
GORENJSKA

Dolga kolona 
tovornjakov
Na gorenjski avtocesti mimo Jese-
nic proti predoru Karavanke se je v 
torek zjutraj vila skoraj desetkilo-
metrska kolona tovornih vozil, ki 
je segala vse do galerije Moste. 
Vzrok: konec praznične prepovedi 
prometa v Avstriji.

4

ŠPORT

Žlogar novi  
trener Triglava
Dokončno je potrjeno: nogometa-
še Triglava, nove prvoligaše, bo v 
naslednji sezoni vodil Izoljan An-
ton Žlogar, dosedanji trener NK 
Brda, Siniša Brkić pa se bo v klubu 
popolnoma posvetil delu športne-
ga direktorja.
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GG+

Mojster ravnotežja
Jeseničan Matic Noč, študent tre-
tjega letnika fizike in eden naših 
najboljših vrvohodcev, je pred 
kratkim na poseben način povezal 
fakulteto za matematiko in fiziko v 
Ljubljani. Šestdesetmetrsko raz-
daljo med stavbama je namreč 
prehodil po vrvi.
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GG+

Vsaka vrtnica  
ima svojo zgodbo
Število sort vrtnic nenehno raste, 
910 jih cveti tudi v Arboretumu. 
Zakaj veljajo za simbol ljubezni, 
katere so najpogostejše napake 
ljubiteljev vrtnic – o tem in o dru-
gih zanimivostih smo se pogovar-
jali z Matjažem Mastnakom.

19

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri se bo oblačnost pove-
čala, popoldne je možna 
kakšna ploha. V nedeljo 
bo večinoma sončno.

11/26 °C
jutri: povečana oblačnost

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

Bled – Podpis pogodbe je 
župan Janez Fajfar označil 
za zgodovinski trenutek, saj 
se je po sedanji močno obre-
menjeni cesti samo v sobo-
to peljalo več kot 150 avtobu-
sov, ki so bili namenjeni na 
Blejski grad. Razen tega se 
na ozki cesti proti Pokljuki 
srečujejo vozniki težkih to-
vornjakov, turisti ter prebi-
valci Bleda in Gorij. Tudi 
minister Peter Gašperšič se 
je strinjal, da Bled kot turi-
stični biser potrebuje ustre-
zne prometne povezave, saj 

se s tem pogojuje razvoj go-
spodarstva in predvsem tu-
rizma, obenem pa se pove-
čuje tudi kakovost bivanja 
prebivalcev občine. 

V okviru sporazuma bodo 
na novo zgradili 2,6 kilome-
tra ceste pa tudi dva prepu-
sta, štiri mostove ter na iz-
postavljenih delih protihru-
pne ograje in nasipe. Razen 
tega bodo zgradili več pri-
ključkov na občinske ceste, 
povsem na novo bodo ure-
dili priključka proti gradu 
in Vintgarju. Vzdolž ceste 
bodo uredili še varno pot za 
pešce in kolesarje. Projekt 

novogradnje v dolžini 2,6 
kilometra je razdeljen na tri 
etape. Prvo etapo, ki je bila 
vredna nekaj več kot milijon 
evrov, je že izvedla Občina 
Bled v sklopu obnove Seli-
ške ceste, gradnja druge in 
tretje etape pa bo vredna 
skoraj 4,2 milijona evrov, 
od tega bo direkcija prispe-
vala štiri milijone evrov. Kot 
je pojasnil minister Gašper-
šič, bodo z deli začeli konec 
meseca, po pogodbi pa jih 
morajo končati v petnajstih 
mesecih. 

Prihodnje leto že po obvoznici
Minister Peter Gašperšič je z blejskim županom Janezom Fajfarjem v torek 
podpisal sporazum o sofinanciranju severne razbremenilne ceste. Ob tej 
priložnosti sta župan in direktor republiške direkcije za infrastrukturo Damir 
Topolko podpisala še pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del.

Minister Peter Gašperšič (skrajno levo) je z blejskim županom Janezom Fajfarjem (drugi 
z desne) v torek podpisal sporazum o sofinanciranju severne razbremenilne ceste. Ob tej 
priložnosti sta župan in direktor republiške direkcije za infrastrukturo Damir Topolko (drugi 
z leve) podpisala še gradbeno pogodbo z direktorjem Gorenjske gradbene družbe Brankom 
Žiberno (skrajno desno).44. stran

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Oba letošnja pre-
jemnika predsednikovega 
jabolka navdiha sta Gorenj-
ca. Boštjan Gorenc - Pižama 
je to po priimku in po rodu, 
doma je namreč iz Besnice, 
sedaj pa živi pri Trojanah. 
Kozma Ahačič pa je po rodu 
Tržičan, v mladih letih je ži-
vel v Škofji Loki, kjer je po-
zneje tudi poučeval na tam-
kajšnji gimnaziji. Predse-
dnikovo jabolko navdiha sta 
si prislužila z inovativnim 
pristopom k slovenski slov-
nici in književnosti, ki zna 
nagovoriti zlasti mlade. 

Dr. Kozma Ahačič sodi 
med vodilne slovenske 

jezikoslovce, je idejni oče 
in urednik spletnega jezi-
kovnega portala Fran, ki 
združuje kar 31 slovarjev 

in slovenističnih jezikov-
nih virov, Slovenija pa s slo-
varskim portalom Inštitu-
ta za slovenski jezik Frana 

Ramovša ZRC SAZU posta-
ja vzor tudi številnim jeziko-
slovcem v drugih evropskih 
državah. Pred kratkim sta 
izšli dve Ahačičevi slovni-
ci za šolarje, Kratkoslovnica 
in Slovnica na kvadrat, ki na 
mladim privlačen način pri-
bližujeta slovnična pravila. 
Pri pisanju so avtorja vodili 
visoko zastavljeni strokovni 
cilji, ljubezen in skrb za tr-
dno zasidranost slovenšči-
ne v prepišnem svetu priho-
dnosti. »Mladi naj začutijo, 
da je jezik nekaj njihovega, 
nekaj živega, da imajo slo-
venščino dostopno tudi na 
pametnih telefonih,« pravi 
Kozma Ahačič.

Jabolko navdiha Gorenjcema
Ob državnem prazniku dnevu Primoža Trubarja je predsednik Borut Pahor izročil priznanji jabolko 
navdiha dr. Kozmi Ahačiču in Boštjanu Gorencu - Pižami, ki na domiseln način ustvarjata in uveljavljata 
nove pristope v slovenski slovnici in književnosti. 

Predsednik države Borut Pahor je jabolko navdiha namenil 
dr. Kozmi Ahačilu (levo) in Boštjanu Gorencu - Pižami. 
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Knjigo prejme JANJA ŽEROVNIK iz Medvod.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Dalmatinski večer pod zvezdami

Na Loškem gradu bo v četrtek, 29. junija, dalmatinski večer 
pod zvezdami, kjer bodo za glasbeni spektakel poskrbeli 
vrhunski Tomislav Bralić in Klapa Intrade ter slovenski Kvar-
topirci. Gre za enega največjih koncertov priljubljene klape v 
Sloveniji. Na voljo bodo pečene ribe in vino plavas iz Šibenika, 
natakarji in kuharji pa bodo oblečeni v prave mornarje. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo eno vstopnico. V 
žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagra-
dno vprašanje: Katero leto zapored bo na Loškem gradu Dal-
matinski večer pod zvezdami? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do petka, 16. junija 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Urša Peternel

Bled – »Res je pomembno, 
da rastete, da imate vsako 
leto večji dobiček, a en del 
tega morate pripeljati tudi 
do kmetov, ki so prvi del pre-
hranske verige,« je direktor-
je najpomembnejših slo-
venskih kmetijskih in živil-
skih podjetij pozval minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Dejan Židan na 
torkovem srečanju na Ble-
du. Na Vrhu kmetijskih in 
živilskih podjetij so se sre-
čali vsi najpomembnejši 
igralci iz agroživilske verige, 
združeni v Zbornico kmetij-
skih in živilskih podjetij, ki 
deluje pod okriljem Gospo-
darske zbornice Slovenije 
(GZS). Kot je dejal general-
ni direktor GZS Samo Hri-
bar Milič, slovensko gospo-
darstvo še nikoli ni bilo tako 
uspešno kot letos, še niko-
li ni toliko izvozilo, doseglo 
takšne dodane vrednosti ... A 
kot je poudaril, je pameten 
kmet v dobrih časih vselej 
dal nekaj na stran, da bi imel 
v hudih časih. Zato je pozval 
državo in politiko, da že da-
nes ustvarita pogoje za »leta 
suhih krav«. Tudi minister 

Židan je, kot je dejal, v pogo-
voru z direktorji zaznal veli-
ko optimizma. Pomembno 
je, da se slovenska prehran-
ska industrija izrazito inter-
nacionalizira, izvoz se pove-
čuje, tujci pa kupujejo slo-
vensko hrano, ker je kvali-
tetna, okusna in varna. Mi-
nister je med problemi opo-
zoril zlasti na zanj moralno 

sporne akcijske prodaje hra-
ne, ko nekateri trgovci si-
lijo proizvajalce, da hrano 
prodajajo pod proizvodno 
ceno. Dotaknil se je tudi le-
tošnje hude pozebe. Klima 
se spreminja, za prilagaja-
nje bo potrebnega več de-
narja, kar bo podražilo pro-
izvodnjo in posledično pre-
hranske izdelke – to je treba 

potrošnikom jasno poveda-
ti, je dejal minister.

Na srečanju so sicer go-
vorili o aktualnem dogaja-
nju tako na slovenskem kot 
globalnem trgu hrane, pod-
pisali pa so tudi izjavo o so-
delovanju na področju spod-
bujanja inovativnosti, pod-
jetništva in konkurenčnosti 
agroživilskega sektorja.

Vrh o kmetijstvu in živilstvu
Na Bledu je v torek potekal Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, na katerem se vsako leto zberejo 
direktorji in predsedniki uprav najpomembnejših podjetij iz agroživilskega sektorja. Udeležil se ga je 
tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan. 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in generalni direktor GZS 
Samo Hribar Milič na posvetu na Bledu / Foto: Gorazd Kavčič

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 6. junija 2017, prejmeta 
po dve vstopnici za koncert Boštjana Gombača in Big Banda 
RTV Slovenija Štefan Jakšič iz Križ in Jure Florjančič iz Kranja. 
Nagrajencema čestitamo!

Jože Košnjek

Korte – Na pokopališču pri 
cerkvi svetega Križa v Kortah 
/ Troegernu nad Železno 
Kaplo so v nedeljo pokopali 
Franca Smrtnika starejšega, 
Smrtnikovega ata iz Kort. 
Zadnja leta je bil zelo bo-
lan in priklenjen na voziček, 
vendar se je do zadnjega bo-
jeval za življenje. V 84. letu 
je omagal. Franc Smrtnik je 
bil ponosen in trden Slove-
nec, takšen, kot so kraji, v ka-
terih je živel. Taka je bila vsa 
njegova družina, zato ji na-
cistična oblast ni prizanaša-
la. Bil je kmet, gozdar, lovec 
in pevec v mnogih zborih, 
tako posvetnih kot cerkve-
nih. Kot zaveden Slovenec 
je bil ustanovni član Enotne 
liste, edine politične stranke 
Slovencev na Koroškem, in 
dolgoletni občinski odbor-
nik v Železni Kapli. S tem 
je zgradil temelje samostoj-
nemu slovenskemu politič-
nemu gibanju. Ker je vsako-
mur povedal, kaj in kdo je in 

katera beseda mu je bila po-
ložena v zibel, je bil spošto-
van tudi med nemško govo-
rečimi. Številne prijatelje je 
imel tudi v Sloveniji. Z ženo 
Marijo, doma iz Sel, na dru-
gi strani prelaza Šajda, sta 
imela štiri sinove, ki hodijo 
po njunih poteh. So zaved-
ni Slovenci, izvrstni pevci 
kvinteta Bratov Smrtnik, za 
kar ima največ zaslug pokoj-
ni oče, ki jih je vozil na vaje 
k Valentinu Polanšku na 

Obirsko, in uspešni v svo-
jih poklicih. Njegov najsta-
rejši sin Franc Jožef je bil 
leta 2009 kot prvi koroški 
Slovenec na samostojni slo-
venski listi izvoljen za župa-
na ene od koroških občin, v 
tem primeru Železne Kaple. 
Leta 2015 je ponovno zma-
gal, in to že v prvem krogu. 
S smrtjo Smrtnikovega ata 
smo tudi Slovenci v Sloveni-
ji izgubili velikega in iskre-
nega prijatelja.

Umrl je Smrtnikov ata iz Kort
Bil je pevec, lovec, kmet in gozdar, predvsem pa zaveden Slovenec in 
spoštovan občan občine Železna Kapla, ki jo že drugi mandat vodi njegov 
sin Franc Jožef.

Šmartno – V okviru projek-
ta EU projekt, moj projekt 
so prebivalci v vsaki izmed 
12 statističnih regij izbirali 
najboljši projekt, ki je bil v 
posamezni regiji podprt s 
sredstvi katerega od evrop-
skih skladov. Na Gorenjskem 
je bil z 10.846 glasovi izbran 
Dom Taber, ki ga je po števi-
lu glasov v državi prekašal le 
projekt v jugovzhodni regiji. 
Tako bo jutri, v soboto, ob 
10. uri v zavodu Taber dan 
odprtih vrat, ki ga organizira 
Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko. 
Pripravili bodo tudi ustvarjal-
ne delavnice s pestrim kultur-
nim programom in glasbo.

Dan odprtih vrat v 
Domu Taber

Kranj – Slovenske železnice 
so objavile razpis za nakup 
petindvajsetih novih potni-
ških vlakov v skupni vrednos-
ti nekaj več kot 150 milijonov 
evrov, z možnostjo nakupa 
še dodatnih petindvajsetih. 
Prvi novi vlaki bodo zape-
ljali po našem železniškem 
omrežju ob koncu leta 2018 
ali v začetku leta 2019. Potni-
ki bodo z novimi vlaki lahko 
potovali bistveno bolj udob-
no kot zdaj.

Kupujejo nove vlake

Boštjan Gorenc - Piža-
ma pa je priljubljeni sloven-
ski rapovski glasbenik, ko-
mik in prevajalec. S svojim 
prvencem sLOLvenski kla-
siki 1 je postal največja slo-
venska literarna zvezda, nje-
govi klasiki pa knjiga leta 
2016, saj je v letu dni doži-
vela kar tri ponatise. Ocenju-
jejo jo kot brezčasno duho-
vito knjigo, ki vsebuje »hu-
ronsko zabavne domislice, 
izvirno in pronicljivo seci-
ranje družbenega dogaja-
nja ter zabeljeno jezikov-
no telovadbo in kar kliče po 
tem, da jo večkrat vzamemo 
v roke in si popestrimo dan«. 

Velikani slovenske književ-
nosti in njihovi junaki v njej 
vstopijo v svet medmrežja 
in njegovih različnih oblik 
– od Facebooka in Twitterja 
do SMS-ov, elektronske po-
šte in drugih. S tem ponu-
ja dodatne izzive, pri katerih 
mlajši starejšim lahko razlo-
žijo spletne pomene, starejši 
pa mlajšim literarne. S tem 
je avtor združil dva povsem 
različna resničnostna sve-
tova in pri tem spletne obli-
ke duhovito izkoristil za svo-
je poudarke, s katerimi zba-
dljivo obravnava naše rav-
nanje na spletu. sLOLven-
ski klasiki so se prebili tudi 
v šole in postajajo zabavno 
učno pomagalo. 

Jabolko navdiha 
Gorenjcema
31. stran

Tržič – V spominskem parku Taborišča Ljubelj v Podljubelju 
bo jutri, v soboto, 10. junija, ob 11. uri slovesnost v spomin 
na 72. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča pod 
Ljubeljem. Pozdravne nagovore bodo imeli tržiški župan Borut 
Sajovic, v imenu koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja 
pri ZZB Jani Alič in Daniel Simon, predsednik društva Ami-
cale nationale de Mauthausen et ses komandos. Slavnostna 
govornica bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

V spomin osvoboditve ljubeljskega taborišča

Franc Smrtnik in žena Marija leta 2008 na prireditvi v 
počastitev 80. obletnice rojstva pesnika in obirskega 
učitelja Valentina Polanška v Pliberku
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Prvič se je zgodilo, da sta 
občini Preddvor in Jezer-
sko pripravili skupno za-

sedanje obeh občinskih svetov. 
Enajst svetnikov večje občine 
Preddvor in sedmerica z Jezer-
skega je namreč razpravljala o 
dveh skupnih točkah, ena od 
njih je bila tudi leto dni načrto-
vana skupna občinska uprava 
na področju računovodstva in 
financ. Videti je bilo kot pred 
letom 1999, preden se je obči-
na Jezersko izločila iz prej sku-
pne občine Preddvor in postala 
samostojna. Ob skupni občin-
ski upravi oživlja strah, da bi 
država zaradi varčevanja uki-
nila manjše občine in jih pripo-
jila k sosednjim večjim, zlasti v 
mali občini Jezersko, ki šteje 
manj kot sedemsto prebivalcev 
in jim obstoj lastne občine, ki 
so jo dobili v drugem zamahu 
uvajanja lokalne samouprave 
na Slovenskem, veliko pomeni. 
Država je bila namreč pri us-
tanavljanju občin zelo darežlji-
va, danes jih imamo v Sloveniji 
že 212, vsaka s svojo občinsko 
upravo pa tudi nekaj stane in 
za svoje delovanje zajema iz 
javnega denarja.

Da bi bili stroški manjši in 
bi občine racionalneje in lažje 
poslovale, je zakonodaja omo-
gočila združevanje posame-
znih občinskih uprav in jim 
zagotovila tudi 50-odstotno 
financiranje. Občine so to 
možnost v veliki meri izkoristi-
le: lani je v Sloveniji delovalo 
48 skupnih občinskih uprav, 
država je za njihovo delovanje 

namenila nekaj manj kot pet 
milijonov evrov. Še vedno gre 
za naš skupni denar, občinam, 
ki s tem prihranijo in svoje fi-
nančne vire lahko usmerijo v 
konkretne naloge (ceste, vrtce, 
komunalne naprave), pa veliko 
pomenijo. Izjemen primer na 
tem področju je 21 občin spo-
dnjega Podravja, kjer v skupni 
upravi združujejo šest nalog: 
prostorsko načrtovanje, zago-
tavljanje in izvajanje javnih 
služb, skupni inšpektorat in 
redarstvo, notranjo revizijsko 
službo in računovodstvo pro-
računskih uporabnikov. Naj-
pogosteje se občine združujejo 
na področju inšpektoratov in 
redarstva, kar velja tudi za 
Gorenjsko, kjer imajo izkušnje 
tudi s skupnimi revizijskimi 
službami. Skupne uprave so 
rešitev zlasti na zahtevnejših 
področjih, ki bi jim bile tež-
ko kos zlasti manjše občine z 
manj zaposlenimi v občinskih 
upravah. Najsi so ti še tako 
široko usposobljeni, pa vseh 
zahtev današnjega poslovanja 
ne morejo obvladati, zato ob-
čine za zahtevnejša strokovna 
področja najemajo zunanje 
strokovnjake, ki pa znova veli-
ko stanejo. Če si strošek zuna-
njega svetovanja razdelita dve 
ali več občin, je zanje lažje. To 
pričakujejo tudi v občinah Je-
zersko in Preddvor. Vsaj dokler 
država ne zaostri zakonodaje 
glede skupnih občinskih uprav, 
ko za takšno sodelovanje ne 
bosta dovolj le dve občini in ena 
skupna naloga!  

Skupne občinske uprave

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Aleš Senožetnik

Kranj – Finančna uprava je 
nedavno predstavila učin-
ke uvedbe sistema davčnih 
blagajn v lanskem letu. Pred 
uvedbo je vlada pričakova-
la, da bo novost na letni rav-
ni prinesla 75 milijonov več 

pobranih davkov, a lani se je 
na račun davčnih blagajn v 
državni proračun steklo 81 
milijonov evrov več davkov. 
Od tega so se za približno 43 
milijonov povečala vplači-
la neto DDV, za 13,9 milijo-
na več je pobranega davka od 
dohodka pravnih oseb, pri-
spevkov in dohodnin je več 
za 21,2 milijona, davka iz 
dohodka od dejavnosti pa za 
2,8 milijona evrov.

Lani je davčne blagaj-
ne uporabljalo 53.308 davč-
nih zavezancev, ki so skupaj 

izdali več kot milijardo raču-
nov. Kot pravijo na finančni 
upravi, sistem deluje brez te-
žav, povprečno se izdan ra-
čun potrdi v petih stotinkah 
sekunde. 

Na finančni upravi torej 
davčne blagajne ocenjuje-
jo kot učinkovit način po-

biranja davkov. Kako pa po 
letu in petih mesecih sistem 
ocenjujejo tisti, ki jih naj-
bolj zadevajo – potrošniki in 
obrtniki ter podjetniki?

Neenaka obravnava

Kot pravi Andrej Tavčar iz 
Združenja potrošnikov Go-
renjske, je uvedba davčnih 
blagajn za potrošnike pozi-
tivna. »Delovanje je sedaj 
bolj transparentno, potro-
šnik je bolje zaščiten. Pred-
vsem ob vzpostavitvi sis-
tema, ko je bilo tudi nekaj 

začetnih težav, smo zaznali 
nekaj pripomb potrošnikov, 
danes pa je teh manj,« pra-
vi Tavčar, ki dodaja, da ima-
mo od učinkovitejšega pobi-
ranja davkov koristi vsi drža-
vljani, saj zaradi tega država 
lahko bolje funkcionira.

Uvedbo davčnih blagajn 
podpirajo tudi obrtniki. Kot 
nam je povedala direktorica 
Območne obrtne zbornice 
Kranj Daniela Žagar, pa nji-
hove člane moti predvsem 
neenaka obravnava v pri-
merjavi s tistimi, ki jim dav-
čnih blagajn ni treba upo-
rabljati. Med te spadajo tisti, 
ki opravljajo osebno dopol-
nilno delo, pa tudi kmetje ali 
čebelarji za prodajo osnov-
nih izdelkov ter društva in 
neprofitne organizacije. 
»Med najbolj izpostavljeni-
mi podjetniki, ki uporabljajo 
davčne blagajne, so gostinci. 
Tem različna društva, ki op-
ravljajo tudi gostinsko dejav-
nost, predstavljajo nelojalno 
konkurenco, saj njim prav 
tako ni treba imeti davčnih 
blagajn,« pravi Žagarjeva.

Za 1,9 milijona evrov glob

O spremembah pri po-
slovanju od uvedbe davč-
nih blagajn smo povprašali 
tudi gostinca Krištofa Bolko 
iz znane gorenjske gostilne, 
v kateri pa po besedah sogo-
vornika v tem času niso ime-
li nobenih težav. »Posluje-
mo enako kot že pred uved-
bo davčnih blagajn, treba je 

bilo zgolj uvesti novost v sis-
tem poslovanja – in to je vse. 
Pri nas nismo zaznali nobe-
nih težav,« pravi Bolka, ki v 
tem času prav tako ni opazil 
povečanega inšpektorskega 
nadzora. 

Na kranjski obrtni zborni-
ci pa vseeno opozarjajo, da v 
primeru obiska inšpektor-
ja utegnejo biti kazni visoke 
že ob manjši nepravilnosti. 
»Zaradi neizdanega računa 
za eno kavo lahko gostinec 
plača več tisoč evrov kazni, 
kar se nam zdi pretirano. Za-
kon navaja, da je hujši davč-
ni prekršek, če podjetnik ne 
izda računa v predpisanem 
roku, če račun ne vsebu-
je vseh predpisanih podat-
kov ipd. In za takšen prekr-
šek je predvidena kazen od 
1.200 do 150.000 evrov. To 
pa je vsota, ki za marsikate-
ro malo podjetje, ki stori tak-
šen prekršek, lahko pome-
ni konec dejavnosti,« poja-
snjuje Žagarjeva. Inšpek-
torji so lani sicer opravi-
li 27.180 nadzorov in izdali 
1097 prekrškovnih aktov. Iz-
rekli so približno 1,9 milijo-
na evrov glob.

Bistveno manjše kazni kot 
za podjetnike so predvidene 
za stranko, ki ne vzame raču-
na. Globa znaša 40 evrov. A 
k jemanju računov z nagra-
dno igro spodbuja tudi fi-
nančna uprava. Lani je 112 
tisoč potrošnikov preverilo 
in na upravo poslalo 21 mi-
lijonov računov.

Red naj velja za vse
Učinke davčnih blagajn na finančni upravi ocenjujejo kot pozitivne, obrtniki in podjetniki imajo 
pripombe nad neenako obravnavo in visokimi kaznimi.

Že zaradi neizdaje računa za nekaj evrov lahko podjetniki 
plačajo visoko kazen. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj – Predlog novele zako-
na o socialnem varstvu, ki ga 
je vlada pripravila za obrav-
navo v državnem zboru po 
rednem postopku, vpelju-
je novo organizacijo cen-
trov za socialno delo. Pred-
videva namreč spremembo 
mreže 62 centrov za social-
no delo, ki se ni spreminjala 
zadnjih 25 let, čeprav so se v 
vmesnem času močno pove-
čale in vsebinsko spremeni-
le naloge centrov, je poudari-
la ministrica za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti Anja Kopač Mrak. 

Med glavnimi cilji reor-
ganizacije centrov za social-
no delo na ministrstvu nava-
jajo poenotenje dela centrov 
za socialno delo ter poeno-
stavitev upravnih postopkov 

pri odločanju o pravicah iz 
javnih sredstev in s tem raz-
bremenitev strokovnih de-
lavcev, ki bodo tako ime-
li več možnosti za strokov-
no delo na področju social-
nega varstva. Reorganizacija 
predvideva spojitev več cen-
trov za socialno delo v obmo-
čni center, in sicer je predvi-
denih 16 centrov za social-
no delo, ki za celotno obmo-
čje na enem mestu izvajajo 
vodenje in upravljanje. Do-
sedanjih 62 centrov za soci-
alno delo bodo preoblikova-
li v enote območnih centrov. 
Centri za socialno delo, nji-
hova teritorialna pristojnost 
in sedež bodo določeni z vla-
dno uredbo, v kateri bodo 
določili tudi enote centrov in 
njihovo območje delovanja. 

Predvideva se, da bo sedež 
enega od šestnajstih centrov 

za socialno delo v Kranju, v 
njegovem okviru pa bo de-
lovalo pet enot, je pojasnil 
Marjan Podbevšek, direk-
tor Centra za socialno delo 
Kranj, ki bo po novem prav 
tako le ena od enot nove-
ga območnega centra. Re-
organizacija centrov poleg 
nove organizacijske struk-
ture vključuje tudi poeno-
stavitev postopkov za uve-
ljavljanje pravic iz javnih 
sredstev z uvedbo informa-
tivne odločbe. Letne pravice 
bodo obravnavali avtomat-
sko in strankam ne bo tre-
ba vlagati vloge vsako leto, 
obljubljajo na ministrstvu. 
»Pričakuje se, da bo to raz-
bremenilo nekatere zaposle-
ne, ki se bodo potem lahko 
posvetili delu na strokov-
nem področju,« je pojasnil 
Podbevšek in dodal, da bi ta 

čas za opravljanje vseh na-
log, ki jih določajo standar-
di in normativi, potrebovali 
vsaj tretjino več zaposlenih. 
»Ta čas je že predvidena za-
poslitev dvajset dodatnih 
strokovnih delavcev po vsej 
Sloveniji, od tega eden tudi 
v Kranju, kar pomeni, da bi 
dosegli število zaposlenih 
izpred dveh let,« je še razlo-
žil Podbevšek.

V sklopu reorganizaci-
je centrov za socialno delo 
bodo razvili in vzpostavili še 
celovit model socialne akti-
vacije, s katero naj bi zago-
tovili usklajeno in celostno 
obravnavo oseb, ki tvegajo 
revščino in so socialno iz-
ključene. V okviru poskus-
nega uvajanja sistema soci-
alne aktivacije bodo zaposli-
li 48 oseb, ki bodo delovale 
na centrih za socialno delo.

Bolj se bodo lahko posvetili stroki
Vlada je potrdila reorganizacijo centrov za socialno delo, ki predvideva vzpostavitev šestnajstih 
območnih centrov za socialno delo, v katere se bodo spojili obstoječi centri za socialno delo. 
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Urša Peternel

Jesenice – Na gorenjski av-
tocesti mimo Jesenic proti 
predoru Karavanke se je v 
torek zjutraj vila skoraj de-
setkilometrska kolona to-
vornih vozil, ki je segala vse 
do galerije Moste. Tovornja-
ki so stali na voznem pasu 
avtoceste, zato so vozniki 
osebnih vozil, ki so želeli na 
Jesenice na izvozu Lipce, 
imeli nemalo težav. Vozni-
kom osebnih vozil so zato 
policisti za smer Jesenice in 
Kranjsko Goro priporočali 
že izvoz Lesce. 

Kot je pojasnil Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj, je 
voznike na zastoj opozarja-
la prometna signalizacija, 
prav tako so policisti vozni-
kom osebnih vozil svetovali 
previdno vožnjo po prehite-
valnem pasu mimo stoječih 
tovornjakov. 

In kaj je bil vzrok za takšen 
prometni zastoj? Zaradi bin-
koštnih praznikov je bil v po-
nedeljek v sosednji Avstri-
ji prepovedan promet tovor-
nih vozil, tako da se je v torek 
zjutraj, ko je bil promet spet 

dovoljen, nabrala takšna 
gneča pred predorom.

Kot je povedal Bojan Kos, so 
policisti med zastojem na av-
tocesti ukrepali proti šestim 
voznikom tovornih vozil, ne-
katera tovorna vozila pa so po-
licisti po vožnji skozi Jeseni-
ce izločili tudi na Spodnjem 

Plavžu. Izvoz z avtoceste pri 
izvozu Jesenice - vzhod in 
vožnja skozi mesto, da bi se 
izognili koloni, sta za tovor-
na vozila v tranzitu namreč 
prepovedana. Februarja le-
tos je prav zaradi povečanega 
tranzitnega prometa težkih 
tovornjakov skozi Jesenice 

Direkcija RS za infrastruktu-
ro pri izvozu z avtoceste Jese-
nice - vzhod postavila prome-
tni znak, ki takšno vožnjo pre-
poveduje. Če bo potrebno, pa 
bodo sprejeli še dodatne uk-
repe, so napovedali na Direk-
ciji. Zagrožena globa za krši-
telje je sicer 160 evrov. 

Dolga kolona tovornjakov
Pred predorom Karavanke se je v torek zjutraj nabrala rekordna, devetkilometrska kolona tovornih vozil, 
ki je segala vse do galerije Moste. Vzrok: konec praznične prepovedi prometa v Avstriji.

Gorenjsko avtocesto mimo Jesenic so v torek zjutraj in dopoldne povsem ohromili 
tovornjaki. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Na enem od zad-
njih sestankov občinske-
ga odbora smo se dogovori-
li, da bi bilo lepo, da bi iz-
kazali pozornost našim sta-
rejšim članom in članicam 
in jih povabili na družabno 
srečanje, ki ga organizira-
mo prvič,« je povedal pred-
sednik občinskega odbora 
Združenja borcev za vred-
note NOB Tržič Jure Jer-
kič. »Enkratno srečanje je 
in več kot dobrodošlo, da so 
se spomnili, da nas je še to-
liko živih, zdravih in še ved-
no aktivnih. Saj se srečamo 
na sestankih, ampak ta ''šti-
munga'' v družabnem oko-
lju je pa nekaj drugega,« je 
bil navdušen nad idejo ude-
leženec Tine Tomazin. Pri-
trdila je tem besedam tudi 
udeleženka Zora Konič in 
dodala: »Srečna sem, da 
se danes srečujem z ljud-
mi enakega mišljenja. Pre-
več smo prestali v življenju, 
da bi vse potlačili. Spomi-
nov je toliko, da bi vam jih 
težko opisala v nekaj stav-
kih. Lahko vam samo re-
čem: mi se ne damo.« Med 

udeleženci sta bili tudi sta-
novalki Doma Petra Uzarja 
Marija Eržen in Stana Tru-
den. Kot sta dejali, je takšno 
srečanje odlična priložnost 
za pogovor, kajti tudi ta dob-
ro dene.

»Udeleženci tega srečanja 
so zadnji, ki so sodelovali v 

hudih časih. To so ljudje, ki 
so med vojno branili domo-
vino, po vojni pa jo obnavlja-
li,« sta sklenila Jure Jerkič in 
podpredsednik občinskega 
odbora Združenja borcev za 
vrednote NOB Tržič Branko 
Plajbes. Tržiško združenje 
povezuje sedem krajevnih 

organizacij ZB za vrednote 
NOB; samo v krajevni orga-
nizaciji Bistrica imajo enajst 
članov, starih devetdeset in 
več let, v krajevni organizaci-
ji Križe deset ... Organizator-
ji družabnega srečanja upa-
jo, da bo srečanje postalo tra-
dicionalno. 

Pozorni do starejših članov
Združenje borcev za vrednote NOB Tržič je v petek povabilo svoje člane, stare devetdeset in več let, na 
družabno srečanje.

Udeleženci prvega družabnega srečanja v organizaciji Občinskega odbora Združenja 
borcev za vrednote NOB Tržič v restavraciji Firbc okn v Tržiču. / Foto: Jure Jerkič

Prevoznost ceste naj bi si-
cer zagotovili v enem letu, 
torej pred začetkom poletne 
sezone prihodnje leto. 

V letu 2019 je minister 
obljubil tudi začetek gradnje 
južne razbremenilne ces-
te, za katero so v proračunu 
za letošnje in prihodnje leto 
zagotovili dobra dva milijo-
na evrov. Projektno-investi-
cijsko dokumentacijo so že 
pripravili, ta čas pa je v teku 
pridobivanje zemljišč. Po 
podatkih direkcije so že od-
kupili polovico potrebnih 
zemljišč, za vsa pridobljena 
zemljišča pa so bile pogodbe 
sklenjene sporazumno.

Razlastitev z minimalno 
odškodnino

Glede pridobivanja ze-
mljišč za potrebe gradnje 
severne obvoznice pa se je 
na nas obrnil Milan (Jan-
ko) Slivnik z Bleda, ki se je 
predstavil kot eden od treh 
največjih lastnikov, ki so jih 
v postopku pridobivanja ze-
mljišč razlastili. Zmotilo ga 
je, da so v okviru razlastit-
ve predvideli zgolj minimal-
no odškodnino. »Sam sem 
za pogovor, toda rentna od-
škodnina mi mora zagota-
vljati preživljanje na daljše 
časovno obdobje,« je pouda-
ril. A kot so pojasnili na ob-
čini, Milan Slivnik sploh ni 
razlaščenec, ampak eden 
od možnih dedičev po po-
kojni Tereziji Slivnik, ki so 
jo razlastili. »Gre za zelo 

specifično zadevo. Zemljiš-
ča je namreč že dedoval nje-
gov brat Janko Slivnik, ven-
dar je v vmesnem času priš-
lo do razveljavitve dedova-
nja na predlog Milana Sliv-
nika in njegove sestre. Tako 
je v zemljiški knjigi ponov-
no vpisana njihova pokojna 
mama Terezija Slivnik,« so 
razložili na občini in doda-
li, da torej do zemljišča niso 
mogli priti drugače kot z 
razlastitvijo pokojne mame. 
Možni dediči niso bili stran-
ke v postopku, so jih pa sez-
nanili s celotnim potekom 
in so bili prisotni na parce-
lacijah. »Prav tako formal-
no niso nasprotovali postop-
ku, razen Janka Slivnika, ki 
je svoje nestrinjanje izrazil z 
ustno izpovedbo pri upravni 
enoti, vendar ni zadržala in 
vplivala na razlastitev.«

Nadomestilo za razlašče-
na zemljišča so nakazali na 
poseben račun pri Upravni 
enoti Radovljica in ko bo po-
novno rešeno dedovanje, bo 
denar dobil tisti, ki bo dedo-
val po pokojni mami, so raz-
ložili na občini. Odškodnino 
v višini dobrih 46 tisoč evrov 
so določili na enak način kot 
v ostalih podobnih prime-
rih, torej na podlagi cenitve. 
»Z vsemi ostalimi lastni-
ki na trasi severne razbre-
menilne ceste smo dosegli 
sporazumne odkupe, precej 
jih je bilo tudi v obliki me-
njav zemljišč, zlasti pri tis-
tih, ki se še aktivno ukvarja-
jo s kmetijstvom,« so še do-
dali na občini.

Prihodnje leto že 
po obvoznici
31. stran

Kranj – Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s čebelarski-
mi društvi danes, v petek, pripravlja tradicionalni Dan odprtih 
vrat slovenskih čebelarjev. »S predstavitvijo čebelarskih op-
ravil, pestrostjo čebeljih pridelkov, možnostjo vključevanja 
čebelarjev v turistično ponudbo kraja želimo poudariti pomen 
opravljanja čebelarske dejavnosti. To je tudi priložnost za če-
belarje, da splošni javnosti predstavimo pomen avtohtone 
kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in 
pridobivanje hrane,« so o namenu dogodka povedali na Če-
belarski zvezi Slovenije. Dnevu odprtih vrat se pridružuje 130 
čebelarskih društev v državi, tudi številna gorenjska, s tem da 
bodo ponekod čebelarji odprli svoja vrata že pred oziroma po 
uradno napovedanem datumu. Danes si je na Gorenjskem 
tako mogoče ogledati dejavnosti čebelarskih društev ČD An-
ton Janša Breznica, ČD Begunje - Karavanke, ČD Bled - Gorje, 
ČD Blegoš, ČD Cerklje, ČD Domžale, ČD Kranj, ČD Kranjska 
Gora, ČD Radovljica in ČD Žirk.

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev
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Bled – Spominsko obelež-
je na pročelju fakultete za 
matematiko v Černovicah 
so sredi maja tamkajšnje 
mestne oblasti odkrile ob 
prisotnosti 44-članske slo-
venske delegacije. Prof. dr. 
Josip Plemelj je namreč na 
tej fakulteti služboval več kot 
deset let, je pojasnil predse-
dnik Muzejskega društva 
Bled Srečo Vernig. Po nje-
govih besedah gre za poklon 
ne samo izjemnemu mate-
matiku, ampak tudi velike-
mu človeku.

Josip Plemelj se je rodil 
leta 1873 na Bledu. Po kon-
čani gimnaziji v Ljubljani 
je študiral matematiko, fi-
ziko in astronomijo v Grad-
cu in na Dunaju. »Ko je leta 
1902 končal študij, je postal 
zasebni docent za matemati-
ko na dunajski univerzi, kar 
je pomenilo neplačano prip-
ravljalno mesto za univerzi-
tetnega profesorja,« je razlo-
žil Vernig in dodal, da je leta 

1907 postal izredni, leto kas-
neje pa redni profesor na fi-
lozofski fakulteti v Černovi-
cah na robnem delu takratne 
Avstro-Ogrske. V letih 1912 
in 1913 je bil dekan te fakul-
tete, na kateri je predaval do 

leta 1918, ko so ga povabili v 
Ljubljano, kjer je bil uteme-
ljitelj prve slovenske univer-
ze. »Leta 1919 je postal prvi 
rektor novoustanovljene lju-
bljanske univerze,« je še do-
dal Vernig.

Poklon velikemu človeku
Na pobudo članov Muzejskega društva Bled in predstavnikov blejske občine 
so v Černovicah v Ukrajini blejskemu rojaku prof. dr. Josipu Plemlju postavili 
spominsko obeležje.

V Černovicah v Ukrajini so odkrili spominsko obeležje prof. 
dr. Josipu Plemlju. / Foto: arhiv Muzejskega društva Bled

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Strate-
gijo trajnostnega razvoja ob-
čine Bohinj je predstavila 
Slavka Zupan, koordinator-
ka priprave strategije, krov-
nega dokumenta, ki je v po-
moč občini pri načrtovanju 
prihodnjih ukrepov in ra-
zvojnih ambicij občine. Kot 
je povedala Zupanova, stra-
tegija ni nastajala v pisarni, 
temveč med ljudmi, saj je 
pri pripravi sodelovalo kar 
okoli štiristo občanov. Stra-
tegija kot najbolj problema-
tične omenja demografsko 
sliko ter kompleksne pred-
pise in postopke, s kateri-
mi se soočajo prebivalci. Kot 
pomemben finančni vir za 

izvajanje strategije vključu-
je tudi sredstva iz zakona o 
Triglavskem narodnem par-
ku, kar se zdaj za parkovne 
občine ne izvaja in povzroča 
veliko nezadovoljstvo. Ob-
činski svetniki so izrazili ve-
liko podporo strategiji, veli-
ka večina jih je tudi aktivno 
sodelovala pri pripravi tega 
dokumenta, ki ga bodo v pri-
hodnje z načrtovanimi ukre-
pi prenašali v prakso.

Glede na vse večje težave 
z napadom lubadarja je Ob-
čina Bohinj kot ena prvih na 
občinski svet povabila pred-
stavnike Zavoda za gozdo-
ve, kar je vodja blejske ob-
močne enote Andrej Avse-
nek zelo pohvalil in pouda-
ril, da je občina Bohinj med 

najbolj ogroženimi. »Tre-
nutno imamo eno najhuj-
ših situacij v Sloveniji. Koli-
čina posekanega lesa zaradi 
lubadarja je že dosegla koli-
čino poseka zaradi žledolo-
ma, s tem, da je bil žledolom 
naravna nesreča, lubadar pa 
ni.« Lani je bilo tako poseka-
nih tristo tisoč kubičnih me-
trov lubadark, kar je številka, 
ki je ne pomnijo, dolgotrajni 
upravni postopki pa ne omo-
gočajo učinkovitega ukrepa-
nja. Razprava med svetniki 
je bila pestra, župan Franc 
Kramar pa je dejal, da gre 
dejansko za naravno nesre-
čo, ob kateri bi država mora-
la sprejeti interventni zakon 
in lastnikom gozdov poma-
gati z nadomestilom.

O težavah z lubadarjem in 
o prihodnosti občine
Bohinjski občinski svet je na seji prejšnji teden v najpomembnejših točkah 
dnevnega reda obravnaval strategijo trajnostnega razvoja občine Bohinj za 
obdobje 2025+ in pa vse hujšo problematiko lubadarja.

Urša Peternel

Jesenice – Od septembra 
2014 gospodarsko javno 
službo oskrbe s toploto v 
občini Jesenice izvaja kon-
cesionar ENOS OTE. Kot 
je na majski seji občinske-
ga sveta na Jesenicah pove-
dal direktor družbe Robert 
Pajk, so lani poslovali z do-
bičkom v višini 119 tisoč 
evrov. Podatek je zanimiv 

zlasti zato, ker je nekda-
nji koncesionar JEKO-IN 
v tem delu vrsto let poslo-
val z izgubo. Kot je povedal 
Pajk, so dobiček ustvari-
li predvsem na račun ugo-
dnih vremenskih razmer, 
boljšega izkoristka vroče-
vodnega omrežja in večje 
plačilne discipline. Tako so 
samo lani sprožili kar se-
demsto izvršb. ENOS OTE 
ima tudi manjše stroške 

dela, saj ima le osem za-
poslenih, je pojasnil Pajk. 
Kot je zatrdil, bodo dobiček 
namenili nadaljnjemu zni-
ževanju variabilnega dela 
cene toplote.

ENOS OTE upravlja 32 
kilometrov vročevodnega 
omrežja, kar ga postavlja na 
četrto mesto po velikosti v 
državi, upravljajo 219 toplo-
tnih postaj, s toploto pa oskr-
bujejo 4267 odjemalcev.

Oskrba s toploto z dobičkom
Koncesionar ENOS OTE je lani pri oskrbi s toploto ustvaril 119 tisoč evrov 
dobička, ki ga bodo, kot zagotavljajo, namenili zniževanju cen.

Aleš Senožetnik

Cerklje – V občini Cerklje 
še vedno potekajo kanaliza-
cijska dela in gradnja jav-
ne infrastrukture. Največ-
ji projekt trenutno poteka v 
vasi Grad, kjer bodo po be-
sedah župana Franca Če-
bulja kanalizacijska dela za-
ključena sredi tega meseca, 
tem pa bo sledila še gradnja 
preostale javne infrastruktu-
re v naselju. »Dela bodo do 
konca poletja ali začetka je-
seni zaključena, vas Grad pa 
v celoti rekonstruirana. Vsi 
komunalni infrastruktur-
ni vodi bodo zgrajeni, ureje-
na pa bosta tudi cestišče in 
pločnik do križišča s cesto na 
Šenturško Goro,« pojasnju-
je župan Franc Čebulj.

Trenutno nekaj slabe volje 
povzročajo obvozi, ki pote-
kajo zaradi gradnje. Glavna 
cesta skozi Grad je namreč 
zaprta, obvoz pa je speljano 
po Ulici Ignacija Borštnika 
ter po asfaltiranih poljskih 
poteh prek Pšate do Grada. 
»Popolna zapora sproža ne-
jevoljo občanov. Nekateri vo-
zniki namreč ne spoštujejo 
prometnih predpisov, nekaj 
pritožb stanovalcev smo do-
bili tudi zaradi prehitre vo-
žnje,« pravi Čebulj. Proble-
matika je predvsem na Uli-
ci Ignacija Borštnika, po ka-
teri poteka tudi šolska pot, je 
poudaril svetnik Marko Bol-
ka, ki opozarja tudi policijo 
in medobčinsko redarstvo, 
naj povečata prisotnost na 
tem območju.

Zaradi povečanega pro-
meta po poljskih poteh so 
nejevoljni tudi kmetje. »Vo-
zniki zapeljejo tudi na travo 
in s tem uničujejo travnike. 
Vesel sem, da bodo osnov-
na gradbena dela kmalu 
končana, s čimer bo pre-
nehala veljati tudi popol-
na zapora ceste. Sredi me-
seca bomo tako vzpostavili 
delno zaporo po glavni ces-
ti skozi Grad, s čimer bomo 
rešili tudi to težavo,« pra-
vi cerkljanski župan Franc 
Čebulj, ki je z mislimi tudi 
že pri projektu izgradnje 
vodovoda na Štefanji Gori: 
»Smo tik pred izdajo grad-
benega dovoljenja, priprav-
ljamo pa tudi razpis za izbi-
ro izvajalca, saj bi radi, da se 
gradnja začne še letos.«

Dela zaključena do jeseni
V cerkljanski občini je v polnem teku gradnja kanalizacije skozi naselje Grad.
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10. JUNIJ
VELIKI ČEŠNJEV KONCERT

DAN D, Elvis Jackson,
DJ Tomy DeClerque

17. JUNIJ
BRIŠKA POROKA
V VILI VIPOLŽE

10. in 11. JUNIJ

tržnica s češnjami in domačimi izdelki, razstave, degustacije,
ustvarjalne delavnice, pester kulturni in zabavni program,

tradicionalna povorka z briško domačijo

ŠMARTNO & DOBROVO

Simon Šubic

Kranj – Javno stranišče v 
starem delu Kranja, poi-
menovano Mestno vstra-
niše, ki so ga uradno odpr-
li v torek, je že ocenila ko-
misija Društva za kronično 
vnetno črevesno bolezen 
(KVČB), ki že več let vodi 
akcijo Naj javno stranišče, 
hkrati so ga tudi že vključili 
v njihovo mobilno aplikaci-
jo Najbližji WC. Ob tej pri-
ložnosti so predstavili tudi 
delovanje društva, ki si pri-
zadeva za izboljšanje kako-
vosti življenja obolelih za 
KVČB. Čeprav je v Sloveni-
ji približno 7000 obolelih 
za KVČB in prizadene tudi 
najmlajše, pa je ta bolezen 
javnosti še vedno slabo po-
znana, je poudarila predse-
dnica društva Mateja Slabe. 
Društvo, ki deluje preko os-
mih regionalnih in treh na-
cionalnih sekcij, ima okoli 
1300 članov, najmlajša čla-
nica pa šteje komaj leto dni.

Društvo ima mnogo ak-
tivnosti, med drugim tudi 
spodbuja lokalne skupnos-
ti in organizacije k zagoto-
vitvi ustreznih javnih sani-
tarij. Temu je od leta 2009 
namenjena njihova akcija 
Naj stranišče, ki letos poteka 
že v 75 občinah in na 53 ben-
cinskih servisih. »Na začet-
ku so nas čudno gledali, zdaj 
pa se občine pozitivno odzi-
vajo, urejajo javna stranišča 
in upoštevajo naše pripom-
be,« je poudarila članica oce-
njevalne komisije Petra Le-
skovšek Lasetzky. Mestno 
vstraniše je na komisijo ob 
prvem obisku naredilo zelo 
dober vtis, a se bodo letos še 
vrnili, tedaj nenapovedano, 
je še opozorila. 

Z Mestnim vstranišem, 
ki ga je občina za 37 tisoč 
evrov (brez DDV) uredila v 
nekdanji gostilni Šifrer na 
Glavnem trgu, je Kranj po 
dolgih letih spet dobil jav-
no stranišče. Čeprav imajo 
retro podobo in ime, gre za 

po sodobnih smernicah ure-
jene javne sanitarije za moš-
ke, ženske in invalide, vanje 
so namestili tudi previjalno 
mizo. Uporaba stranišča je 
brezplačna, odprto pa je vsak 
dan od 7. do 22. ure, ob pet-
kih in sobotah do 24. ure, v 
času javnih prireditev pa tudi 
dlje. Za njegovo vzdrževanje 

in čistočo bo skrbela Komu-
nala Kranj, ki bo vsaj prve tri 
mesece obratovanja zagoto-
vila stalno prisotnost čistil-
ke. In še o nenavadnem ime-
nu: navdih zanj so dobili pri 
kranjskem rojaku Janezu 
Bleiweisu, ki je prostor, 'ka-
mor se vse v stran spravlja', 
poimenoval vstraniše.

»Vstraniše« že na aplikaciji
V Kranju so po dolgih letih spet odprli javne sanitarije, ki bodo že letos uvrščene tudi v ocenjevanje za 
naj javno stranišče. 

Kranjski župan Boštjan Trilar, predsednica društva za KVČB 
Mateja Slabe in direktor Komunale Kranj Marko Kocijančič 
ob simbolični predaji ključev Mestnega vstraniša 

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Mateja Rant

Podbrezje – Deževnemu vre-
menu navkljub se v podru-
žnični šoli Podbrezje niso 
želeli odpovedati veselju, da 
slovesno prerežejo trak ob 
odprtju novih igral na igri-
šču za šolo, zato so to storili 

kar v šolskih prostorih. Igra-
la, ki so jih začeli postavlja-
ti lani ob začetku šolskega 
leta, so v uporabi sicer že ne-
kaj časa, v torek pa so pos-
krbeli še za formalno odpr-
tje zelo zanimivih in sodob-
nih igral. Še ravnatelj Osnov-
ne šole Naklo Milan Bohi-
nec je priznal, da tako po-
sebnih igral verjetno nima-
jo nikjer drugje v občini. Ot-
roci se bodo po novem lahko 

spuščali po žičnici ali toboga-
nu, se skrili v lisičji rov ali se 
povzpeli na plezalno pirami-
do. Zabavali se bodo lahko še 
na gugalnicah in v peskovni-
ku. Pri postavitvi petdeset ti-
soč evrov vrednih igral jim 
je na pomoč priskočila ob-
čina, ki je prispevala znaten 

del sredstev, 13 tisoč pa so za-
gotovili tudi iz šolskega skla-
da, je pojasnila vodja podru-
žnice Mateja Jarc. »Občina 
mora skrbeti za kanalizaci-
jo, vodovod in razsvetljavo, 
ob tem pa ne smemo pozabi-
ti na svoje največje bogastvo, 
svoje otroke,« je poudaril žu-
pan Marko Mravlja in dodal, 
da tudi na ta način pomaga-
jo vzpostavljati dobre pogoje 
za učenje in vzgojo. 

Razveselili so se novih igral
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Simon Šubic

Kranj – Prireditev Avto 
tuning & styling show s pre-
delanimi avtomobili, ki je 
minuli konec tedna potekala 
pred Planetom Tuš v Kranju, 
je zaradi glasne glasbe moč-
no zagrenila življenje naj-
bližjih stanovalcev na Cesti 
Jake Platiše 1, 3 in 5, je ure-
dništvo Gorenjskega glasa 
obvestila bralka Andreja, ki 
tam živi. »V nedeljo so pred-
vajali tako glasno glasbo, da 
so se šipe in zidovi kar tresli. 
Stanovalci, ki smo hiteli za-
pirat okna in se zato počutili 
kot zajčki v kletki, smo se le 
nemočno obračali na polici-
jo. Ta je sicer prišla preverit, 
a ni ukrepala, ker je občina 
organizatorjem izdala dovo-
ljenje za prekoračitev hru-
pa,« se je pritožila. Kot doda-
ja, je takšne prireditve nače-
loma ne motijo, a je prepri-
čana, da tako hrupne ne bi 
smeli dovoliti v neposre-
dni bližini stanovanjskega 

naselja, precej boljša loka-
cija bi bilo po njenem parki-
rišče pred Mercator centrom 
na Primskovem. 

»Najprej smo imeli pred 
nosom cirkus Medrano, ko 
smo bili vse noči z močnimi 
žarometi osvetljeni, kot bi 
živeli v New Yorku, zdaj pa 
smo vso nedeljo trpeli zara-
di odločno preglasne glasbe. 
Takšen hrup ni vzdržen za 
nikogar, kaj šele za dojenč-
ke in starejše stanovalce,« je 
še povedala bralka Andreja 
in opozorila, da se prizadeti 
stanovalci zaradi prekoračit-
ve hrupa niso mogli pritožiti 
na mestni inšpektorat, ker ta 
v nedeljo pač ne dela. 

Na kranjski policiji so po-
trdili, da so večkrat kon-
trolirali nedeljsko priredi-
tev in obravnavali eno pri-
javo čezmernega obreme-
njevanja okolja s hrupom, 
za kar pa je organizator 
pridobil ustrezno dovolje-
nje Mestne občine Kranj. 
Z občine so pojasnili, da so 

skladno s svojimi pristoj-
nostmi in določbami držav-
ne uredbe za področje hru-
pa organizatorju prireditve 
izdali dovoljenje za začasno 
prekomerno obremenitev 
okolja s hrupom z zvočnimi 
napravami. »V izdanem do-
voljenju je bilo navedeno, 
da raven hrupa ne sme pre-
seči vrednosti 80 decibelov 
(dBA) v času prireditve. Za 
nadzor nad upoštevanjem 
pogojev iz dovoljenja ozi-
roma spoštovanjem mej-
nih vrednosti hrupa so pri-
stojne inšpekcijske službe 
za varstvo okolja,« je razlo-
žila Mendi Kokot iz Službe 
za stike z javnostjo in proto-
kol. »Prireditev je letos po-
tekala že peto leto zapored 
in v preteklih letih pritožb 
nismo prejeli. Tokrat smo 
na Mestno občino Kranj 
prejeli tri pritožbe, vendar 
šele v ponedeljek, po prire-
ditvi. Skrbno jih bomo pro-
učili in upoštevali za nap-
rej pri izdajanju dovoljenj 

za take in podobne priredi-
tve,« je še dodala.

Za komentar smo zaprosili 
tudi organizatorja prireditve, 
podjetje Dimo-Customs iz 
Kranja. Lastnik Žiga Dimc je 
pojasnil, da je avtošov zago-
tovo glasnejša prireditev kot 
pasja razstava. Ob tem je po-
udaril, da na ljudi izven pri-
reditvenega prostora, ki so se 
objestno vozili in glasno na-
vijali glasbo, kot organizator 
ni mogel vplivati. Po njego-
vem so takšne pritožbe tudi 
znak čiste slovenske zavisti 
do tistih, ki se trudijo. Pove-
dal je še, da je bila dvodnev-
na prireditev že sedma po 
vrsti in da so imeli dovolje-
nje za prireditev do 2. ure 
zjutraj, medtem ko so s hru-
pom obakrat prenehali okoli 
20. ure. »Zanimivo je, da je 
vsako leto le peščica prijav, 
verjetno enih in istih oseb, 
medtem ko velika večina lju-
di razume in se ne pritožuje, 
zato bi se jim rad zahvalil za 
strpnost in podporo.«

Glasna glasba kalila mir
Najbližji sosedje se čudijo kranjski občini, da je dovolila zelo glasno predvajanje glasbe na nedeljski 
prireditvi Avto tuning & styling Planeta Tuš v Kranju.  

Češnjevek – V teh dneh v vasi Češnjevek v občini Cerklje poteka 
gradnja pločnika. Izvajalec Gratel, d. o. o., bo poleg pločni-
ka skozi vas poskrbel tudi za odvodnjavanje meteorne vode, 
postavili bodo zaščitne ograje in položili optično ter obnovili 
električno omrežje. Po besedah župana Franca Čebulja in-
vesticija stane približno osemdeset tisoč evrov (brez DDV). 
S tem bo občina zagotovila večjo varnost na enem večjih in 
nevarnejših odsekov v občini. Za gradnjo pločnikov v Češnjev-
ku, Dvorjah, Zalogu (sever–jug) in na odseku Zalog–Trata so 
sicer v proračunu namenili 322 tisoč evrov, pločniki pa bodo 
gradili skupaj z drugo infrastrukturo.

V Češnjevku gradijo pločnik

Gradnja pločnika v Češnjevku

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
je po prejemu uradne potr-
ditve s strani ministrstva za 
okolje in prostor v sredo ob-
javila tri razpise za projekt 
Gorki – 2. sklop (2. faza), ki 
je vreden 16,6 milijona evrov 
in je sofinanciran iz evrop-
skih in državnih sredstev. 
Z objavljeno razpisno do-
kumentacijo iščejo izvajal-
ce za izvedbo gradbenih del, 
nadzor in informiranje. »Se-
daj, ko imamo uradno potr-
ditev s strani državnih orga-
nov in so tudi že pripravljeni 
vsi razpisi, ni več zadržkov 
za iskanje izvajalcev. Za dol-
go pričakovano nadaljeva-
nje projekta – ta bo mno-
gim v naši mestni občini 

občutno zvišal kakovost bi-
vanja – smo skrbno priprav-
ljali dokumentacijo in hkra-
ti imamo tudi že rezervirana 
sredstva,« je ob tem dejal žu-
pan Boštjan Trilar. 

Projekt druge faze odva-
janja in čiščenja komunal-
nih odpadnih voda v porečju 
zgornje Save in na območju 
Kranjskega in Sorškega po-
lja bo tako kot prva faza pod-
prt z evropskimi kohezijski-
mi sredstvi in sredstvi dr-
žavnega proračuna. Služ-
ba vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko je 
namreč ministrstvu za oko-
lje in prostor kot posredni-
škemu organu izdala odlo-
čitev o podpori 16,6 milijo-
na evrov vrednemu projek-
tu, pri čemer bo 5,6 milijona 

evrov evropskih in nekaj 
manj kot milijon evrov dr-
žavnih sredstev, so pojasni-
li na občini.

Poleg izgradnje 17 kilome-
trov kanalizacijskega omrež-
ja in petih črpališč bodo na 
območjih Mlake pri Kranju 
in Britofa-Predoselj obnovili 
tudi vodovod, meteorno ka-
nalizacijo in javno razsvet-
ljavo. Na omenjenih obmo-
čjih bodo po končanem pro-
jektu dosegli najmanj 95-od-
stotno priključitev na eno-
ten kanalizacijski sistem, ki 
se zaključuje s centralno či-
stilno napravo Kranj, in naj-
manj 97-odstotno opremlje-
nost območij z odvajanjem 
in čiščenjem komunalnih 
odpadnih voda, so sporočili 
z občine.

Nadaljevanje Gorkija
Mestna občina Kranj za drugo fazo projekta Gorki – 2. sklop že išče izvajalce 
gradbenih del, nadzora in informiranja. Projekt, vreden 16,6 milijona evrov, 
bosta sofinancirali Evropska unija in država. 

Kamnik – Občina Kamnik se bo prihodnji teden skupaj z 
upravljavci električnih, telekomunikacijskih, vodovodnih in 
kanalizacijskih vodov lotila obnove ceste in komunalne in-
frastrukture na delu ceste Glavni trg–Medvedova (na odseku 
med sodiščem in pošto), zaradi česar bo od ponedeljka, 12. 
junija, do četrtka, 31. avgusta, na tem delu veljala popolna 
zapora za ves promet. Obvozi bodo urejeni po Maistrovi in 
Tomšičevi ulici.

V središču Kamnika se začenjajo gradbena dela

Jasna Paladin

Domžale – Občina Domžale 
v zadnjem času namenja ve-
liko pozornost gradnji in ob-
novi osnovnih šol (OŠ). Ena 
največjih investicij letošnje-
ga šolskega leta bo gradnja 
podružnične OŠ v Ihanu, 

ki so jo začeli graditi že lani. 
Nova šola bo otrokom olajša-
la pot v šolo, saj se jim tako 
ne bo več treba voziti v ma-
tično OŠ Domžale, ta pa bo 
pridobila nekaj prostora. 
Zaključek gradnje je pred-
viden do konca poletnih po-
čitnic. Poleg tega v središču 

Domžal izvajajo  energet-
sko sanacijo OŠ Venclja Per-
ka, še ta mesec pa se bo za-
čela tudi širitev OŠ Preser-
je pri Radomljah  in obno-
va ter razširitev šolske kuhi-
nje. Med počitnicami bodo 
obnovili tudi notranjost te-
lovadnice v OŠ Dob.

Gradijo in obnavljajo šole
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Na področju logistike in transporta smo že 100 let 
kompetentni in fleksibilni partner. Za prevoz blaga 
po celi Avstriji iščemo

šoferje tovornih vozil m/ž
Delovne naloge:
Prevoz osebnih vozil in gredbenega materiala na 
področju cele Avstrije

Nudimo vam:
Zaposlitev za nedoločen čas, moderen vozni park

Pogoji:
Vozniško dovoljenje C/E, izpit C95, izkušnje s področja 
špedicije, dobro znanje nemščine

Plača: 
Po kolektivni pogodbi stroke za prevoz blaga, najmanj 
1.536,00 EUR na mesec, plus nadure, dnevnice in 
premije, 14 plač letno
 
Prosimo javite se nam na: 
Herbert Temmel GmbH
Hr. Günther Bulla | E: G.Bulla@temmel.co.at
Heinz-Stoiser-Straße 10 | A-8200 Gleisdorf
T: +43 3112 49 00 - 10 | www.temmel.co.at
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Veliko slavje so 
prejšnji teden pripravili ob 
jubileju vrtca v Šenčurju. 
Tamkajšnjo športno dvora-
no je napolnilo mnogo obi-
skovalcev, staršev in drugih 
svojcev otrok, ki obiskujejo 
vrtec v Šenčurju. In res jih je 
bilo veliko, saj tudi sam vr-
tec šteje več kot tristo otrok. 
Na prireditvi so nastopili ot-
roci in njihove vzgojiteljice, 
zabavo pa je zaokrožila pev-
ka Romana Krajnčan.

Majda Vehovec, ravnatelji-
ca Osnovne šole Šenčur, ka-
mor organizacijsko sodi tudi 
vrtec, se je na prireditvi zah-
valila vsem, ki so zaslužni, da 
imajo danes tako lep in ve-
lik vrtec. »Če pred gradnjo 
ne bi bili tako trmasti, bi bil 
danes na tem mestu manjši 
montažni vrtec,« je poveda-
la o pogovoru s takratnim žu-
panom Francem Kernom, s 
katerim sta pred dogodkom 
obudila spomin na pred več 

kot dvema desetletjema na-
meravano gradnjo. Takrat so 
vztrajali in danes jim ni žal. 
Vrtec je velik, prostori so lepi 
in dobro opremljeni, igrišče 
je prijetno. V letu 2015 je vr-
tec dobil novo streho, pa je 

povedal sedanji župan Ciril 
Kozjek. »Vedno je malo pre-
tesen, a na tej lokaciji se ne bo 
mogel širiti in bo za zdaj še 
zdržal,« je dejal prav tako za-
dovoljen kot njegova predho-
dnika Kern in Kozelj, da so šli 

pravi čas v primerno investi-
cijo za potrebe vzgoje pred-
šolskih otrok. Na prireditvi 
je pozdravil navzoče v dvora-
ni, ki je letos prvič hlajena in 
zato za obiskovalce in nasto-
pajoče prijetnejša. 

Vrtec šteje dvajset let
V Šenčurju so proslavili dvajset let vrtca. Poleg osrednjega vrtca s petnajstimi skupinami otrok  
tudi v vrtcih na Visokem in v Voklem.

Otroci so skupaj z vzgojiteljicami nastopili na prireditvi ob 20-letnici vrtca  
v Šenčurju. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so ta teden predstavili kultur-
ne, športne, zgodovinske, za-
bavne prireditve, ki se bodo 
vrstile vse do konca meseca 
in jih bodo sklenili z občin-
skim praznikom. Prva je jut-
rišnja O'glasbena Loka, dva-
najsta po vrsti, ki jo pripravlja 
Glasbena šola Škofja Loka. 
Z glasbenimi nastopi učen-
cev po vseh prostorih stare-
ga mestnega jedra na najlep-
ši način »ozvočijo« mesto in 
mu dajo posebno resonanco. 
Ravnatelj glasbene šole Peter 
Kopač poleg dopoldanskega 
dogajanja (od 9. do 12. ure) 
napoveduje tudi večerni na-
stop njihovih džezovskega in 
rokovskega ansambla, ki se 

s koncem šolskega leta pos-
lavljata. Poleg učencev loške 
glasbene šole, ki bodo z raz-
ličnimi inštrumenti nastopi-
li na Mestnem in Cankarje-
vem trgu, v osrednji in nun-
ski cerkvi, pred mostom ob 
avtobusni postaji pa bodo za-
igrale harmonike, bodo gos-
tili tudi pihalne in revijske 
orkestre gorenjskih glasbe-
nih šol.

V petek in soboto, 16. in 
17. junija, bo Tek 4 mostov, 
ki ga je v imenu organizator-
jev napovedal Igor Drakulič. 
Na dvodnevni prireditvi pri-
čakujejo okoli deset tisoč lju-
di. Prijave na nočni tek spre-
jemajo vse do dne dogodka, 
tekmovali bodo tudi otroci 
iz vrtca in šol, obeta se vrsta 
spremljevalnih prireditev, 

torta za skupino tekačev z 
največ udeleženci, dobro-
delna nota (evro od prijavni-
ne bo šel za dobrodelne na-
mene), že v petek popoldne 
in ponoči pa bo uvod v tek 
tokratni junijski LUFt. Te-
den dni zatem bo škofjeloški 
zgodovinski festival Histori-
al, s promenado v srednje-
veških oblačilih, sejmom, 
dramsko igro Hudičeva brv, 
glasbenimi in plesnimi nas-
topi, kulinariko, otroškim 
programom, predstavitvi-
jo rokodelskih veščin in še 
vrsto slikovitih dogodkov. 
Osrednji del Historiala, ki 
bo v soboto, 24. junija, bos-
ta dva dni prej napoveda-
la kulturni in narodno-za-
bavni dogodek: pripravljajo 
predstavitev monografije dr. 

Žive Deu Dragocenosti sta-
rih mestnih jeder in nastop 
ansambla Igor in zlati zvoki, 
je dejala Andreja Križnar. 
Nato bo strnjenih še več do-
godkov: praznovanje držav-
nega praznika 25. junija, od-
prtje Bralnice na vrtu Sokol-
skega doma 27. junija, tega 
dne bo na Cankarjevem trgu 
nastopilo sto mladih glas-
benic iz Avstralije, 1. junija 
pa bodo na gradu praznova-
li občinski praznik s podeli-
tvijo priznanj in nastopom 
Opernega odra (Jadranka 
Juras, Nuška Draščak, Ma-
tej Vovk in Aleksandra Na-
umovski Potisk). Ob koncu 
avgusta pa pride še Pisana 
Loka, je nekoliko oddaljen 
festivalski teden v avgustu 
predstavila Katja Štucin.

Ozvočili bodo staro mestno jedro
Z jutrišnjo O'glasbeno Loko se v Škofji Loki začenjajo prireditve v najbolj slikovitem mesecu.

Tržič – V skladu z rotarijskim poslanstvom delati dobro in 
prispevati k rasti lokalne in svetovne skupnosti prireja Rotary 
klub Tržič Naklo dobrodelno prireditev, ki se bo zgodila v času 
bližajoče se čarobne kresne noči, zato so jo naslovili Kresni 
ples. Člani Rotary klubov in njihovi gosti se bodo srečali v 
Tržiču danes, 9. junija, zvečer v Dvorani tržiških olimpijcev. 
Dobrodelna cilja prireditve sta dva: zbrati sredstva za posta-
vitev dvigala v hiši poškodovanca po možganski kapi, ki je 
nepokreten in povsem odvisen od pomoči družine. Drugi cilj 
je omogočiti enotedensko letovanje s strokovnim vodstvom 
na Debelem rtiču trem otrokom s posebnimi potrebami iz 
tržiške občine. Gre za več let trajajoči slovenski rotarijski pro-
jekt z nazivom Hendikamp, ki ima za te otroke pomembne 
pozitivne učinke. 

Dobrodelni Kresni ples v Tržiču

Kamnik, Domžale – Jutri, 10. junija, bosta Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik in Zavod za šport in rekreacijo Dom-
žale pripravila skupno rekreacijsko prireditev, ki bo združila 
obe občini – že drugi Pohod ob reki, ki povezuje. Gre za 14-ki-
lometrski pohod ob Kamniški Bistrici, ki ga lahko pohodni-
ki začnejo ali na Šutni v Kamniku, kjer bo potekalo srečanje 
rezbarjev, ali v Slamnikarskem parku v Domžalah, kjer bo 
slamnikarski sejem, ali na kateri od šestih vmesnih točk. Na 
sami pohodni poti bodo med 7. in 13. uro potekale tudi različne 
aktivnosti. Iz Domžal proti Kamniku se bosta ob 8. uri zjutraj 
na pot odpravila tudi direktorica Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik Božena Peterlin in kamniški podžupan Igor 
Žavbi, iz Kamnika proti Domžalam pa bosta pot prehodila 
direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Uroš Križanič 
in domžalska podžupanja mag. Renata Kosec. Ekipi se bosta 
srečali na mostu želja v Homcu, kjer bosta tudi letos pripeli 
ključavnico v znak sodelovanja.

Pohod ob reki, ki povezuje

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na zadnji seji v prvi obrav-
navi podprli odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije 
z namenom sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine 
Kranj. »Lahko smo ponosni, saj je to podlaga za pridobivanje 
evropskih in zasebnih sredstev za obnovo kar 14 objektov v 
lasti občine. Naj poudarim še posebno pomembno prenovo 
Prešernovega gledališča, ki je načrtovana že vrsto let. Poleg 
tega bomo prenovili še sedem šol, štiri vrtce in stavbo Mestne 
občine Kranj,« je povedal župan Boštjan Trilar in dodal, da je 
ocenjena skupna vrednost energetskih sanacij nekaj več kot 
5,7 milijona, od tega naj bi predvidoma iz kohezijskih sredstev 
črpali za okoli 1,7 milijona, iz zasebnih sredstev 3,2 milijona, 
vložek občine pa bo okoli devetsto tisoč evrov.

Javne objekte bodo energetsko obnovili

Mateja Rant

Visoko – Pri republiški direk-
ciji za infrastrukturo v tem 
mesecu končujejo sanaci-
jo plazu na Visokem. Izved-
li bodo zaščito brežine z glo-
boko sidranimi mrežami, 
ki bodo preprečevale polze-
nje in krušenje brežine. Na 
ta način bodo stabilizirali 

celotno površino, ki bo na 
koncu tudi ozelenjena, so 
pojasnili na direkciji. V času 
izvajanja stabilizacije bre-
žine bodo uvedli polovič-
no zaporo, po zaključku del 
pa bodo odstranili tudi del-
no zožitev na tem delu ces-
te. Dela bodo vredna 970 ti-
soč evrov, so še dodali na di-
rekciji.

Dela na Visokem  
gredo h koncu
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Blagovna znamka IMMOFINANZ.

FANTASTIČEN BON ZA 300 EUR
Med 10. in 17. junijem se ustavite po nakupih  
v nakupovalnem parku STOP SHOP Kranj na Cesti  
Staneta Žagarja 71  in sodelujte v vroči nagradni igri.

ENOSTAVNO VROČE:  
S POLETNIMI NAKUPI  
DO NAGRADE

Seveda je ne damo, za nobeno 
ceno, pa tudi nihče nam je noče 
vzeti, le njeno poslovanje bi žele-
li urediti tako, da ne bi več ime-
la izgube, ki sedaj znaša okrog 3 
milijone EUR, in da bi uspešno 
poslovala, tudi finančno, saj 
tudi zdrave finance pomembno 
prispevajo k strokovnosti in s 
tem tudi varnosti porodnic in 
njihovih novorojenčkov.
Za kaj gre? Društvo kmečkih 
žena Kranj, ki jih visoko cenim, 
spoštujem, upoštevam, ker so 
pridne, delavne »šparovne«, ne 
vem, kakšen pridevnik bi jim še 
pripel, pa tudi podprl bi jih, če 
bi bila Kranjska porodnišnica 
res ogrožena, če bi nam bi jo 
kdo hotel vzeti, pa je ne. Tem 
ženam so se pridružili tudi 
kranjski mestni svetniki, ki jih 
povsem dobro ne razumem, 
za kaj pri njihovih prizadeva-
njih resnično gre. Osebno me-
nim, da so malo zavedeni in 
premalo poučeni (svetniki pa 
poleg tega želijo biti tudi malo 
volivcem všečni), kaj združe-
vanje z jeseniško bolnišnico 
dejansko pomeni. Pri njihovih 
prizadevanjih in v prispevku v 
Gorenjskem glasu – torek, 30. 
maja in 6. junija – pa pogre-
šam eno pomembno informa-
cijo, ki tem spoštovanim ženam 
in svetnikom zelo verjetno ni 
dovolj znana. Poglavitni razlog 
predlaganega poslovnega zdru-

Kranjske 
porodnišnice  
ne damo

ževanja je prav v trimilijonski 
izgubi in v možnostih njihove-
ga dolgoročnega pokrivanja in 
stabilnega poslovanja, ki zago-
tavlja tudi varnost porodnic in 
njihovih dojenčkov. Nasprotni-
ki poslovnega združevanja pa 
ne povedo, kako do denarja in 
kako se racionalno organizirati, 
razen da je potrebno »sistemsko 
financiranje«.
Resnično mi ni jasno in tudi še 
komu, ki se vsaj malo spozna na 
vodenje podjetij, kar porodnišni-
ca v finančnem smislu tudi je, 
kako je mogoče v tako kratkem 
času in v tako majhnem »pod-
jetju« pridelati trimilijonsko 
izgubo, da tega nihče ni opazil 
in ustrezno ukrepal. Pri tem so 
možne različne razlage, da se 
je vodstvo porodnišnice edino 
zavzemalo za strokovnost in 
s tem za varnost porodnic in 
njihovih novorojenčkov, kar je 
prav, za vse drugo pa ali se niso 
spoznali ali pa so mislili, bo že 
kako, saj porodnišnice nihče ne 
more preprosto ukiniti. Saj je res 
ne more, ker to ni tovarna čev-
ljev ali kaj podobno potrošnega, 
za ljudi gre, za naše najmlajše 
in njihove mamice.
Verjemimo dobronamernosti 
ministrstva, ki je poslovno zdru-
ževanje predlagalo, da jim bo s 
tem ukrepom in s sposobnim 
vodstvom uspelo novo nastalo 
gorenjsko porodnišnico tudi dol-
goročno finančno ozdraviti in 
da bo ta zdravstvena ustanova 
znala ohranjati in še izboljševa-
ti sloves, ki ga v Sloveniji uživa.
 Janez Zeni,  

Trata 9, Zg. Besnica

PREJELI SMO

Jasna Paladin

Domžale – Pošta Slovenije 
je pred kratkim začela preu-
rejati poslovne prostore pošt 
in prilagajati ponudbo trgo-
vskega blaga na poštah. Do 
konca maja so tako preure-
dili dvanajst večjih pošt po 
Sloveniji, med drugim tudi 

v Domžalah. Večjim poštam 
bodo kmalu sledile tudi 
manjše enote; samo letos 
jih namreč nameravajo pre-
noviti okoli petdeset po vsej 
Sloveniji, v prihodnjih treh 
letih pa še dodatnih 200. 
Pri prenovi bodo upošteva-
li želje uporabnikov, ki so se 
doslej največkrat pritoževali 

nad slabšo preglednostjo 
prostorov za stranke, za-
loženimi prodajnimi pul-
ti in ponudbo najrazličnej-
šega trgovskega blaga, ure-
dili naj bi tudi enojne čakal-
ne vrste. V ponudbi preure-
jenih pošt ostajajo kuverte, 
paketna embalaža, voščil-
nice in razglednice, knjige, 

časopisi in revije, darilne 
vrečke, ovojni papir, sveče, 
bralna in sončna očala, de-
žniki, nekateri izdelki iz se-
gmenta Pisarna – šola, izdel-
ki sezonske ponudbe, sladki 
in slani program ter hladne 
pijače. Bistveno zmanjšan 
pa je nabor blaga iz segmen-
tov Prosti čas in Igrače.

Pošta Slovenije prenavlja poslovalnice

Domžale – V domžalskem Češminovem parku bodo v nedeljo, 
11. junija, med 9.30 in 16.30 gostili Festival za ljubitelje živali. 
Rdeča nit bo letos odgovorno skrbništvo živali. Dogodek je 
namenjen predvsem otrokom, ki bodo lahko jahali in božali 
konje, spoznali kače, plazilce in insekte, videli mnoge ptice, 
božali terapevtske živali, skozi poligon spoznali morske živali, 
videli bodo službene pse in konje, v društvu Zverinice pa jim 
bodo predstavili dihurčke. Festival, ki ga je lani obiskalo kar 
17 tisoč ljudi, bo tudi dobrodelno obarvan. Organizatorji bodo 
postavili veliko pasjo uto iz pasjih piškotov, z njo pa bo društvo 
Hrtji svet opozarjalo na problematiko galgov, ki jih v Španiji ob 
koncu lovske sezone vsako leto množično pobijajo. Društvo 
zato vsako leto poskrbi za številne uspešne posvojitve. S pasjo 
uto bodo pomagali triletnemu galgu, ki na topel dom čaka že 
15 mesecev. Vstop na dogodek bo prost.

Največji dogodek za ljubitelje živali pri nas

Jasna Paladin

Domžale – Na Območni obr-
tno-podjetniški zbornici Do-
mžale so pripravili finalni 
izbor zmagovalcev projek-
ta Štartaj Domžale. V fina-
lu je svoje podjetniške ideje 
predstavilo sedemnajst naj-
bolj nadobudnih podjetni-
kov, med katerimi je strokov-
na komisija izbrala štiri zma-
govalce.

Zmagali so Klemen in Slav-
ko Verbovšek iz Trzina s po-
slovno idejo Oldi, posebnim 

vozičkom za starostnike in 
druge težje gibalno ovirane 
ljudi, čebelarka Nika Pengal iz 
Domžal z idejo medenih čigu-
mijev, Blaž Križnar iz Doba z 
idejo Blazno Lesno, pod katero 
ustvarja unikatne lesene izdel-
ke, in Miha Hrovat iz Domžal 
s Pivovarno Mister, v okviru 
katere izdeluje unikatna piva.

Izbrani zmagovalci bodo 
lahko naslednje pol leta ko-
ristili brezplačni prostor in 
brezplačno mentorstvo v 
prvem soposlovnem prosto-
ru Generator v Domžalah.

Zmagovalci projekta 
Štartaj Domžale
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Igor Kavčič

Kranj – Raznolik nabor dogod-
kov, ki so jih v tem tednu prip-
ravili v knjižnici, velja pripisati 
– kot je dejala direktorica Bre-
da Karun – želji knjižničarjev 
prebivalcem Kranja in oko-
lice predstaviti knjižnico kot 
prostor, ki ni namenjen le iz-
posojevališču knjig. Praznova-
nje so v Mestni knjižnici Kranj 
tako v torek začeli s fotograf-
sko razstavo in razstavo knji-
žnih dragocenosti, sredo so 
posvetili domišljiji in glasbi, v 
četrtek knjižnica z virtualnim 
studiom in prikazom 3D-tiska 
stopa na pot gibala napredka, 
v knjižnici in pred njo pa bo ži-
vahno tudi v soboto.

Na fotografski razpis z nas-
lovom Hiša razgledov so k so-
delovanju povabili tudi čla-
ne Fotografskega društva Ja-
nez Puhar Kranj, ki jim je 
bila ustvarjalni izziv knjižni-
ca z razvejano paleto dejavno-
sti, izstopajočo zunanjo in no-
tranjo arhitekturo, s številno 
zbirko gradiva, množico obi-
skovalcev in dejavnostjo, pol-
no kulturnih asociacij. Slo-
gan jubileja Hiša razgledov 
so izbrali na natečaju, v kate-
rem so sodelovali zaposleni in 
obiskovalci knjižnice.

Fotografski razpis je bil od-
prt od začetka marca do sre-
dine maja, tričlanska me-
šana žirija s predstavniki 
Mestne knjižnice Kranj in 

Fotografskega društva Janez 
Puhar pa je med 46 prispeli-
mi deli soglasno opravila iz-
bor fotografij za razstavo in v 
skladu z razpisom izbrala tri-
deset fotografij, ki so s svojo 
kakovostjo in pestrostjo upra-
vičile razpisno temo. Med uvr-
ščenimi fotografijami je izbra-
la tri avtorje, ki so prejeli daril-
ne bone ateljeja Foto Čebron, 
in tri prejemnike knjižnih na-
grad. Prvo nagrado je tako za 
fotografijo z naslovom Podat-
ki so točni prejel Vlado Kraljič, 
drugo nagrado za fotografijo 
z naslovom Zato, ker je fajn 
je prejel Aleš Komovec, tretje-
nagrajeni pa je Tine Založnik 

za fotografijo Sonček. Preje-
mniki knjižnih nagrad so Va-
lerija Jenko, Simon Krejan in 
Vlado Sofronievski. Ob odpr-
tju razstave je povezavo med 
fotografijami in vlogo knjižni-
ce lepo povzel kranjski župan 
Boštjan Trilar: »Tudi na foto-
grafijah lahko vidimo, da se 
v naši knjižnici srečujejo raz-
lične generacije, naj bo to sta-
rejši gospod s klasičnim tiska-
nim časopisom, mladostnica, 
ki ima v rokah telefon, ali pa ot-
rok s svojo prvo slikanico.« Ob 
tem je poudaril tudi pomen za-
poslenih v knjižnici, ki bi bila 
brez njih le lepa hiša, tako pa 
je nekaj več. O arhitekturnem 

načrtovanju knjižnice in izvir-
nih rešitvah, ki jih je skupaj z 
arhitektko Majdo Kregar raz-
vil za knjižnico, je ob tej prilož-
nosti spregovoril arhitekt Uroš 
Birsa.

Ob tej priložnosti so predsta-
vili tudi nekaj knjižnih biserov 
iz preteklosti, ki jih hranijo v 
knjižnici, med drugim sta to 
tudi prva izdaja Prešernovih 
Poezij iz leta 1847 in prvi ce-
lotni slovenski prevod Dalma-
tinove Biblije iz leta 1584. Tre-
tja razstava z naslovom Ko pri-
de knjižnična ura je na ogled v 
drugem nadstropju knjižnice, 
govori pa o knjižnici kot javni 
ustanovi.

Knjižnica kot hiša razgledov
V Mestni knjižnici Kranj so v tem tednu pripravili več dogodkov, s katerimi obeležujejo svojo 
sedemdesetletnico. Najprej fotografsko razstavo in razstavo knjig.

Trije nagrajeni fotografi (z leve): drugouvrščeni Aleš Komovec, prvi Vlado Kraljič in 
tretjeuvrščeni Tine Založnik / Foto: Iza Sladič

Igor Kavčič

Kranj – Slikarka mlajše ge-
neracije Lučka Šparovec, 
ki živi in ustvarja na Ble-
du, je v sodelovanju z Gor-
njesavskim muzejem Jese-
nice, Gorenjskim muzejem 
in Muzeji radovljiške obči-
ne pripravila večji medinsti-
tucionalni razstavni projekt. 
Gre za likovne postavitve v 
treh gorenjskih galerijah, 
konec maja v Kosovi grašči-
ni na Jesenicah, prejšnji te-
den v dveh galerijah Mestne 
hiše v Kranju, v začetku juli-
ja pa še v Šivčevi hiši v Rado-
vljici. Likovna vsebina vseh 
treh je seveda različna.

V jeseniški galeriji je razsta-
vljenih več objektov ter seve-
da risbe in slike. Pri vseh de-
lih je poudarek predvsem na 
obliki in barvi, medtem pa v 
Kranju Šparovčeva razstavlja 
predvsem risbe večjih forma-
tov, kot so Middle Earth v teh-
niki svinčnik in žica na blago, 
Jata ptic, rapidograf na plat-
no, Grmičevje ... »Razstavila 
sem tudi najobsežnejši cikel 

z naslovom Urejanje okras-
nih rastlin, ki je nastal leta 
2015. V Galeriji Mestne hiše, 
še posebno v Stebriščni dvo-
rani, lahko vidite dela, kjer 
dominira risba in manj bar-
va,« je povedala Šparovčeva. 
Črta je njen osrednji dejavnik 
ustvarjalnega procesa, je med 
drugim k razstavi zapisal ddr. 
Damir Globočnik. 

Poleg tega je slikarka raz-
stavila tudi objekt z naslo-
vom Stojalo v vrtu v meša-
ni tehniki (les, vrv, tkanina, 
žica, jeklo), ki ga je naredi-
la na podiplomskem študiju 
na Likovni akademiji v Lju-
bljani. Kot je dodala Lučka 
Šparovec, je ta pomemben 
prav zato, ker predstavlja iz-
hodišče vsem razstavljenim 
objektom v Galeriji Kosova 
graščina na Jesenicah. Na 
razstavi je izšel tudi obsežen 
razstavni katalog s prispevki 
kustosov v projektu sodelu-
jočih muzejev: Aljaža Pogač-
nika, ddr. Damirja Globoč-
nika in Barbare Boltar. Raz-
stava v Kranju bo na ogled do 
2. julija.

Risba je njen 
osnovni likovni izraz
V Galeriji Mestne hiše in Stebriščni dvorani so 
pred dnevi odprli drugi del razstavnega projekta 
akademske slikarke Lučke Šparovec z naslovom 
Risba-barva-prostor.

Lučka Šparovec ob eni svojih risb, razstavljenih  
v Kranju / Foto: Iza Sladič

Igor Kavčič

Smlednik – Igra bo prvič na 
ogled danes, v petek, 9. junija, 
ob 21. uri, na Merjaščevi do-
mačiji v Smledniku. Lahko bi 
rekli, da se je prizorišče »izka-
zalo« že pred dvema letoma, 
ko so Smledničani tam uspeš-
no uprizarjali igro Prisega ob 
polnoči. Fran Saleški Finžgar 
je igro v štirih dejanjih Naša 
kri napisal leta 1912 in jo pos-
tavil na Gorenjsko v leto 1813, 
v čas Ilirskih provinc.

Hišni režiser v KUD 
Smlednik Nejc Smole ob 
predstavi med drugim razmi-
šlja: »Kadar nam je bilo najhu-
je, smo bili najbolj složni. Ko 
čiste vode majhne skupnos-
ti, kjer se življenje suka krog 
veselja in žalosti, krog rojstev 
in smrti, skali krvavi vojni boj 
moža zoper moža. Ko dekle-
ta in žene na ozarah jokajo 
ob požeti pšenici, ker v hišah 

ni več moških. Ko tuja vojska 
zavoljo nakupa orožja pobira 
zadnje dragocenosti iz pro-
storov čiste pobožnosti. Ko 
ukazi, ostri kakor britev, vo-
dijo mlade fante stran od nji-
hovih domov v smrt na tujih 
bojiščih. V tisti najbolj mrač-
ni uri dneva se v solzah zasluti 

lepši jutri. Jutri, ko bo narod 
vstal močan kot steber iz sti-
ske in bede. Jutri, ko bo ljube-
zen vnukov negovala spomin, 
da naša kri ni igrača.«

V KUD Smlednik so tudi 
tokrat zbrali številen igralski 
ansambel, ki se mu bo tokrat 
pridružil Škofjeloški oktet, pri 

izvedbi predstave pa sodeluje-
jo tudi mnoga domača in oko-
liška društva. Po današnji pre-
mieri bosta prvi ponovitvi sle-
dili že v soboto in nedeljo, 10. 
in 11. junija, potem pa še na-
slednja dva konca tedna: 16., 
17. in 18. junija ter 23., 24. in 
25. junija, vedno ob 21. uri.

Naša kri na prostem
Igralska skupina KUD Smlednik bo danes zvečer na prostem premierno uprizorila igro Naša  
kri Frana Saleškega Finžgarja v režiji Nejca Smoleta.

V KUD Smlednik so številen igralski ansambel zbrali za igro Naša kri. / Foto: Samo Ulčnik

Kranj – V ponedeljek, 12. junija, ob 18. uri, bo v Prešernovem 
gledališču zaključna prireditev otroške gledališke delavnice 
CKD Kranj s premierno uprizoritvijo pametne zgodbe o brez-
časnem prijateljstvu z naslovom Zip Zap. Izvirno zamisel za 
igro so skovali v skupini Kranjske čebelice, predstavo pa je 
režiral mentor Domi Vrezec. Vstop na predstavo je prost.

Predstava Zip Zap

Kranj – Prva razstava ob zaključku letošnje sezone likovnih 
delavnic v ateljeju Puhart bo v torek, 13. junija, ob 20. uri v 
Stolpu Škrlovec. Predstavili bodo dela odraslih skupin.

Puhart v Stolpu Škrlovec

Kranj – Danes, v petek, 9. junija, ob 21. uri bo v Letnem gle-
dališču Khislstein glasbeni večer z odličnim slovenskim mul-
tiinstrumentalistom in letošnjim Prešernovim nagrajencem 
Boštjanom Gombačem ter najboljšim slovenskim velikim or-
kestrom Big Bandom RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta 
Lojzeta Krajnčana.

Boštjan Gombač in Big Band RTV Slovenija
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Maja Bertoncelj

Kranj – Iz NK Triglav Kranj 
je prišla pomembna novi-
ca. Klub bo v novo prvoliga-
ško sezono vstopil z novim 
trenerjem članske ekipe. To 
mesto je uradno prevzel An-
ton Žlogar, dosedanji trener 
Siniša Brkič pa se bo v pri-
hodnosti popolnoma posve-
til delu športnega direktorja. 
Prvi zbor ob začetku priprav 
na novo sezono bo v pone-
deljek.

Žlogar je 39-letni Izoljan, 
ki je nogometaše Triglava 
v letošnji sezoni lahko dob-
ro spremljal, saj je bil trener 
NK Brda, ki je prav tako ig-
ral v drugi ligi. Nogometno 
kariero je sicer začel v matič-
nem klubu, kasneje pa je na 
članski ravni igral še za Pri-
morje, Gorico in Olimpijo. V 
tujini je največ časa preživel 

na Cipru. Pred zaključkom 
kariere aktivnega igralca je 
zaigral še za italijanski Por-
denone in zamejski Kras. 
Bil je tudi član slovenske re-
prezentance, za katero je na-
zadnje igral marca 2009. Za 
člansko izbrano vrsto je odi-
gral 37 tekem in dosegel en 
zadetek. Trenersko kariero 
je začel leta 2014 pri Krasu. 
»Prišli smo do konca ciklusa, 
cilje smo izpolnili, je pa bilo 
ogromno dela in naporov, 
kar se pozna tudi pri utruje-
nosti. Treba je bilo storiti ko-
rak naprej, moja odločitev je 
bila, da potrebujemo nov za-
gon in Tončija Žlogarja smo 
prepoznali kot idealno izbi-
ro. Podrobno sem ga sprem-
ljal zadnjih šest mesecev, ob 
tem pa poznamo njegovo pot 
aktivnega nogometaša. Za-
govarjam tezo, da mladi slo-
venski trenerji potrebujejo 

priložnost in prepričan sem, 
da se bo zgodba še naprej 
razpletala po začrtani poti,« 

je za klubsko spletno stran 
odločitev pojasnil Siniša Br-
kič.

Žlogar novi trener Triglava
Dokončno je potrjeno: nogometaše Triglava, nove prvoligaše, bo v naslednji sezoni vodil Izoljan Anton 
Žlogar, Siniša Brkić pa se bo popolnoma posvetil delu športnega direktorja.

Anton Žlogar (desno) bo na trenerskem stolčku Triglava 
nasledil Sinišo Brkića (levo), ki je klub skupaj s sodelavci 
pripeljal nazaj v prvo ligo. / Foto: NK Triglav Kranj

Kranj – Koroški Slovenec in nordijski kombinatorec Tomaž 
Druml iz Ziljske Bistrice bo svojo kariero nadaljeval v Sloveniji, 
je novica, ki je bila potrjena na predsedstvu Mednarodne smu-
čarske zveze v Portorožu. Glavni cilj dosedanjega avstrijskega 
reprezentanta so olimpijske igre. 

Druml okrepitev nordijskih kombinatorcev

Kranj – Odločitev o prvaku gorenjske članske nogometne lige 
je padla v zadnjem krogu. Zagotovil si ga je Bohinj, ki je doma 
z 1 : 1 remiziral z ekipo iz Žirov in si tako priboril pravico do 
uvrstitve v tretjo slovensko nogometno ligo center. Na Viso-
kem so Jeseničani zmagali s 3 : 1 in osvojili drugo mesto, Žiri 
pa so tretje. V zadnji tekmi skupine za prvaka so nogometaši 
JuRentA Bitnje v gosteh z 0 : 2 premagali Naklo in osvojili peto 
mesto, četrto je Visoko, šesto pa Naklo. V skupini za obstanek 
so bili doseženi naslednji rezultati: Polet – Kondor Godešič 3 : 
4, Preddvor – Britof 1 : 0 in Niko Železniki – Jecom Sport DLN 
2 : 1. Zarica Kranj B je s 3 : 0 premagala Škofjo Loko, ki je v 
skupini za obstanek končala na prvem mestu, Zarica Kranj B 
je druga, Jecom Sport DLN tretji, četrti je Kondor Godešič, peti 
Preddvor, šesti Britof, sedmi Niko Železniki, osmi pa Polet.

Gorenjski nogometni prvak je Bohinj

Koper – Sredina tekma zadnjega, šestega kroga v drugem delu 
članskega vaterpolskega državnega prvenstva med domačim 
VD Koper 1958 in AVK Triglav je bila na koncu prve četrtine 
pri rezultatu 1 : 3 zaradi nevihte prekinjena. Kdaj jo bodo na-
daljevali, še ni znano, ve pa se, da se bo finalni, tretji del začel 
jutri, ko se bosta VK Ljubljana Slovan in AVK Triglav za naslov 
državnega prvaka pomerila na prvi tekmi (bazen Kodeljevo ob 
18. uri), igra se na tri zmage, VD Kamnik in VD Koper 1958 pa 
na prvi tekmi (bazen Žusterna ob 19.30), igra se na dve zmagi 
za končno tretje mesto.

Neurje prekinilo tekmo

Kranj – Atletski klub Triglav jutri, 10. junija, organizira 23. 
Mednarodni atletski miting – Memorial Vučko, na katerem 
bodo tekmovale kategorije od U8 do članov. V športnem parku 
se bo začel ob 10. uri. 

Vučkov memorial v Kranju

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska reprezen-
tanca v ju-jitsuju se je ude-
ležila evropskega članske-
ga prvenstva v Banjaluki. Iz-
kazala se je Gorenjka Maja 
Povšnar, saj je osvojila na-
slov evropske prvakinje v ju-
-jitsu newazi v kategoriji -62 
kg. To je njen novi velik us-
peh v letošnji sezoni, v kateri 
je bila na svetovnem prven-
stvu tretja.

»Na evropskem prven-
stvu sem nastopala v parter-
ni borbi newaza, ki je sko-
raj enaka kot brazilski ju-jit-
su. Premagala sem Švicarko 
Charlotte Guarino s pred-
časnim zaključkom s teh-
niko davljenja, Rusinjo Ale-
ksandro Mogamedovo, bor-
bo sem prav tako predčas-
no zaključila z davljenjem, 
v polfinalu Belgijko Fran 
Vanderstukken z 8 : 0, v fi-
nalu pa sem premagala še 
Francozinjo Adel Bazile. 

Prikazala sem veliko bolj do-
minantno borbo in bila bolj-
ša s 5 : 0,« je pojasnila Povš-
narjeva, ki je športno pot za-
čela v judu in bila tudi čla-
nica slovenske reprezentan-
ce, zaradi težav s hrbtom pa 
od leta 2013 trenira brazilski 
ju-jitsu, kjer teh težav nima.

Evropska prvakinja

Maja Povšnar (Alliance 
Red Eagle Kranj) je nova 
evropska prvakinja v ju-jitsu 
newazi. / Foto: osebni arhiv

Maja Bertoncelj

Kranj – Pred slovensko no-
gometno reprezentanco je 
nova kvalifikacijska tekma 
za nastop na svetovnem pr-
venstvu v Rusiji prihodnje 
leto. Varovanci selektorja 
Srečka Katanca se bodo na 
stadionu Stožice v Ljubljani 
jutri pomerili z reprezentan-
co Malte, ki je v pripravah na 
obračun na prijateljski tek-
mi premagala Ukrajino. 

Slovenci so formo pilili v 
Nacionalnem nogometnem 
centru Brdo, kjer so jih obi-
skali tudi otroci iz sloven-
skih vrtcev. Poseben obisk 
pa je pripravil prvi zvezdnik 
izbrane vrste Jan Oblak. 

Pretekla dna konca tedna je 
na Godešiču in v Škofji Loki 
potekal četrti Mednarodni 
turnir Jana Oblaka in vra-
tar madridskega Atletica je 
mlade nogometaše obakrat 
razveselil z obiskom. Tur-
nir z njegovim imenom je 
eden največjih v Sloveniji 
za mlajše kategorije, pote-
kal je v organizaciji Nogo-
metnega kluba Škofja Loka, 
na njem pa je sodelovalo 
blizu dvesto ekip oziroma 
okoli dva tisoč mladih no-
gometašev in nogometašic 
iz Slovenije in tujine. Tur-
nir je namenjen selekcijam 
od U7 do U12, letos pa so na 
njem prvič igrala tudi dekle-
ta selekcije U15.

Oblak z obiskom razveselil otroke
Pred slovensko nogometno reprezentanco je tekma z Malto. Vratar Jan Oblak je v domači Škofji Loki 
obiskal mlade nogometaše, ki so tekmovali na četrtem turnirju z njegovim imenom.

Jan Oblak si je vzel čas za obisk turnirja, ki poteka pod 
njegovim imenom. Mlade nogometaše je razveselil tako 
prvi konec tedna turnirja na Godešiču (na sliki) kot drugi v 
Puštalu. / Foto: Tjaša Vidrgar

Maja Bertoncelj

Kranj – Na mednarodnem pr-
venstvu Kranja v plavanju, ki 
je potekal pretekli konec te-
dna, se je izkazala tudi mla-
da perspektivna plavalka PK 
Kranj Erin Rant. Devetošolka 
iz Železnikov je na 400 me-
trov mešano ob zmagi doseg-
la tudi normo za mladinsko 
evropsko prvenstvo v Izraelu.

»V zadnjem obdobju je 
zelo napredovala. Že na zim-
skem državnem prvenstvu 
je bila najboljša kadetinja v 

Sloveniji. Je zelo raznolika pla-
valka in zelo marljiva. Njen 
prvi cilj v poletni sezoni bo fe-
stival EYOF konec julija,« je 
povedala trenerka Petra Ome-
jec. Rantova je trenutno sku-
paj z reprezentanco na pripra-
vah v Kopru. Kot pravi, je nad 
napredkom presenečena tudi 
sama, razlog zanj pa vidi v 
delu. Trenira trikrat na teden 
po dvakrat na dan, ostale dni 
po enkrat na dan. Prihodnje 
šolsko leto bo šolanje nada-
ljevala na Gimnaziji Franceta 
Prešerna v Kranju. 

Erin zmaga in norma

Erin Rant je na mitingu v Kranju zmagala na 400 metrov 
mešano in odplavala normo za evropsko mladinsko 
prvenstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Bled – Letošnja 62. Mednarodna regata Bled 2017 v organi-
zaciji Veslaške zveze Slovenije bo potekala od 9. do 11. junija. 
Udeležuje se je 490 veslačev in veslačic iz 70 različnih klubov 
oziroma reprezentanc, kar regato, ki ima tudi eno najdaljših 
tradicij v celinski Evropi, uvršča med najodmevnejše veslaške 
dogodke izven serije svetovnih pokalov. Udeleženci letošnje 
izvedbe prihajajo iz 14 držav. Na blejski regati bodo nastopili 
tudi vsi naši veslači in veslačice, saj tekma šteje kot kriterij-
ska za reprezentančno selekcijo. Finalna tekmovanja bodo v 
soboto in nedeljo dopoldne med 8. in 13. uro.

Veslaška regata na Bledu
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Virmaše – Jože Urh, gospo-
dar na kmetiji Pr' Hostn'k 
v Virmašah, je zanimiv so-
govornik, pohvali, a tudi po-
kritizira, a ob tem ostaja re-
alist, trdno na tleh. Obiska-
li smo ga, ker se je njegova 
krava Santafe na nedavni dr-
žavni razstavi goved lisaste 
pasme v skupini krav z za-
ključeno prvo laktacijo uvr-
stila v finale, med štiri naj-
boljše; ob tem pa smo zve-
deli, da že osmo leto vodi 
Govedorejsko društvo Ško-
fja Loka. Po izobrazbi je le-
sni tehnik, do 1986. leta je 
hodil v službo, a potlej je os-
tal doma, na kmetiji. »Težko 
je bilo biti dvoživka: v služ-
bi sem razmišljal, kaj bom 
»premaknil« na kmetiji, ob 
delu na kmetiji so mi misli 

uhajale v službo,« pove Jože. 
Na začetku so se na kmeti-
ji ukvarjali predvsem s pri-
delavo krompirja, v hlevu 
je bilo od deset do dvanajst 
goved, dnevno so oddajali v 
zbiralnico od deset do pet-
najst litrov mleka. »Takrat 
smo imeli še Jugoslavijo, 
krompir je bilo lahko proda-
ti in tudi cena je bila odlična. 
Z izkupičkom od kilograma 
krompirja smo lahko kupili 
kilogram mineralnega gno-
jila. Danes je razmerje prib-
ližno ena proti osem, to po-
meni, da je za nakup enega 
kilograma gnojila treba pro-
dati osem kilogramov krom-
pirja.«

Velike (cenovne) 
spremembe

Ko je cena krompirja za-
čela padati, z razpadom 

Jugoslavije pa ga je bilo tudi 
vse težje prodati, so se na 
kmetiji bolj usmerili v živi-
norejo, enako so storili tudi 
drugi kmetje, tako da v vasi 
zdaj ni več niti enega večjega 
pridelovalca krompirja. Ve-
like spremembe so se zgodi-
le tudi v mlekarstvu. S Trate 
in okolice je nekdaj oddaja-
lo mleko od 25 do 30 kmetij, 
zdaj ga samo še dve. »Nek-
daj so bile cene kmetijskih 
pridelkov zelo visoke, zdaj 
so zelo nizke pa tudi raz-
merja med cenami pridel-
kov ter kmetijskega repro-
dukcijskega materiala so se 
bistveno poslabšala. Zdaj je 
za preživetje na kmetiji tre-
ba proizvesti bistveno več 
in delati bolj produktivno,« 
pove Jože. 

Na kmetiji obdeluje-
jo deset hektarjev lastnih 

kmetijskih zemljišč in še to-
liko najetih, gospodarijo pa 
tudi s petnajstimi hektar-
ji gozda. »Zemljišča je tež-
ko dobiti v najem, a tudi na 
kmetiji nam ne ostane to-
liko dohodka, da bi jih lah-
ko kupovali,« pove Jože in 
doda, da je zdaj, ko se je od-
kupna cena mleka le malo 
zvišala, lažje kot v času naj-
hujše mlečne krize, ko so ko-
maj pokrivali stroške in so 
bili veseli, da se stroji niso 
kvarili, da je bila živina zdra-
va in ni bilo treba klicati ži-
vinozdravnika ... Za proda-
jo mleka imajo s Kmetijsko 
gozdarsko zadrugo Škofja 
Loka pogodbo za 180 tisoč li-
trov na leto, manjše količine 
ga prodajo doma, na kmetiji.

V hlevu le goveda lisaste 
pasme

Na kmetiji redijo pe-
tinpetdeset goved, izključ-
no lisaste pasme. Čeprav 
sami obnavljajo čredo in ne 
kupujejo živine, so pred leti 
vendarle naredili eno izje-
mo in na Bledu kupili črno-
-belo kravo, s katero pa so 
imeli slabo izkušnjo: bila je 
odlična mlekarica, a ni osta-
la breja. Je bil morda to raz-
log, da so za razliko od ne-
katerih kmetov ostali pri li-
sasti pasmi? »Ne. Črno-be-
le krave so sicer dobre mle-
karice, a so glede oskrbe bolj 
zahtevne, težje je tudi pro-
dati njihova teleta,« pove 
Jože. V čredi dosegajo pov-
prečno mlečnost v standar-
dni laktaciji več kot pet ti-
soč litrov na kravo, med 
najboljšimi je krava Santa-
fe z mlečnostjo devet tisoč 

litrov. Hlev, ki so ga zgra-
dili 1994. leta, je poln, ne-
kaj živine imajo tudi v sta-
rem hlevu in v silosu. Za se-
danje razmere je premaj-
hen. »Bi se širili, a za to je 
treba imeti zemljišče in de-
nar,« pravi Jože in doda, da 
se morajo novogradenj lo-
tevati mladi – tudi zato, ker 
starejši preveč premišljuje-
jo o tem, ali bi se jim nalož-
ba finančno izšla in poplača-
la. O tem, da bi mleko pre-
delovali v mlečne izdelke, 
ne razmišljajo. »Potrošni-
ki res vse bolj povprašuje-
jo po domači hrani, to doka-
zujejo tudi »domači kotič-
ki« v trgovinah loške zadru-
ge, a tudi ponudba tovrstne 
hrane je na trgu vse večja, za 
predelavo pa je treba imeti 
veliko strokovnega znanja.« 
Kar zadeva gospodarjenje z 
gozdom, Jože upošteva oče-
tov nasvet, češ gozd je rezer-
va za hude čase. V gozdu ne 
pridobivajo dohodka, seka-
jo le za pripravo drv in za 
potrebe obnavljanja objek-
tov. Žled jim je povzročil 
nekaj škode v borovem goz-
du v smeri proti Crngrobu, 
lubadar je doslej napadel 
le nekaj smrek, a jih je ob 
tem vendarle strah, kaj bo 

v prihodnje. Največ dela na 
kmetiji postorita Jože in sin 
Peter, po svojih možnostih 
pomagajo tudi drugi dru-
žinski člani.

Izobraževanje in druženje

Jože ob delu na kmeti-
ji najde čas tudi za kakšno 
funkcijo. Že osmo leto je 
predsednik Govedorejske-
ga društva Škofja Loka, ki na 
območju občin Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Žiri 
in Železniki združuje okrog 
160 rejcev. »Poudarek daje-
mo izobraževanju in druže-
nju. Vsako leto organizira-
mo dve strokovni ekskurzi-
ji, eno za en dan po Sloveni-
ji in drugo, dvodnevno, v tu-
jino. Na občni zbor običajno 
povabimo tudi različne stro-
kovnjake, tako da jih rejci 
lahko opozorijo na kak pro-
blem ali jih kaj vprašajo. Že-
lim si, da bi v okviru društva 
rejci tudi izmenjevali infor-
macije o ponudbi in povpra-
ševanju plemenske živine. 
Morda bi lahko to naredili 
na spletu, s pomočjo raču-
nalnika,« pravi Jože in pou-
dari, da z društvom nima ve-
liko dela in skrbi, predvsem 
po zaslugi strokovne tajnice 
Majde Luznar.  

Od krompirja prešli h govedu
Na kmetiji Pr' Hostn'k, na kateri gospodari Jože Urh, so se iz pridelave krompirja preusmerili v 
živinorejo. Redijo petinpetdeset goved lisaste pasme, med njimi je tudi krava Santafe, ki se je na 
nedavni državni razstavi uvrstila med štiri najboljše.

Jože Urh, gospodar na kmetiji Pr' Hostn'k

Urhova čreda krav lisaste pasme, med njimi je tudi krava Santafe, ki se je na državni 
razstavi uvrstila med štiri najboljše.

Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko – Ker so 
se letos lovci nekoliko kas-
neje kot običajno prijavi-
li na smučarsko tekmova-
nje, je bilo že čutiti dilemo, 
ali je še smiselno nadalje-
vati s prireditvijo, za katero 
je že leta 1993 dal pobudo 
nekdanji starešina in seda-
nji član jezerske lovske dru-
žine Franci Ekar. Ko se je »v 
zadnjem trenutku« le prija-
vilo zadostno število tekmo-
valcev, dvoma o izvedbi 23. 
lovskega smučarskega tek-
movanja ni bilo več, še manj 
ga je bilo na slovesnosti ob 

podelitvi pokalov in diplom, 
na katerem so organizatorji 
in njihovi podporniki zatrdi-
li, da bodo storili vse za na-
daljevanje dolgoletne tra-
dicije prireditve. Tokrat je 
na ledeniku nastopilo več 
kot sedemdeset tekmoval-
cev – lovcev, mladih in lo-
vskih simpatizerjev, od tega 
jih je 47 tudi uradno tekmo-
valo. Najhitreje so progo s 
šestnajstimi vratci presmu-
čali Davo Karničar (LD Je-
zersko), Gregor Mertelj (LD 
Dovje) in Lovro Matijovc 
(LD Luče). Ekipno je zmaga-
la Lovska družina (LD) Dov-
je pred lovskimi družinami 

Bistra, Tržič, Jezersko in 
Luče. Med ženskami je bila 
najhitrejša Maja Meglič Kle-
menčič (LD Tržič), med lov-
ci so bili v posameznih sta-
rostnih kategorijah najbolj-
ši Janez Grilc (LD Krvavec), 

Tone Hudernik (LD Janžev 
Vrh), Davo Karničar (LD Je-
zersko), Gregor Mertelj, Jer-
nej Legat (oba LD Dovje) in 
Lovro Matijovc (LD Luče), 
med mladimi spremljevalci 
lovcev pa Miha Mertelj.

»Kristalnega« gamsa ujeli dovški lovci
Na smučarskem tekmovanju lovcev za »kristalnega gamsa« na ledeniku pod Skuto je zmagala ekipa 
Lovske družine Dovje, progo pa je najhitreje presmučal domačin Davo Karničar.

Lovci so se že triindvajsetič pomerili v smučanju na 
ledeniku pod Skuto.

Najboljši med lovci, »gamsi« veterani, starimi nad 
sedemdeset let: Franci Ekar iz LD Jezersko (drugi), Janez 
Grilc iz LD Krvavec (prvi) in Rado Košir iz LD Dovje (tretji)



13Gorenjski glas
petek, 9. junija 2017 EKONOMIJA, FINANCE info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Kranj – V Združenju za ener-
getsko neodvisnost Sloveni-
je (ZENS) so prepričani, da 
je eden najboljših načinov 
pridobivanja električne in 
toplotne energije prek za-
drug, ki bi jih ustanovili v 
lokalnih skupnostih. Te bi 
izkoriščale vodno, vetrno 
ali sončno energijo ter bio-
maso za sistem daljinske-
ga ogrevanja. Menijo, da bi 
imel s tem uporabnik veliko 
večji vpliv nad proizvodnjo 
energije, energetske zadru-
ge pa po njihovem mnenju 
v Sloveniji ostajajo neizko-
riščena priložnost. V ta na-
men so v sredo, 7. junija, v 
Bovcu organizirali posvet na 
temo ustanavljanja energet-
skih zadrug. Tam namreč že 
dvajset let deluje prva tovr-
stna zadruga pri nas, Soča - 
Trenta, ki jo navajajo kot pri-
mer dobre prakse. Zadruga, 
ki so jo ustanovili prebival-
ci naselja Trenta, je zgradila 
malo hidroelektrarno Kraj-
carca, ki dobiček od prodaje 

električne energije vrača v 
lokalno okolje. Tako so po 
nekaj letih v Trenti ponovno 
odprli trgovino z mešanim 
blagom. 

»Energetsko zadrugo 
ustanovijo lokalni prebival-
ci, ki želijo izkoristiti narav-
ne obnovljive vire energije 
in ustvariti nekaj za skup-
no dobro. To so projekti, ki 

dolgoročno prinašajo dobi-
ček, ki ga nato usmerjajo v 
različne investicije v lokal-
nem področju,« pravi Božo 
Dukič iz ZENS-a, ki pa je kri-
tičen do odnosa razvojnih 
agencij do energetskega za-
družništva. »Najbolj me ža-
losti, da takšni projekti ne 
zanimajo razvojnih agencij. 
Vse gre namreč v to smer. 

Veliko je vlog za male hidro-
elektrarne, kjer bi si želeli 
večje spodbude.«

Kljub temu pričakuje, da 
bo zadružništvo v prihodnjih 
letih doživelo velik razvoj, saj 
gre za področje, ki je v skladu 
z mednarodnimi okoljskimi 
usmeritvami. Prepričan je, 
da bo v prihodnje tudi drža-
va več pozornosti in sredstev 
vlagala v tovrstno združeva-
nje, za katerega dovolj prilož-
nosti vidi tako v mestih kot 
na podeželju.

S posvetom so želeli pre-
veriti, koliko je posluha za 
tovrstno združevanje med 
različnimi institucijami, 
prav tako pa bi radi ustvarili 
platformo za nudenje pomo-
či ustanavljajočim se zadru-
gam. V ZENS-u so prepriča-
ni, da bi z zadružništvom na-
redili velik korak proti ener-
getski neodvisnosti, za kar si 
prizadevajo. Eden prvih ko-
rakov pa je, da ljudi seznani-
jo z možnostmi, ki jih imajo. 
»Ljudi moramo naučiti raz-
mišljati,« je odločen Božo 
Dukič.

Spodbujajo ustanavljanje 
energetskih zadrug
Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije spodbuja ustanavljanje energetskih zadrug, prek katerih 
bi lokalne skupnosti same pridobivale električno in toplotno energijo.

Božo Dukič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Projekt izvaja 
Zavod O, zavod škofjeloške 
mladine, sofinancirata pa ga 
ministrstvo za izobraževanje 
in Evropska unija. Kot je ob 
koncu prvega sklopa povedal 
direktor Zavoda O Miha Pe-
ternel, je cilj vključiti 60 mla-
dih, ki bi prek izobraževanja 
pridobili čim več »mehkih« 
znanj in tudi realne delov-
ne izkušnje, s čimer se jim 
bodo izboljšale možnosti na 
trgu delovne sile. Pridobivajo 
predvsem znanja, kakršna iš-
čejo zaposlovalci, in opravijo 
tudi delovne vaje pri deloda-
jalcu, da pridobijo izkušnje 
resničnega dela.

Tudi občina podpira pro-
grame, ki podpirajo prehod 
mladih iz izobraževanja v za-
poslitev, pa je ob koncu prve-
ga sklopa dejal podžupan ob-
čine Škofja Loka Tine Radi-
nja. Čeprav je brezposelno-
st na Škofjeloškem nizka, 
se mladi vendarle srečuje-
jo s težavami, ko iščejo delo, 

zlasti zaradi razkoraka med 
veščinami mladih in tistim, 
kar potrebujejo delodajal-
ci. Radinja, ki je tudi pred-
sednik organizacijskega od-
bora Teka 4 mostov, je še do-
dal, da eden od udeležencev 
delovno vajo opravlja tudi pri 
pripravi tega teka in se bo pri 
tem veliko naučil. Nevladne 

organizacije, kakršen je Za-
vod O, imajo možnost z ne-
formalnimi povezavami do-
seči mlade, ki jih statistika ne 
zajame, in tako lahko vklju-
čijo tudi prikrito brezposel-
ne, je povedal vodja projek-
ta Blaž Jelenc in pojasnil, 
kako so pridobivali deloda-
jalce za vključitev mladih v 
delovno vajo. Osredotočili 

so se na področja lesarstva, 
strojništva, sodobnih infor-
macijskih tehnologij, admi-
nistracije, nevladnih organi-
zacij ... V Cerknem, kjer pri 
projektu sodeluje Cerkljan-
ski mladinski alternativni 
klub (C.M.A.K.), jim je us-
pelo pridobiti le enega ude-
leženca, očitno brezposelno-

st tam ni velika, delovna vaja 
pa se je končala z zaposlitvi-
jo, je povedal Matjaž Peter-
nelj iz cerkljanskega kluba. 
Udeleženec se je zaposlil v 
njihovem klubu. Od 16 ude-
ležencev so sicer zaposlitev 
dobili trije, so povedali izva-
jalci projekta. 

Eden od udeležencev 
je tudi Matej Mavri, ki je 

delovno vajo opravljal v Op-
tiWebu. Šola se na pedago-
škem področju, a ga zanima 
tudi področje informacij-
skih tehnologij. »Projekt mi 
je omogočil, da sem se na-
učil trženja in oblikovanja 
spletnih strani, dobil sem 
vpogled v dinamiko podje-
tja in specifiko njegovega 
delovanja, pa tudi t. i. meh-
ka znanja o upravljanju s ča-
som, javnem nastopanju, 
kreativnosti ...« je svojo de-
lovno izkušnjo delil Matej 
Mavri. Ekonomska tehnica 
Anita Maček pa je praktične 
izkušnje pridobivala v Layer-
jevi hiši v Kranju, kjer je so-
delovala pri izdelavi turistič-
ne aplikacije, pomagala pri 
koncertih in razstavah. Tudi 
ona pravi, da se je veliko na-
učila. Biljana Ristić iz Loške-
ga muzeja pa je bila mento-
rica eni od udeleženk, ki jo 
je muzej vključil v pripravo 
stalne zbirke o športu, s ka-
tero se ta čas ukvarjajo, men-
torica pravi, da v obojestran-
sko korist in zadovoljstvo.

Pridobivanje znanja in izkušenj
Služba je družba. Pod tem imenom na Gorenjskem in Goriškem poteka projekt, ki izboljšuje 
zaposlitvene možnosti mladih. Prvi blok projekta s 16 udeleženci so pred kratkim sklenili v Škofji Loki 
in na Cerkljanskem.

Projekt Služba je družba (slogan kaže na večjo 
sproščenost, kot je pri formalnem izobraževanju) bodo 
nadaljevali v Škofji Loki in Kranju z okolico, tretji blok 
predvideva nadaljevanje na Jesenicah in v Tolminu, 
zadnji pa v Kranju in na Jesenicah. Končan naj bi bil 
junija prihodnje leto.

Cveto Zaplotnik

Ukanc – Družba RRC Ra-
čunalniške storitve, ki jo 
lastniško obvladuje Antho-
ny Tomažin, je v petek ob-
javila prevzemno ponudbo 
za odkup še preostalih del-
nic družbe Žičnice Vogel 
Bohinj. Prevzemnik že ima 
v lasti 706.120 delnic Žič-
nic oziroma 70,74 odstotka 
delnic, pridobiti želi še pre-
ostale delnice – 292.001, pri 
tem pa za delnico ponuja 
1,98 evra. Ponudba velja do 
31. julija do 12. ure. 

Kot je znano, je RRC Ra-
čunalniške storitve jeseni 

2015 odkupilo od KD Kapi-
tal večinski delež Žičnic Vo-
gel (499.513 delnic), še iste-
ga leta mu je agencija za trg 
vrednostnih papirjev izda-
la dovoljenje za prevzemno 
ponudbo, s katero je od 102 
imetnikov delnic pridobil še 
96.312 delnic. Ko je pred ne-
davnim na dražbi od Druž-
be za spodbujanje razvo-
ja Triglavskega narodnega 
parka v likvidaciji oziroma 
v stečaju odkupil še 99.813 
delnic za kupnino 190.006 
evrov, je v skladu z zakono-
dajo moral objaviti ponud-
bo za prevzem še preostalih 
delnic.  

Prevzemna ponudba za 
Žičnice Vogel

Simon Šubic

Kranj – Kranjska družba Go-
odyear Dunlop Sava Tires je 
lani obseg proizvodnje pove-
čala za 5,2 odstotka na skup-
no 6,9 milijona pnevmatik. 
Podobno so povečali tudi 
obseg prodaje na lokalnih 
trgih, kamor poleg Sloveni-
je sodijo še Hrvaška, Srbija, 
Črna gora, Bosna in Herce-
govina, Makedonija, Kosovo 
in Albanija, kamor so proda-
li 2,4 milijona pnevmatik. 
Čisti prihodki od prodaje v 
višini 207,2 milijona evrov 
so ostali na enaki ravni, na 
kar so vplivale predvsem 
nižje cene na lokalnih trgih. 
Čisti dobiček je po amorti-
zaciji dobrega imena v viši-
ni 3,2 milijona evrov, ki je 
bila izvedena na podlagi no-
vele zakona o gospodarskih 
družbah, znašal 4,1 milijo-
na evrov, brez upoštevanja 
amortizacije pa bi dosegel 
7,3 milijona evrov (leta 2015 
je znašal 6,7 milijona evrov). 

Lani so nadaljevali z inve-
sticijami v proizvodnjo, saj 
so v njeno posodobitev vloži-
li 6,9 milijona evrov. »Nalož-
be podjetja vse od leta 1998, 
ko je Goodyear začel poslo-
vati v Sloveniji, skupaj zna-
šajo že skoraj 237 milijo-
nov evrov. Nenehna vlaga-
nja nam omogočajo, da svo-
jo proizvodnjo razvijamo in 
prilagajamo skladno z razvo-
jem avtomobilske industrije. 
Na globalnem trgu, na pri-
mer, opažamo vedno večje 
povpraševanje po pnevmati-
kah višjega cenovnega razre-
da, z visoko dodano vredno-
stjo. Ponosni smo, da lah-
ko tudi v tem segmentu us-
pešno nastopamo s pnev-
matikami, izdelanimi v Kra-
nju,« pravi glavni direktor 
Matej Zavrl. Goodyear Dun-
lop Sava Tires je lani že če-
trtič prejel naziv najboljšega 
zaposlovalca v Evropi (Top 
Employer Europe) in najbolj-
šega zaposlovalca v Sloveniji 
(Top Employer Slovenia). 

V Savi povečali 
obseg prodaje
V kranjski družbi Goodyear Dunlop Sava Tires so 
lani prodali za pet odstotkov več pnevmatik kot 
predlani. V posodobitev proizvodnje so vložili 
skoraj sedem milijonov evrov.

Kranj – Zavod mladi podjetnik bo na letni konferenci Mladi 
podjetnik? Zakaj pa ne!, ki bo v četrtek, 15. junija, v NLB-je-
vem Centru inovativnega podjetništva v Ljubljani, razglasil 
mladega podjetnika leta 2017. Tudi letos se je na izbor pri-
javilo veliko mladih podjetnikov, strokovna komisija zavoda 
pa je izmed njih izbrala deset polfinalistov, med njimi so 
tudi trije podjetniki oziroma podjetja z Gorenjskega: podje-
tje IDL Logistika (David Benedik) iz Kranja organizira prevo-
ze blaga po kopnem, podjetje NV (Nik Vene) iz Škofje Loke 
je v okviru blagovne znamke NV Holders dalo na trg držalce 
za srajce, podjetnica Jasna Grbić iz Kranja pa izdeluje ma-
zilo za nego tetovaž Tattoo Care, s katerim je prodrla tudi v 
trgovsko verigo Spar. Mladi podjetniki, polfinalisti izbora, 
so se včeraj, v četrtek, predstavili v Ljubljani, izmed njih 
pa so izbrali pet finalistov, ki se bodo potegovali za naziv 
mladi podjetnik leta. 

Izbor Mladi podjetnik leta
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Simon Šubic

Brnik – Na brniškem letali-
šču so v torek zvečer razstre-
lili sumljiv kovček. Kot so 
pojasnili na Policijski upra-
vi Kranj, so policisti izven 
letališkega objekta med ru-
tinskim delom našli zapu-
ščen potovalni kovček, ki so 
ga obravnavali kot možen 
sumljiv predmet. Območje 
so zato zavarovali in na tem 
delu letališča omejili giba-
nje, policisti iz Oddelka za 

protibombno zaščito v Spe-
cialni enoti Policije pa so 
kovček nazadnje s pomoč-
jo robota razstrelili. V njem 
so bili le osebni predmeti. 
V dogodku razen na kovč-
ku gmotna škoda ni nasta-
la, prav tako pa ni bil nihče 
poškodovan ali ogrožen, so 
še sporočili. Tiskovna pred-
stavnica družbe Fraport Slo-
venija Brigita Zorec je poja-
snila, da je letalski promet 
na letališču ves čas potekal 
nemoteno.

Na brniškem letališču 
razstrelili kovček

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
v torek obravnavali Škofjelo-
čana, ki je pozno popoldan 
na Primskovem v Kranju na 
vozišču rahlo trčil v otroka, 
ki je nenadoma stekel čez 
cesto, in se s kraja odpeljal. 
Voznika so izsledili v Škofji 
Loki in ga obravnavajo zara-
di zapustitve kraja prometne 
nesreče, starša otroka pa za-
radi opustitve dolžne skrbi 
nad otrokom, ki se v nesre-
či sicer ni poškodoval. 

Policisti opozarjajo, da je 
treba po prometni nesreči 
počakati na kraju, ga zava-
rovati, pomagati poškodo-
vancem in poklicati polici-
jo, razen v primeru nesreče 
z materialno škodo. V tem 
primeru je treba vozilo čim 
prej umakniti z vozišča, so-
udeleženim pa posredovati 
svoje podatke ali pa izpolniti 
evropsko poročilo o nesreči. 
Svoje osebne podatke mora-
te posredovati tudi osebi, ki 
ste ji povzročili škodo, a je te-
daj ni na kraju. 

Kazen za voznika in starša

Simon Šubic

Preserje pri Radomljah – V 
sredo popoldne se je v pro-
dajalni v Preserjah pri Ra-
domljah zgodil rop. Okoli 
14. ure je vanjo vstopil za zdaj 
še neznani storilec in od pro-
dajalke zahteval denar, svoje 
zahteve pa je podkrepil z no-
žem. Ropar je na koncu sam 
izpulil blagajniški predal z 
denarjem in zbežal iz pro-
dajalne proti parkirišču, od 

koder se je odpeljal z oseb-
nim vozilom Seat Ibiza, rde-
če barve in ljubljanskih regi-
strskih oznak. V ropu ni bil 
nihče poškodovan, so pojas-
nili na Policijski upravi Lju-
bljana.

Čeprav so se policisti takoj 
po prejemu prijave podali v 
iskanje roparja in njegove-
ga vozila, pri tem pa jim je 
pomagal tudi policijski heli-
kopter, ju niso izsledili. Prei-
skavo zato še nadaljujejo. 

Z nožem v prodajalno

Domžale, Kranj – Neznani 
storilci so pred dnevi vlomili 
na ograjeno dvorišče poslov-
nega objekta v Domžalah in 
odtujili Renault Megane, le-
tnik 1998, ki je bilo odjavljen 
iz prometa. V Kranju pa je 
tat na kolesu občanki z ram 
iztrgal torbico in se odpeljal. 

Tat na kolesu

Simon Šubic

Ljubljana, Kamnik – Lju-
bljanski kriminalisti so pre-
iskali oborožena ropa, ki sta 
se maja zgodila na območju 
Kamnika. Kot so sporočili 
včeraj, so za rop zlatarne 11. 
maja kazensko ovadili 28-le-
tnika iz Ljubljane, za rop po-
štnega uslužbenca 17. maja 
pa 28-letnega Kranjčana in 
32-letnega Medvodčana. Vsi 
trije so specialni povratniki 
in so bili v preteklosti že ob-
sojeni za podobna kazniva 
dejanja. Medtem ko je Kra-
njčan še na begu, sta druga 
dva osumljenca že v pripo-
ru oziroma hišnem pripo-
ru. Valter Zrinski, vodja Od-
delka za splošno kriminali-
teto na PU Ljubljana, se je ob 
tej priložnosti zahvalil vsem 
občanom oz. očividcem, ki 
so policiji posredovali po-
membne informacije in na 
ta način pripomogli k uspeš-
ni preiskavi obeh nasilnih 
kaznivih dejanj.

Ljubljančana, ki ga su-
mijo, da je oropal zlatarno 
v Kamniku, so policisti pri-
jeli slaba dva tedna kasneje, 
preiskovalna sodnica pa je 
zanj odredila pripor. V pre-
iskavi so kriminalisti ugo-
tovili, da se je 11. maja po-
poldne s še neznanim sto-
rilcem z avtomobilom, na 
katerem so bile nameščene 
ukradene registrske tablice, 
pripeljal v bližino prodajal-
ne. Ljubljančan je nato peš 
odšel do zlatarne, vanjo s 
pištolo v roki vstopil, ko ni 
bilo strank, zlatar pa se je 
zadrževal v sosednjem pro-
storu. Osumljeni je začel s 

pištolo razbijati steklene vi-
trine in steklo pulta, od ko-
der je tudi odtujil več različ-
nega nakita. Zlatar je sko-
zi priprta vrata zavpil, naj 
preneha, nakar je osumlje-
ni proti njemu uperil pišto-
lo in mu zagrozil, da ga bo 
ubil. Oškodovanec se je te-
daj umaknil, osumljeni pa 
je pobral še nekaj nakita in 
zbežal iz prodajalne do av-
tomobila, v katerem ga je ča-
kal pajdaš. Nato sta pobeg-
nila v neznano. 

Šest dni kasneje se je obo-
rožen rop zgodil pred po-
štno poslovalnico na Dupli-
ci v Kamniku. Do tja naj bi 
se osumljenca, 28-letnik iz 
Kranja in 32-letnik iz Med-
vod, okoli 19. ure pripeljala 
z avtomobilom. Kranjčan je 
nato odšel v neposredno bli-
žino pošte, kamor se je tak-
rat s poštnim vozilom pripe-
ljal uslužbenec pošte. 28-le-
tnik je zamaskiran in oboro-
žen s pištolo pristopil do vo-
zila in od poštarja zahteval 
denar, hkrati pa mu je gro-
zil s pištolo. Ker mu oško-
dovanec denarja ni izročil, 
je ropar iz notranjosti vozi-
la odtujil vrečko z nekaj ti-
soč evri. Po dejanju je Kra-
njčan zbežal do vozila, kjer 
ga je čakal 32-letni sostori-
lec iz Medvod. Uslužbenec 
pošte je stekel za njim, zato 
je Kranjčan s pištolo ustrelil 
v zrak. Nazadnje sta se oba 
osumljenca odpeljala z avto-
mobilom, ki so ga policisti 
na podlagi opisa kmalu tudi 
izsledili in ustavili. V vozilu 
je bil le 32-letnik, medtem 
ko je 28-letni Kranjčan že 
pred tem z denarjem odšel 

neznano kam. Medvodčanu 
so ob prijetju odvzeli pros-
tost in ga kasneje privedli 
k preiskovalni sodnici, ki je 
zanj odredila hišni pripor. 
Osumljeni Kranjčan, čigar 
identiteto so policisti ugoto-
vili šele v nadaljnji preiskavi, 
se roki pravice še izmika. Po-
leg ropa so ga sicer kazensko 

ovadili tudi zaradi povzročit-
ve splošne nevarnosti.

Za kaznivo dejanje obo-
roženega ropa je v Kazen-
skem zakoniku predpisa-
no od treh do petnajst let za-
porne kazni, za povzročitev 
splošne nevarnosti pa je zag-
rožena kazen zapora od ene-
ga do osmih let. 

Preiskali ropa v Kamniku
Dva osumljenca za majska ropa zlatarne in poštnega uslužbenca v Kamniku so policisti že prijeli, 
28-letni Kranjčan je še na begu, identiteta četrtega storilca pa jim še ni znana. 

Valter Zrinski s Policijske uprave Ljubljana se je na včerajšnji 
novinarski konferenci občanom zahvalil za pomoč pri iskanju 
storilcev obeh oboroženih ropov v Kamniku. / Foto: Gorazd Kavčič

Oborožen rop poštnega uslužbenca pred pošto v Kamniku 
je po ugotovitvah ljubljanskih kriminalistov 17. maja izvedel 
28-letni Kranjčan, ki je še na begu, pomagal pa mu je 
32-letnik iz Medvod. / Foto: Aleš Senožetnik

Simon Šubic

Kranj – V zadnjih dveh letih 
se je po desetletju upadanja 
znova povečal delež umrlih 
v prometnih nesrečah zara-
di alkoholiziranosti povzro-
čitelja, prav tako pa se po-
večuje delež uporabe drog 
v prometu. Lani je tako de-
lež alkoholiziranih povzro-
čiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom znašal 32,8 
odstotka (40 povzročiteljev), 
zaradi alkohola v prometu je 
umrlo 41 oseb, hudo teles-
no poškodovanih pa je bilo 
175 oseb, so opozorili v Javni 
agenciji RS za varnost pro-
meta (AVP) ob nacionalni 

preventivni akciji, ki ta te-
den poteka pod geslom Pre-
misli! Alkohol ubija!. Upo-
raba alkohola pa se je v zad-
njih dveh letih povečala tudi 
med splošno javnostjo, do-
dajajo. Po podatkih Svetov-
ne zdravstvene organizaci-
je znaša v Sloveniji povpreč-
na poraba alkohola 11,3 litra 
na prebivalca, starejšega od 
15 let, od tega največji delež 
piva in vina, nekoliko manj 
pa žganih pijač. 

V AVP opozarjajo, da 
mnogi še vedno prepogosto 
podcenjujejo vpliv alkohola 
na njihove sposobnosti, saj 
mislijo, da lahko sodeluje-
jo v prometu, dokler se res 

ne pokažejo vidni in vedenj-
ski znaki močne alkoholi-
ziranosti, kot so zanašanje, 
dvojni vid, zapletanje v govo-
ru itd. Kot poudarjajo, pa al-
kohol že s prvim popitim ko-
zarcem vpliva na naše spo-
sobnosti mišljenja in zazna-
vanja, kar posledično pome-
ni na sposobnost vožnje in 
varnega sodelovanja v pro-
metu, pri čemer ne poma-
gajo nobeni t. i. triki, kot so 
npr. svež zrak, telesna aktiv-
nost, spanje, žvečilni gumi-
ji, mastna hrana ... Ti ukre-
pi namreč ne vplivajo na al-
koholiziranost, upočasni se 
samo prehajanje alkohola v 
kri, medtem ko je predelava 

alkohola v jetrih približno 
enako hitra. 

V zadnjih letih se poveču-
je tudi uporaba drog, kar se 
kaže tudi v prometu. V lan-
skem letu je AVP v raziskavi 
ugotovila, da glede na samo-
poročanje udeležencev an-
kete osem odstotkov vozni-
kov vozi pod vplivom prepo-
vedanih drog, najpogostejše 
droge med vozniki pa so ma-
rihuana (89 odstotkov), ko-
kain (14 odstotkov) in amfe-
tamini (10 odstotkov). Tuje 
raziskave kažejo, da droge 
povečujejo tveganje za na-
stanek najhujših prometnih 
nesreč, zato v prometu nika-
kor niso sprejemljive. 

Vinjenih povzročiteljev spet več
V zadnjih dveh letih se je spet povečal delež vinjenih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč, 
povečuje se tudi delež uporabe drog v prometu. 

Ljubljana – Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo zahtevek 
papirnice Goričane, ki je od Nadškofije Ljubljana zahtevala po-
vrnitev 8,1 milijona evrov, vloženih v obnovo gradu Goričane, 
je včeraj poročal Dnevnik. Papirnica je že napovedala pritožbo. 
Direktor družbe Goričane Andraž Stegu je pogodbo o obnovi 
gradu leta 2004 podpisal s tedanjim ljubljanskim nadško-
fom Francem Rodetom, a po ugotovitvah sodišča papirnica 
nadškofije ni nikoli pisno zaprosila za izdajo gradbenega do-
voljenja, da bi lahko v skladu s pogodbo dokončala obnovo 
gradu. Po pogodbi je bila prav dokončana obnova pogoj za 
to, da steče dogovorjeni 15-letni najem. Pogodba je sicer še 
vedno veljavna, je še izpostavilo sodišče. 

Sodišče zavrnilo zahtevek papirnice
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Urša Peternel

»Namen dogodka je bil, 
da predstavimo fakulteto za 
matematiko in fiziko v dru-
gačni, nevsakdanji luči ... Da 
pokažemo, da študentje nis-
mo samo 'geeki' (»piflarji«, 
op. a.), ki znamo računati, 
ampak da počnemo različ-
ne stvari. Ogromno nas re-
cimo pleza,« je o razlogih, 
zakaj se je odločil za hojo po 
šestdeset metrov dolgi in za 
palec široki vrvi trideset me-
trov nad tlemi med stavba-
ma fakultete, povedal Ma-
tic Noč, študent tretjega le-
tnika univerzitetnega študij-
skega programa fizike. Ma-
tic je Jeseničan in eden na-
ših najboljših 'slacklinerjev' 
oziroma vrvohodcev. Slac-
kline je namreč hoja po vrvi, 
za palec široki »gurtni«, ki je 
napeta med dvema objekto-
ma. Lahko kar med dreveso-
ma le nekaj centimetrov nad 
tlemi, med dvema stavbama 
ali pa nad vodo, celo nad pre-
padom. In Matic se ponaša 
z najdaljšo prehojeno linijo 
tako nad tlemi kot nad vodo 
in prepadom pri nas!

Kako je sploh začel? »S slac-
klinom se ukvarjam od četrte-
ga letnika gimnazije, se pra-
vi štiri leta. Začelo se je, ko 

sem na Bledu lovil ravnotež-
je nad vodo na drevesnih ve-
jah. Potem sem si želel ta ob-
čutek prenesti v vsakdan in 
slackline je najcenejši in naj-
bolj praktičen pripomoček za 
učenje ravnotežja. Potrebuješ 
le gurtno in dve drevesi!« od-
govarja ta adrenalinski fant z 
Jesenic. »Ko sem aktivno tre-
niral, sem hodil v park in tam 
treniral na krajših slacklinih 
in se tako pripravljal za dolge 
linije. Hodil sem na primer 
brez rok, z zavezanimi očmi. 
To sem počel vsak dan. Bilo 
je popolno dopolnilo k študi-
ju fizike, saj ob poglabljanju v 
zakonitosti narave nujno pot-
rebuješ nekaj fizičnega, kar te 
uravnovesi ...« 

In katere lastnosti so pot-
rebne za hojo po vrvi – ab-
solutno ravnotežje, popolna 
skoncentriranost? »Gre za 
mentalno disciplino, saj fi-
zično ne zahteva veliko moči. 

Predvsem gre za iskanje ob-
čutka ravnotežja, podobno, 
kot bi se ves čas učil vozi-
ti kolo. Ko enkrat ravnotežje 
začutiš, ga začneš nagonsko 
loviti, takrat se umiriš in ti ni 
več težko. Ko pa prideš spet 
na trdna tla, si zelo pomir-
jen, saj lovljenje ravnotežja 
zahteva popoln fokus in tako 
prečisti tok misli in vsakda-
njih težav,« odgovarja Matic, 
ki mu nizki slacklini v par-
kih kmalu niso več zadoščali. 
Tako se je lotil višje oblike, to 
je hoje na višini, ki se imenu-
je highline, ki pa zahteva še 

mnogo več. »Soočanje s stra-
hom pred višino, nestabilno 
izpostavljenostjo v zraku, ki 
te srka v globino, odrgnina-
mi, ki jih povzročijo grdi pad-
ci, ko se še učiš ... Hkrati pa je 
highline, ko ga enkrat osvo-
jiš, še bolj pomirjujoč, saj te 
poleg zgoraj naštetih občut-
kov preplavi mešanica adre-
nalina, utrujenosti in seveda 
občutek uspeha, saj moraš iti 
krepko čez svoje zmožnosti 
...« Nekateri ljudje prehodijo 
zelo dolge slackline na tleh, 
denimo stometrske v parku, 
na highlinih pa ne zmorejo 

niti vstati. A ne Matic. Pred 
dvema letoma je namreč pre-
hodil najdaljši highline med 
Slovenci doslej, in sicer 130 
metrov dolgo razdaljo nad 
prepadom v Verdonu v Fran-
ciji. Takrat je bil eden od le 
petnajstih ljudi na svetu, ki 
jim je to uspelo. A v zadnjih 
dveh letih se je highline moč-
no razmahnil, saj so ugotovi-
li, da je veliko lažje hoditi, če 
vrvi ne napenjajo tako moč-
no kot včasih. Tako se je v le 
dveh letih rekord premaknil 
z dvesto metrov na celo 1,2 ki-
lometra! 

A Matic pravi, da sam za 
rekorde nima več motivaci-
je. Poleg tega se v zadnjem 
času veliko več ukvarja s ple-
zanjem, hojo po hribih in 
turnim smučanjem, saj je, 
kot pravi, v slacklinu prehit-
ro napredoval in si z nepra-
vilno hojo poškodoval križ. 
»Tako moram ogromno časa 
in energije posvetiti vajam 
in pravilni življenjski drži v 
vsakdanjih situacijah, kot so 
sedenje, dvigovanje bremen, 
hkrati pa se pri tem ogrom-
no učim o telesu in njegovem 
delovanju.« 

Mojster ravnotežja
Jeseničan Matic Noč, študent tretjega letnika fizike in eden naših najboljših vrvohodcev, je pred kratkim na poseben način povezal fakulteto za matematiko 
in fiziko v Ljubljani. Šestdesetmetrsko razdaljo med stavbama je namreč prehodil po 2,5 centimetra široki vrvi, napeti trideset metrov nad tlemi.

Kakšna pa je po Matičevem mnenju povezava 
med fiziko in hojo po ozki vrvi? »Meni se zdi zelo 
zanimivo, da se vse pojave, ki se dogajajo pri hoji po 
vrvi, kot so nižanje težišča, iskanje ravnovesja sil 
in navorov, dušenje nihanja vrvi, da dobro opisati z 
enačbami. Komplicirane enačbe je potem pogosto 
treba rešiti z računalniki. Človek pa lahko vse to počne 
povsem intuitivno!«

In kako je poskrbljeno 
za varnost? »Varovanje 
je podobno kot pri 
športnem plezanju, saj 
te v primeru padca ulovi 
vrv, na katero si pripet 
s plezalnim pasom,« 
odgovarja Matic.

Matic Noč je eden naših najboljših »slacklinerjev«. Njegov zadnji podvig je bila hoja po šestdeset metrov dolgi vrvi,  
napeti trideset metrov visoko, med stavbama fakultete za fiziko in matematiko v Ljubljani. / Foto: osebni arhiv
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Od petka do petka

Simon Šubic

Informacijska pisarna na 
Vrhniki

Na Vrhniki so v sredo, 
skoraj mesec dni po poža-
ru v podjetju za predelavo 
kemičnih odpadkov Kemis, 
odprli informacijsko pisar-
no, ki bo skrbela za celovi-
to informiranje Vrhniča-
nov. Ti so pisarno že prvi 
dan množično obiskali, za-
nimalo pa jih je predvsem, 
kje in kdaj bodo opravljena 
vzorčenja in ali bodo vzor-
čenja lahko opravili tudi pri 
njih doma. Spraševali so o 
varnosti zelenjave z doma-
čih vrtov, rezultatih dose-
danjih meritev, morebitnih 
vplivih na njihovo zdravje 
ter tudi o možnosti prido-
bitve odškodnine. Vrhniča-
ni so sicer ob množici raz-
ličnih informacij glede one-
snaženosti zemlje precej 
zmedeni. Ob tej priložnos-
ti je informacijsko pisarno 
skupaj s predstavniki med-
resorske delovne skupi-
ne za usklajevanje aktivno-
sti pri odpravljanju posle-
dic požara obiskal tudi pre-
mier Miro Cerar in znova 
priznal, da je bilo informi-
ranje ljudi po požaru slabo, 
zanj pa je zdaj ključno, da 
se zadeve normalizirajo. Bil 
je kritičen do ministrice za 
okolje in prostor Irene Maj-
cen, ker se je pozno odzva-
la in šele štiri dni po požaru 

prišla na Vrhniko. Po nje-
govi oceni je bil požar v Ke-
misu »dobra šola« tako za 
ministrico kot za vse dru-
ge. »Vsi se moramo na tem 
primeru hitro učiti, popra-
viti vse pomanjkljivosti in 
iti naprej,« je dodal. V sre-
do so sicer skrčili pas okoli 
Kemisa, za katerega veljajo 
previdnostni ukrepi z dote-
danjega 1,6-kilometrskega 
na 730-metrski pas. 

Pranje denarja v NLB?

Z načrtovano javno pro-
dajo najmanj 50 odstotkov 
in največ 75 odstotkov mi-
nus ene delnice Nove Lju-
bljanske banke se je v zad-
njem tednu močno zaplet-
lo. Vlada je sicer včeraj od-
ločala o predlogu uprave 
SDH glede cenovnega raz-
pona delnice, a iz koalicij-
skih strank DeSUS in SD 
so že pred tem napoveda-
li, da bodo njihovi ministri 
najverjetneje odrekli pod-
poro prodaji banke pod tre-
nutnimi pogoji. Vlado v tem 
primeru čakajo pogajanja z 
Evropsko komisijo glede 
zaveze o prodaji banke do 
konca tega leta, ki jo je vla-
da Alenke Bratušek podala 
ob državni sanaciji banke v 
letu 2013. Predsednik parla-
mentarne komisije za nad-
zor varnostnih in obvešče-
valnih služb Branko Grims 
pa je v zadnjem tednu tudi 
obelodanil sume, da naj 

bi se v letih 2009 in 2010 
prek NLB oprala milijarda 
dolarjev. Šlo naj bi za naka-
zila ene iranskih bank pod 
embargom prek NLB na 
približno devet tisoč naslo-
vov. Takratno vodstvo NLB 
– predsednik uprave je bil 
Božo Jašovič, ob državi pa je 
bila lastnica banke tudi bel-
gijska KBC – je po njegovih 
besedah takšno dogajanje 
ves čas zagovarjalo, sporne 
transakcije pa naj bi pote-
kale ob vednosti mednaro-
dnih varnostno-obveščeval-
nih služb. Grims je ob tem 
še opozoril, da je z omenje-
nim pranjem denarja nek-
do verjetno prejel tudi od 
50 do 300 milijonov dolar-
jev provizije. 

Na dopustu snemal 
predsednikovo rezidenco

POP TV je ta teden razkril, 
da je makedonska polici-
ja sredi aprila prijela slo-
venskega agenta varnostne 
in obveščevalne službe, ki 
je z dronom s pritrjeno ka-
mero snemal v bližini poči-
tniške rezidence makedon-
skega predsednika Gjorge-
ja Ivanova na Ohridskem je-
zeru. V Makedoniji naj bi ga 
najprej osumili vohunjenja, 
nazadnje pa so ga le oglobi-
li. Po poročanju POP TV se 
je Slovenec makedonskim 
policistom celo predstavil 
kot agent slovenske varno-
stne in obveščevalne službe, 

ob tem pa se identificiral z 
Natovo člansko izkaznico in 
razložil, da je sicer na misiji 
v Neaplju. V Makedoniji naj 
bi bil na dopustu. Dron je 
njegov, spuščal pa ga je z ot-
rokom, je še razložil make-
donskim policistom. Slove-
nec je po izpustitvi na pros-
tost in plačilu 500 evrov glo-
be z družino takoj zapus-
til Makedonijo, je še poro-
čal POP TV. Na ministrstvu 
za obrambo sicer zatrjujejo, 
da Slovenec ni deloval pod 
krinko, prav tako ga ne bodo 
sankcionirali. 

Prevzeli novo skupino 
beguncev

V Slovenijo je v torek zve-
čer iz Grčije prispela nova 
skupina beguncev v okvi-
ru sheme za solidarnostno 
prerazporeditev prebežni-
kov v EU. Gre za 13 državlja-
nov Sirije, med njimi so pre-
težno družine, ki bodo v Slo-
veniji vložili prošnjo za med-
narodno zaščito, so sporoči-
li z ministrstva za notranje 
zadeve. K nam je bilo doslej 
premeščenih 199 oseb, in si-
cer 35 državljanov Eritreje iz 
Italije ter 141 državljanov Si-
rije, 17 državljanov Iraka in 
šest oseb brez državljanstva 
iz Grčije. Premestitev be-
guncev je mehanizem soli-
darnosti znotraj EU, po vla-
dnem načrtu pa naj bi jih do 
konca leta iz Italije in Grčije 
skupaj premestili 567. 

V NLB prali denar?
Medtem ko je v koaliciji vse manj podpore za javno prodajo NLB, se je parlamentarna komisija za 
nadzor varnostnih in obveščevalnih služb seznanila s sumom pranja denarja v banki.

Premier Miro Cerar krivdo za slabo koordinacijo po požaru 
v Kemisu pripisuje slabi odzivnosti ministrice Irene Majcen. 

NLB je bila v središču pozornosti zaradi (ne)prodaje vsaj 
polovičnega deleža in domnevnega pranja denarja. 

Slovenski tajni agent je bil pridržan, ker je z dronom snemal 
poletno rezidenco makedonskega predsednika. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (563)

Nova ustava brez slovenskega aplavza
Pretekli četrtek je 25 po-

slancev socialdemokrat-
ske in ljudske stranke ter 
zelenih ter poslanec lis-
te Team Stronach v ko-
roškem deželnem zbo-
ru sprejelo novo deželno 
ustavo. Proti je bilo devet 
poslancev svobodnjaške 
stranke in zavezništva za 
prihodnost Avstrije ter sa-
mostojni poslanec Siegfri-
ed Schalli. Sprejem nove 
deželne ustave v Sloveniji 
ne bi povzročil posebne po-
zornosti, če ne bi bilo v njej 
govora tudi o Slovencih na 
Koroškem. Njihova priča-
kovanja so bila pri nastaja-
nju ustave velika, saj so bili 
v njenem osnutku omenje-
ni kar dvakrat, slovenšči-
na pa kot eden od dežel-
nih jezikov. Žal se vsa pri-
čakovanja niso uresničila 

predvsem zaradi manevra 
Ljudske stranke, ki je zah-
tevala spremembo osnutka 
v škodo Slovencev. Sloven-
ci so tako omenjeni v usta-
vi, kar je nesporno napre-
dek, žal pa je kot edini dežel-
ni jezik zapisana nemščina. 

Izkušeni avstrijski po-
litik, koroški Slovenec dr. 
Valentin Inzko je ob tem 
dejstvu dejal, da je globoko 
razočaran nad novo usta-
vo. »Zaščiten je živalski 
svet, zaščiteno je nedeljsko 
mirovanje, slovenski jezik 

pa ne. Sedaj imamo naro-
dno skupnost, ki je sicer 
omenjena v ustavi, govo-
ri pa nemško,« je povedal 
dr. Inzko. Od nove usta-
ve je več pričakoval tudi 
podpredsednik Narodne-
ga sveta Nanti Olip. Zanj 
je ta »minumum od minu-
muma«, kar je odraz poli-
tične stvarnosti v deželi, ko 
se »po majhnih, polžjih ko-
rakih politika premika nap-
rej, večjih premikov pa ni 
v stanju doseči«. Za Oli-
pa je omemba slovenske 

manjšine logična posledica 
določila zvezne ustave, ki v 
8. členu govori o jezikovno 
raznolikih deželah in obči-
nah. V deželni ustavi pa so 

občine izvzete iz te odgo-
vornosti, kar lahko poslab-
ša položaj Slovencev. 

Zalka Kuchling, poslanka 
Zelenih v deželnem zboru, 
ocenjuje novo ustavo kot de-
janje v dobro Slovencev, saj 
so prvič omenjeni v najviš-
jem aktu dežele. Predsednik 
Zveze slovenskih organiza-
cij Marjan Šturm priznava, 
da je manjšina pričakova-
la nekaj več, vendar tudi pri 
tem besedilu ne gre za kata-
strofo in nazadovanje. Deže-
la v enem aktu prvič prosto-
voljno priznava pomen av-
strijske državne pogodbe in 
njenega 7. člena, kar je zapi-
sano tudi v razlagi posame-
znega člena. Da gre za ko-
rak naprej, meni tudi pred-
sednik Skupnosti koroških 
Slovenk in Slovencev Ber-
nard Sadovnik.

Sejo deželnega zbora, na kateri so sprejemali novo 
ustavo, je prekinila skupina mladih Slovenk in 
Slovencev, ki je s petjem Polanškove pesmi Sosed 
sosedu protestirala zoper določitev nemščine kot 
edinega jezika dežele. Po petju so mladi Slovenci 
mirno zapustili dvorano deželnega zbora.

Dr. Valentin Inzko je 
nezadovoljen z novo 
deželno ustavo. Zanj so 
poslej Slovenci manjšina, ki 
govori nemško.

Jože Košnjek

med sosedi
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Dr. med. Jurij Kurillo

otroške
nalezljive
bolezni

Mumpsa (Parotitis epide-
mica) se je pred uvedbo re-
dnega cepljenja nalezlo v 
Sloveniji vsako leto v zim-
skih in zgodnjepomladan-
skih mesecih od pet do deset 
tisoč otrok v predšolskem in 
šolskem obdobju.

To nalezljivo bolezen 
povzroča poseben virus, ki se 
končno naseli v različnih žle-
znih celicah, predvsem obu-
šesnih slinavk. Širi se s ka-
pljično infekcijo. Po inkuba-
ciji dveh do treh tednov se pri 
dveh tretjinah okuženih po-
javijo tridnevna vročina, ne-
ješčnost, glavobol in slabo po-
čutje. Nato se pojavi značilna 
oteklina ene od obušesnih 
slinavk, čez nekaj dni pa veči-
noma oteče še žleza na drugi 
strani obraza. Otekline dru-
gih žlez slinavk so redkejše. 

Nekajdnevna vročina 
nato upade. Večkrat poteka 

okužba z virusom mumpsa 
»subklinično«, kar pomeni, 
da se ob splošnih simptomih 
ne pojavi oteklina slinavk. 
Bolnik s tem virusom je ku-
žen kar dalj časa, kar šest dni 
pred začetkom bolezni in tri 
dni po njej. Takšen je običa-
jen potek bolezni pri manj-
šem otroku – pri pubertetni-
kih in odraslih moških pa 
utegne priti po nekaj dneh 
ali celo tednih do resnejših 
zapletov. Virus mumpsa na-
mreč lahko povzroči pri 15–
30 odstotkih moških vnetje 
mod, testisov (orhitis), kar 
lahko pripelje do motenj de-
lovanja teh spolnih žlez, v 
skrajnosti pa celo do neplo-
dnosti. Znaki takega vnetja 
se pojavijo od štiri do pet dni 
po začetku mumpsa in se ve-
činoma pokažejo v tem pre-
delu kot bolečine, lahko zelo 
hude, z oteklino in vročino. 

Pri bolnicah po puberteti se 
včasih pojavi vnetje jajčni-
kov (ooforitis).

Pri odraslih bolnikih je 
kot zaplet mogoč tudi me-
ningitis z visoko vročino, 

glavobolom in bruhanjem. 
Pred obdobjem cepljenja ni 
bilo tako redko niti zelo ne-
varno vnetje možganov, en-
cefalitis. Komplikacijam po 
mumpsu, še posebno pri 

odraslih, nekdaj kar ni hote-
lo biti konca – od vnetja in 
ohromitve živcev do nagluš-
nosti ter prizadetosti srca in 
ledvic.

Pred uvedbo cepljenja se 
je ta nalezljiva bolezen po-
gosto pojavljala epidemič-
no, v šolah, vojašnicah, na 
ladjah.

Cepljenje otrok proti mu-
mpsu so v Sloveniji uved-
li leta 1978. Danes cepimo 
otroke s kombiniranim ce-
pivom proti mumpsu, ošpi-
cam in rdečkam po prvem 
letu starosti, drugi odmerek 
tega cepiva pa dobijo pred 
vstopom v šolo, v starosti od 
pet do šest let. Od takrat je 
obolevanje zaradi te nalezlji-
ve bolezni strmo padalo, in 
če je bilo leta 2001 prijavlje-
nih še 43 primerov, so bili 
leta 2011 le še štirje. Ob tem 
cepljenju se zelo redko poja-
vijo stranski učinki, kot sta 
zmerna vročina in manjša 
oteklina obušesne slinavke.

Otekline obušesnih sli-
navk povzročajo izjemoma 
tudi različni drugi virusi ali 
celo bakterije.

Mumps, levo na obrazu oteklina žlez slinavk majhnega 
otroka / Foto: dr. Jurij Kurillo.

Da jih ne pozabimo ... (6)

Mumps

Miha Naglič

Pangea Ultima

Z vidika matere Zemlje in 
njene dolgotrajne zgodovi-
ne ni Trumpova odločitev nič 
usodnega. Lahko pa bila za 
človeštvo, za nas, ki si domiš-
ljamo, da smo cvet Zemlje. 
Odločitev predsednika ZDA 
kot enega najbolj vplivnih lju-
di na planetu je udarec za eko-
loška prizadevanja, velikega 
pomena je, če nanjo gleda-
mo s političnega vidika. Z ge-
ološkega vidika pa je malen-
kostna. Preberimo, kaj nam 
o teh rečeh pove geolog Mar-
ko Vrabec z Naravoslovno-
tehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani. »Geologi smo tis-
ti, ki lahko pogledamo za na-
zaj, kaj se je dogajalo. Dana-
šnje podnebje je eno najhla-
dnejših v Zemljini zgodovi-
ni. Čeprav nas skrbi, da se se-
greva, je daleč od tistega, kar 
je bilo pred 100 milijoni let. 
Geologi imamo tu zdravo di-
stanco, ekološke katastrofe, 
ki si jih je zakuhal človek, so 
šale v primerjavi s tem, kar 
se je v Zemljini zgodovini že 
dogajalo. Za preživetje pla-
neta se ni bati, bolj se mora-
mo bati za svoje preživetje.« 
Kakšna in kolikšna je sled, 
ki jo na Zemlji pušča človek? 
»O tem poteka široka debata. 
Nekateri pravijo, da bi mora-
li uvesti novo geološko dobo 

– antropocen, se pravi geolo-
ško obdobje, na katerega vpli-
va človek. Ne gre le za pod-
nebje, gre tudi za velikanske 
premike mase, vsa rudna iz-
koriščanja, druga zemeljska 
dela. Te stvari so postale po-
membne, saj se poznajo. De-
nimo mobilizacija prvin (ru-
darjenje), nekaj izkoristiš, iz-
ločiš, zavržeš. Tu gre za kro-
ženje snovi, ki je zunaj pro-
porcev naravnih procesov, 
to je vpliv, ki je globalno po-
memben.« Zemlja je na prvi 
pogled nespremenljiva, v njej 
ves čas potekajo velike spre-
membe. »Tega večinoma ne 
opazimo, opazimo letne čase, 
rast in umiranje. A to je peri-
odično, ti umreš, otroci raste-
jo naprej. Če pa gledaš gore, 
se ti zdijo ves čas enake. Geo-
logija nam pokaže, da se tudi 
te stvari na veliki skali spre-
minjajo. Ena težko spreje-
tih spoznanj je ugotovitev, 
da celine niso fiksne, am-
pak se premikajo.« Premiki 
niso le v zemlji (potresi), vo-
dah (rečni in morski tokovi), 
ozračju (vetrovi), premika-
jo se cele celine. »Danes lah-
ko to neposredno izmerimo z 
natančnimi satelitskimi spre-
jemniki, to smo delali tudi v 
Sloveniji. Ugotovili smo, da 
se južni del Slovenije, ki pri-
pada manjši tektonski plo-
šči, počasi približuje Evrazi-
ji s hitrostjo 3 mm/leto. To 
je razlog, da imamo pri nas 

potresno dejavnost, ti premi-
ki so gonilo potresov.« Geo-
logi so ugotovili, da je nekoč 
obstajala samo ena superceli-
na, ki se je razdelila na sedem 
današnjih celin, ki pa se spet 
približujejo in težijo k ponovi 
združitvi v eno samo. »Vide-
ti je, da obstaja dokaj pravilen 
cikel premikanja celin. Prib-
ližno na 400 milijonov let se 
nabijejo vse skupaj, po ne-
kaj 100 milijonih let pa ta su-
percelina razpade. Zdaj smo 
v vmesnem obdobju, razpad 
zadnje superceline Pangee se 
je zgodil pred približno 200 
milijoni let. Imamo še ved-
no območja širjenja (Ameri-
ka se oddaljuje od Evrope in 
Afrike). Obstajajo znaki, ki 
kažejo, da se to utegne obrni-
ti. Afrika se približuje Evropi, 
kar pomeni, da se Sredozem-
skemu morju ne piše nič dob-
rega. V prihodnjih 100 mili-
jonih let je pričakovati, da se 
celine spet utegnejo združi-
ti. To je težko zanesljivo na-
povedati, ker se lahko zgodi-
jo nenadne spremembe in 
motnje v dinamiki Zemlje. 
To je povezano z notranjostjo 
Zemlje. Kar naenkrat se lah-
ko nekaj zgodi hitreje, celine 
lahko spremenijo smer. Če 
bi današnje premikanje ek-
strapolirali, bi lahko predvi-
deli združitev čez 100 milijo-
nov let …« Iz geološkega za-
pisa torej vemo, da je združe-
vanje in razhajanje celinskih 

mas cikličen proces, ki se je v 
zgodovini Zemlje že večkrat 
ponovil. V prihodnjih sto do 
dvesto milijonih let bo spet 
prišlo do združitve vseh celin 
v enotno supercelino, in ta 
že ima ime: Pangea Ultima. 
(Vir: MMC RTV SLO)

Klinčevo delo

»Poznam umetnike, ki iz 
dneva v dan ustvarjajo isto 
klinčevo delo. Naredijo ga, 
prodajo, naredijo, prodajo, 
naredijo še eno različico, jo 
prodajo. Kupijo večjo hišo, 
jo prodajo. Si omislijo novo 
hišo, ustvarijo še par del, še 
par enakih – to je njihovo kli-
nčevo življenje ... To ne po-
meni biti umetnik. Biti ume-
tnik pomeni ustvarjati, ne pa 
služiti.« To je izjavila angleš-
ka likovna umetnica Tracey 
Emin (1963). V mislih naj bi 
imela svojega slavnega ro-
jaka Damiena Hirsta, zvez-
dnika letošnjega beneškega 
bienala. Sicer pa je »klinčevo 
delo« usojeno večini ljudi …

Proč od kulta smrti

»Hočemo preusmeriti lju-
di proč od tega kulta smrti.« 
To pa je izjavil Harun Ra-
shid, generalni sekretar Bri-
tanskega muslimanskega 
sveta (MCB). Velika večina 
islamskih Britancev izka-
zuje lojalnost do države in 
reda, v katerem živijo. 

Zemlja se itak spreminja
Glavno svetovno novico prejšnjega tedna je spet »zagrešil« predsednik Donald Trump, ko je objavil, da 
ZDA odstopajo od pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Kaj to pomeni za Zemljo? Je lahko 
usodno?

Taka je bila megacelina Pangea v paleozoiku, pred 300 
milijoni let. Čez 250 milijonov let naj bi se sedanjih sedem 
celin spet zbližalo v podobno tvorbo. / Foto: Wikipedija

Angleška umetnica Tracey Emin pred svojo stvaritvijo, 
imenovano Moja postelja (My Bed, 1999). / Foto: Christie's, London

Mlade muslimanke iz Somalije na srečanju s somalijskim 
predsednikom v Londonu, 1. maja 2013 / Foto: Wikipedija
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Ana Šubic

»Pred 22 leti je zagrabil 
Dražgoše vojni vihar: vanj 
je vdrl sovražnik, postrelil 
moške, razgnal žene in ot-
roke v druge kraje, vas ople-
nil in požgal, nato pa še vsak 
dom iz temeljev razstrelil, 
nazadnje tudi farno cerkev 
sv. Lucije – prav tristo let po 
njenem posvečenju. Po voj-
ni se je večina družin vrni-
la na uničene domove. Z že-
lezno voljo, neutrudnim de-
lom in zvesto medsebojno 
pomočjo so si z zaupanjem 
v Boga sezidali nove domo-
ve in uredili življenje. Od-
kar domovi spet stoje, žele 
Dražgošani, da dobi tudi 
njihova fara primeren skup-
ni dom v novi cerkvi.« To so 
stavki iz spominske listine, 
18. oktobra 1964 položene v 
temeljni kamen nove cerkve 
sv. Lucije v Dražgošah. Po 
velikih prizadevanjih fara-
nov pod vodstvom župnika 
Maksimiljana Ocepka so jo 
dvaindvajset let po dražgo-
ški bitki začeli graditi malo 
nižje od stare romarske 

cerkve, ki je bila nad vasjo. 
Junija prihodnje leto bo mi-
nilo petdeset let od posve-
titve nove cerkve, za uvod v 
praznovanje okroglega jubi-
leja pa so na pobudo župnij-
skega pastoralnega sveta pri 
cerkvi postavili razstavo iz-
branih fotografij in doku-
mentov iz zgodovine in živ-
ljenja župnije, ki bo na ogled 
predvidoma dve leti.

Razstavo, ki so jo odpr-
li minulo nedeljo, eno leto 
pred obletnico, so vsebinsko 
zasnovali Barbara Debeljak, 
Minca in Bojan Rihtaršič ter 
župnik v župnijah Železni-
ki, Dražgoše in Zali Log Tine 
Skok. Kot je dejala Rihtarši-
čeva, jo je najbolj navdušila 
moč in odločnost Dražgoša-
nov, ki so tedaj za gradnjo 
cerkve prispevali izredno ve-
like zneske – vsaka družina 
je namreč darovala skoraj za 
en avto, v gradnjo pa so vloži-
li tudi veliko časa, pri čemer 
so gradili tudi svoje domove, 
obdelovali gozdove … Tudi 
Franc Kavčič, ki je bil prvi 
mežnar še v baraki, je na od-
prtju razstave spomnil, kako 

zelo so v želji po gradnji nove 
cerkve domačini tedaj drža-
li skupaj. Poleg enotnosti fa-
ranov je župnik Tine Skok 
izpostavil tudi vlogo teda-
njega dolgoletnega župnika 
Maksimiljana Ocepka, ki je 
v župniji pustil velik pečat.

Vsebino razstavnih pano-
jev, ki se vrstijo vzdolž opor-
nega zidu na parkirišču pred 
cerkvijo, so zasnovali na fo-
tografijah in dokumentih iz 

arhiva Roka Pintarja in Žu-
pnije Dražgoše. Kot je po-
jasnila Rihtaršičeva, so na 
ogled tudi fotografije, ki jav-
nosti še niso toliko znane, de-
nimo fotografija stare cerkve 
kmalu po požigu. Razstava 
se na začetku dotakne življe-
nja v župniji Dražgoše pred 
drugo svetovno vojno, ki je 
tako zelo zaznamovala življe-
nje Dražgošanov. Med dru-
gim je prikazana fotografija 

skupnega groba januarja 
1942 umorjenih Dražgoša-
nov ob porušeni cerkvi, ka-
terih posmrtne ostanke so 
nato leta 1976 prenesli v nov 
spomenik s kostnico. Po letu 
1945 so v Dražgošah zrasle 
barake, ena je služila za za-
časno kapelo med letoma 
1945 do 1966. Na razstavo 
so umestili tudi idejni načrt 
nove cerkve z zvonikom in 
župniščem arhitekta Antona 

Bitenca, gradbeno dovolje-
nje iz julija 1964, fotogra-
fije blagoslova temeljnega 
kamna iz oktobra istega leta 
in gradnje … Cerkev, tedaj še 
neopremljeno, je 16. oktobra 
1966 blagoslovil nadškof Jo-
žef Pogačnik, ki jo je na bin-
košti, 2. junija 1968, tudi 
posvetil. Zunanjost cerkve je 
sodobna, obenem pa se prib-
liža stari ljudski in cerkve-
ni umetnosti. Notranjost je 
z umetniškimi freskami in 
vitraži obogatil slikar Stane 
Kregar, na veliki oltarni fre-
ski je posebej poudaril podo-
bo zavetnice sv. Lucije. Nova 
cerkev je bila sicer sprva pre-
dlagana na lokaciji današnje-
ga spomenika Cankarjeve-
mu bataljonu. Razstavni pa-
noji prikazujejo tudi fotogra-
fije urejanja razvalin stare 
cerkve v letih 1992 in 1993 v 
spominski park ter današnje-
ga življenja v župniji.

Odprtju razstave je sle-
dil še blagoslov novega zna-
menja sv. Jožefa, ki sta ga 
zasnovala zakonca Rihtar-
šič, in prenovljene okolice 
cerkve.

Pol stoletja dražgoške cerkve
Z razstavo na prostem so v Dražgošah začeli praznovanje 50-letnice posvetitve nove župnijske cerkve sv. Lucije, ki bo prihodnje leto. Vaščanom jo je uspelo 
zgraditi 24 let po znameniti dražgoški bitki, v kateri je bila uničena tudi 300 let stara romarska cerkev.

Sodelujoči pri pripravi in postavitvi razstave ob 50-letnici cerkve sv. Lucije v Dražgošah

Mateja Rant

Zasmehovanje boli skoraj 
tako kot udarci. In potrebne-
ga je veliko poguma, da se 
mu postaviš po robu, piše 
na hrbtni strani slikanice, v 
kateri Jan De Kinder obrav-
nava temo verbalnega nasi-
lja in uči, kako pomembno 
je sočutje. Obenem pa na-
zorno pokaže, kako ravnati v 
primeru zasmehovanja. Sli-
kanica je namreč nastala na 
osnovi njegove osebne izku-
šnje, ko je sam kot najstnik 
doživel zasmehovanje s stra-
ni vrstnikov zaradi tega, ker 
so se mu lica obarvala rdeče, 
kadar se je znašel v nerodni 
situaciji. Prav tako kot glav-
nemu junaku slikanice Rde-
ča, od koder tudi naslov.

Otroci so v kranjski knji-
žnici v napeti tišini posluša-
li zgodbo o dečku Roku, ki 
ga sošolec Pavle zasmehuje 
zaradi njegovega zardeva-
nja. Čeprav je drugim otro-
kom sprva smešno, se kma-
lu zavedo, da to ni prav, a se 

nasilneža bojijo in ne zna-
jo takoj ukrepati. In prav to 
je največja težava, poudarja 
Kinder, da tudi tisti, ki vedo 
za nasilje, ostanejo tiho. 
Prav zato je nastala ome-
njena knjiga, ki je lahko v 

pomoč učiteljem, vzgojite-
ljem, mediatorjem in star-
šem, ko naletijo na podob-
ne težave. Predvsem da o 
tem perečem problemu so-
dobne družbe spregovori-
mo naglas ter se pravilno 

in pravočasno odzovemo 
ob tovrstnih pojavih, saj se 
skoraj v vsakem razredu 
najde kak nasilnež, ki zas-
mehuje druge in se ga vsi 
bojijo. »Sam sem potrebo-
val skoraj leto dni, da sem 

staršem povedal, kaj se mi 
dogaja. To je bilo zelo ža-
lostno obdobje v mojem 
življenju, saj sem se počutil 
zelo osamljenega,« je priz-
nal Kinder in dodal, da je z 
zgodbo o dečku Roku, ki je 
pravzaprav zgodba o njem, 
želel otrokom sporočiti, da 
tega ne smejo zadrževati v 
sebi, saj to povzroča še do-
datno trpljenje. Njega je to 
zaznamovalo še tudi kasne-
je v življenju, saj se je ves čas 
bal, da se bo ponovilo tudi 
na drugi šoli. »Bil sem zelo 
plašen in sem se bal nasto-
pati pred javnostjo. Govoril 
sem z ljudmi z enako izku-
šnjo in to za vedno zazna-
muje tvojo osebnost.« Sa-
mem pri sebi je to uspelo 
razrešiti šele po tem, ko je 
svoje strahove in stiske ube-
sedil v zgodbi dečka Roka, je 
priznal. Verjame, da otroci 
skozi zgodbo začutijo tako 
čustva žrtve kot nadlegoval-
ca in jim bo to pomagalo pri 
razreševanju dileme, kako 
ravnati v takih primerih.

Zgodba se je dotaknila tudi 
otrok, ki so sodelovali na de-
lavnicah v kranjski knjižni-
ci. »Enkrat sem že doživela, 
da so nekoga zasmehovali, 
in ob tem sem se tudi sama 
počutila krivo, ker nisem re-
agirala,« je dejala tretješolka 
Nina Naglič, ki se zaveda, da 
je to narobe, in bo prihodnjič 
zagotovo povedala učiteljici, 

če bo spet videla kaj takega, 
je poudarila. Gaja Popadič je 
zatrdila, da se sama ne bi ni-
koli norčevala iz drugih in bi 
žrtvi vedno priskočila na po-
moč. Drugošolec Jošt Rekelj 
pa je že imel neprijetno iz-
kušnjo zaradi zbadanja so-
šolcev, ker je zardel, ko ga 
je dekle povabilo na nogo-
met. »Takrat sem se zelo 
slabo počutil in sem to pove-
dal tudi učitelju, ki je pokli-
cal starše otrok, ki so se nor-
čevali.« 

Delavnice v knjižnici so 
pripravili v okviru projekta 
Naša mala knjižnica založbe 
KUD Sodobnost Internatio-
nal, je pojasnila koordinator-
ka projekta Katja Kac. »Vsa-
ko leto šolam razdelimo šest 
knjig z različnimi tematika-
mi in letos je bila med njimi 
tudi slikanica Rdeča. Zdelo 
se nam je pomembno, da v 
šolah spregovorijo o temi, ki 
je po eni strani tabu, po dru-
gi pa vseprisotna.« Učitelji-
ce, ki so to knjigo predstavile 
svojim učencem, so opazile, 
da jim je to pomagalo odpre-
ti debato o tej težki temi, o 
kateri navadno spregovori-
mo šele takrat, ko pride do 
kakšnega takega primera in 
je v bistvu že prepozno. Ka-
tja Kac zato upa, da bodo ob 
tej knjigi v šolah postali bolj 
občutljivi za prepoznavanje 
tovrstnega nasilja in ukrepa-
nje ob njem.

Tudi besede lahko bolijo
V Mestni knjižnici Kranj so pretekli četrtek gostili belgijskega pisatelja in ilustratorja Jana De Kinderja, 
avtorja slikanice Rdeča ali zakaj zasmehovanje ni smešno. Za otroke vrtca z Orehka ter učence OŠ 
Matije Čopa in OŠ Franceta Prešerna je pripravil delavnice, na katerih so spregovorili o verbalnem nasilju.

Belgijski pisatelj in ilustrator Jan De Kinder je v Mestni knjižnici Kranj predstavil svojo 
slikanico Rdeča in z otroki spregovoril o verbalnem nasilju. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

V Arboretumu Volčji Po-
tok te dni potekajo še zadnje 
priprave na Regionalni kon-
gres Svetovne zveze dru-
štev ljubiteljev vrtnic, ki bo 
prvo tako srečanje za vzhod-
no in srednjo Evropo, v Ar-
boretumu pa ga bodo gosti-
li v torek in sredo. Nad do-
gajanjem vestno bdi Matjaž 
Mastnak, gozdarski inženir, 
ki je vrtnicam zapisan vse od 
leta 2002. Da vrste zgodb in 
zanimivosti v takšnem po-
govoru ni mogoče zapisa-
ti, se zaveda tudi sam, zato 
jih je zbral že v dveh knjigah. 
Medvoščan, ki je v Arboretu-
mu zaposlen že vse od leta 
1991, se vrtnicam posveča 
tako poklicno kot ljubitelj-
sko, zato je v rožniku – me-
secu vrtnic – najboljši sogo-
vornik na temo vrtnic. Kako 
zelo jim je predan, nam je 
dokazal ob sprehodu skozi 
rozarij, ki je te dni skorajda 
njegov drugi dom. »Junij je 
res mesec vrtnic, v teh dneh 
bodo vse zacvetele. Ko bi le 
imeli veliko sonca, ne ma-
rajo namreč mokrote, v dež-
ju cvetovi izgubijo voljo in 
hitro odpadejo. Sploh bele 
in rumene barve, te tudi si-
cer cvetijo po le nekaj dni. 
Tamle rastejo vijolične, ki so 
najbližje modri barvi, črnih 
še niso vzgojili, sicer pa poz-
namo skorajda vse odtenke. 
Klasika med vrtnicami os-
tajajo rdeče čajevke, a vrtni-
ce, ki jih poznamo iz cvetli-
čarn, tiste z dolgimi in rav-
nimi peclji, so nekaj povsem 
drugega kot to, kar raste tu-
kaj. Vzgojene so s kemijo in 
v rastlinjakih in take na vrtu 
sploh ne bi rasle,« kar vre iz 
njega, medtem ko se spreha-
java med lično urejenimi ži-
vobarvnimi gredicami.

V arboretskem rozariju – 
pravzaprav sta dva, Zgornji 
in Spodnji, raste kar 910 sort 
vrtnic. Če vas zdajle vpra-
šam za eno, mi boste znali 
pokazati, kje raste?

»Ja, bi kar moral vedeti, saj 
sem zasnovo posaditve dolo-
čil sam. Zasajene so po sor-
tah, glede na barve, zato se 
je tudi lažje orientirati. Sicer 
sem pa tu res vsak dan, ne to-
liko z motiko, saj to prepuš-
čam našim vrtnarjem, v 'pa-
pirjih' in z nadzorom pa še 
toliko več.«

Ne le v vrtnarskem smis-
lu – vrtnice obravnavate ce-
lostno. Poznate njihovo zgo-
dovino, vlogo v kulturni de-
diščini in tudi gospodarstvu. 

Kdaj se zgodba vrtnic prav-
zaprav začne pisati?

»Šipki kot divja rastlina 
so znani po vsej Evropi, Azi-
ji in Severni Ameriki, a od 
šipkov do vrtnice je bilo tre-
ba narediti korak. Človek je 
vedno imel željo narediti ne-
kaj, česar ni v naravi. In prva 
vrtnica, ki je bila po svojem 
videzu dvakrat večja od na-
ravnih šipkov, je bila vzgoje-
na pred okoli 3000 leti nek-
je na Bližnjem vzhodu. Vse 
od tedaj je bila vloga vrtnic 
v naši zgodovini kultna in 
prav zaradi te svoje vpetosti 
v neskončne zgodbe zgodo-
vine in dediščine so me vr-
tnice tako pritegnile. Virov 
za raziskovanje je veliko, od 
starih zapisov do slik, pred-
vsem pa je treba ljudi veliko 
spraševati.«

Zanimive so tudi zgodbe s 
povsem kmečkih vrtov, kaj-
ne?

»Na Slovenskem je bila 
ena od posebnosti, da so 
marsikje neveste z doma-
čega vrta na ženinov vrt kot 
del dote prinesle tudi rožni 
grmiček. In zgodbe o tem se 
prenašajo iz generacije v ge-
neracijo. Pametno je, da se 
ljudje pri svojih starih ma-
mah pozanimajo, kaj jim na 
vrtu sploh raste in od kod so 
vrtnice prišle. Vrtnice so po-
memben del kulturne in na-
rodne zgodovine.

Marsikje jim še danes re-
čejo gartrože ali gautrože, 
kar izvira iz nemške bese-
de Gartenrose. Pravzaprav 
je bila nekdaj 'roža' sinonim 

za vrtnico, od tu tudi poime-
novanje rožnik za mesec ju-
nij, ko so vrtnice v najlep-
šem cvetju, in tudi za rožno 
olje. Nihče namreč ne reče 
vrtnično olje.«

Vrtnica še vedno velja za 
rožo ljubezni, prestiža in 
razkošja?

»Zagotovo. Roža ljubez-
ni je zato, ker je bila prvot-
no to cvet Afrodite, Rimlja-
ni pa so to prenesli na svo-
jo Venero. Pri Rimljanih je 
veljalo tudi, da kar je pove-
dano pod vrtnico, se ne go-
vori naprej. Bile so sinonim 
za to, da 'nekaj ostane med 
nami'. Rimljani so skladno 
s svojim luksuznim razme-
tavanjem organizirali dež iz 
rožnih lističev in v Rimu je 
bilo menda v vseh mesecih 
leta mogoče dobiti vrtnice. 
Kdor je dal kaj nase, je vino 
potrosil z rožnimi listki. Ko 
je prišlo krščanstvo, so bile 
vrtnice zaradi navezanosti 
na te prejšnje kulte praktič-
no izgnane iz javnosti, Ma-
rija je bila namreč povsem 
drugačen lik kot mesena Ve-
nera. Del zgodovine je bila 
vrtnica zato prisotna le kot 
roža zdravja, šele kasneje je 
spet kot Marijina roža počasi 
prešla nazaj v ljudsko rabo.

Je pa bila vrtnica v zgodo-
vini zelo cenjena tudi za za-
piranje ran, za zdravljenje 
raznih razjed, vnetij oči, za-
ustavljanje driske … Zelo 
cenjeno je tudi rožno olje 
in vonj vrtnice je nepogreš-
ljivi del kozmetike – tudi še 
danes.« 

Koliko sort vrtnic poznamo? 
»Botaniki ločijo vrste od 

sort. Če govorimo o vrstah, 
govorimo o divjih šipkih, 
teh pa je dvesto ali tudi ne-
koliko več. Od teh jih je bilo 
kot vir za sodobno goje-
ne vrtnice uporabljenih le 
okoli deset. Kar pa se tiče 
gojenih oblik, jih je na de-
settisoče. Ampak velika ve-
čina jih je že davno propa-
dlih. Ko pridejo nove in le-
pše, se morajo stare umak-
niti. Vzgoja vrtnic je tudi 
gospodarska dejavnost, kar 
pomeni, da na trg prihaja-
jo vedno nove sorte. Kako 
dobre so, se pokaže s časov-
nim zamikom.«

V Arboretumu je zbirka vr-
tnic res velika. Tudi to je 
eden od razlogov, da boste v 
teh dneh gostili strokovnja-
ke z vsega sveta. Za kako po-
memben dogodek gre?

»Organizacija dogodka, 
ki ga skupaj z nami in Mes-
to občino Ljubljana prip-
ravljajo člani Društva lju-
biteljev vrtnic Slovenije, je 
za nas res veliko priznanje. 
Gostili bomo strokovnja-
ke iz držav od Alp do Ura-
la in goste z vseh celin, ki 
bodo predstavili svoj pog-
led na vrtnice in svoje do-
sežke. Sodelovali bodo lah-
ko le prijavljeni ljubitelji vr-
tnic, vse ostale pa v naš roza-
rij vabimo že prihodnji ko-
nec tedna, ko bomo v petek, 
16. junija, organizirali tra-
dicionalni rožni dan, vrtni-
cam pa bomo posvetili kar 
cel konec tedna.«

Kaj mora vedeti vsak ljubi-
telj vrtnic?

»Prva stvar, ki je pomemb-
na, je ta, da je vrtnice treba 
saditi na sončne in prevetre-
ne dele vrta. Pomembno je 
tudi, da jih posadimo v spo-
čito zemljo. Kjer je ena vrtni-
ca umrla, na isto mesto več 
let ne smemo posaditi nove, 
saj ne bo uspevala. Tretje 
pravilo pa je, da čudeže dela 
motika. Vrtnica, ki je oko-
pana, bo mnogo bolj zdra-
va kot tista, ki se nekje v sen-
ci druži s plevelom. Narobe 
je, ker jih ljudje pogosto pre-
malo obrezujejo. Predvsem 
ženske so včasih preveč rah-
ločutne in se spomladi bojijo 
poprijeti za vrtnarske škarje. 
Vrtnica, ki ni porezana, se 
slabo obnavlja. Z dobro rez-
jo pa jo lahko res dolgo časa 
ohranimo v dobri kondiciji. 
Kako to narediti, se je najbolj 
poučiti na kakšni delavnici.«

Katere so še najpogostejše 
napake, ki jih delamo pri vr-
tnicah?

»Zagotovo ta, da jih kupu-
jemo z očmi. Če želimo 
imeti lepe vrtnice, se mora-
mo prej pozanimati, katere 
so zdrave, ne le lepe v tre-
nutku nakupa. Moj nasvet 
je, če želite vrtnice nakupi-
ti s pametjo, pridite v rozarij 
septembra, to je čas, ko so 
vrtnice po vlažnem in vro-
čem poletju že zelo utruje-
ne, in takrat cvetijo le tiste, 
ki so zdrave.«

Vrtnicam se je treba vsesko-
zi posvečati. Zdi se, kot da si 
ves ta čas lahko privoščijo le 
upokojenci.

»Vrtnice res potrebujejo 
naš čas. In s tem ljubezen, 
kot radi rečemo. Treba jih je 
negovati, okopavati, rezati … 
pa tudi le opazovati, saj nam 
bodo same povedale, kaj jim 
najbolj ustreza. A ni res, da 
se z njimi ukvarjajo le upo-
kojenci. Vse več je mladih, ki 
jih načrtno umeščajo v svo-
je vrtove. Obstajajo namreč 
tudi sorte, ki jih lahko obre-
žemo le enkrat letno in cve-
tijo brez škropljenja, zato se 
lahko mirno odpravimo tudi 
na dopust.«

Imate med vsemi svojo naj-
ljubšo vrtnico? Jih kot poz-
navalec radi tudi podarjate?

»Težko bi se odločil za 
eno, ker jih je preprosto pre-
več in bilo bi kar krivično 
izdvojiti le eno. In priznam, 
rože redko podarjam, sem 
jih pa posadil na domači vrt, 
kjer jih žena lahko občuduje 
vsak dan.«

Vsaka vrtnica ima svojo zgodbo
Vrtnice obstajajo, odkar obstaja civilizacija. Število sort nenehno raste, 910 jih te dni cveti tudi v Arboretumu. Zakaj veljajo za 
simbol ljubezni, da so bile pri nas nekdaj del nevestine dote, katere so najpogostejše napake ljubiteljev vrtnic in o vrsti drugih 
zanimivosti smo se pogovarjali z Matjažem Mastnakom, ki se je izkazal za pravo »vrtničarsko enciklopedijo«.

Matjaž Mastnak ob vrtnici Golden Gate, ki je v teh dneh v rozariju v Arboretumu med 
tistimi vrtnicami, ki cvetijo in tudi dišijo najlepše.

Matjaž 
Mastnak

»Na Slovenskem 
je bila ena od 
posebnosti, da so 
marsikje neveste 
z domačega 
vrta na ženinov 
vrt kot del dote 
prinesle tudi 
rožni grmiček. 
In zgodbe o tem 
se prenašajo 
iz generacije 
v generacijo. 
Pametno je, 
da se ljudje 
pri svojih 
starih mamah 
pozanimajo, 
kaj jim na vrtu 
sploh raste in od 
kod so vrtnice 
prišle. Vrtnice 
so pomemben 
del kulturne 
in narodne 
zgodovine.«
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Alenka Brun

Ko hodiš okoli, razlaga 
Anže, opaziš socialno pro-
blematiko, vidiš, kako ljud-
je živijo, spoznavaš njiho-
vo okolje … Ugotovil je, da 
ga privlačijo področja, kot so 
okoljevarstvo, obnovljivi viri, 
humanitarnost – tista, ki ima 
v ozadju pošten namen. 

Enostavno si ni znal 
predstavljati, da bi štiride-
set let sedel v pisarni. Tako 
se je takoj po končanem štu-
diju odločil, da se bo podal v 
vode, ki ga veselijo. »Takrat 
sem imel 27 let.« 

S pomočjo programa Eraz-
mus+ je pridobil štipendijo 
za diplomante v Bruslju pri 
eni okoljevarstvenih nevla-
dnih organizacij. Po štirih 
mesecih je začel razmišlja-
ti o magisteriju. Bruselj kot 
tak mu ni bil ravno najbolj 
všeč, Avstralija in Nova Ze-
landija – na primer – sta bili 
predragi, ko je našel odlične 
programe magistrskega štu-
dija v Skandinaviji, pa tudi 
šolnine so bile sprejemljive. 

Magistrski študij je vpisal 
v Reykjaviku na Islandski 
univerzi, izbral pa temo, ki 
je obravnavala okolje, trajno-
stni razvoj in obnovljive vire 
energije.

V okviru študija se je po-
novno pokazala možnost iz-
menjave, ki je tokrat omogo-
čala gostovanje na eni od uni-
verz v Avstraliji ali na Novi 
Zelandiji. Imel je teden dni 
časa: vnovič se je prijavil in 
bil sprejet. Izbral je Brisbane. 

Zgodba o Vanuatuju 
se začne 

Po treh semestrih, letu 
in pol – dva je zaključil na 
Islandiji, tretjega v Avstra-
liji – je Anže stal pred od-
ločitvijo, kje naj spiše ma-
gistrsko nalogo: v Avstrali-
ji, se vrne na Islandijo, na-
zaj v Slovenijo ... V tem času 
je pošiljal še prošnje okolj-
skim nevladnim organizaci-
jam, ali se jim lahko priklju-
či kot prostovoljec, si nabe-
re nekaj izkušenj in istoča-
sno napiše magistrsko nalo-
go na temo enega izmed nji-
hovih projektov. Pošiljal jih 
je tudi po otokih Fidži, Sala-
monovi otoki, Nova Kaledo-
nija, Vanuatu – in s Fidžija 
dobil odgovor, da potrebuje-
jo prostovoljca v njihovi pi-
sarni na Vanuatuju. 

Anže je spakiral in zgod-
ba o Vanuatuju se je začela.

»Na Vanuatuju sem šel z 
letališča direktno v pisarno. 
Najprej sem mislil, da bom v 

hostlu teden, dva, tri, a se je 
izkazalo, da imata sodelavca 
tristo metrov stran od pisar-
ne stanovanje in da mi lah-
ko odstopita sobo – seveda, 
si stroške delimo. Standar-
di so tam drugačni. Soba je 
imela samo posteljo in okna. 
V stanovanju je bila stara te-
levizija, v kuhinji voda in lo-
nec za kuhanje riža. Hladil-
nika in štedilnika ni bilo ...«

Ciklon pete stopnje

Pisarna je bila del organi-
zacije Live & Learn. Prvi me-
sec je samo spoznaval pro-
jekte. »Pritegnil ga je pro-
jekt PES – Payment for Eco-
system Services, ki je del šir-
šega programa REDD+ (Re-
ducing emissions from de-
forestation and forest degra-
dation – zmanjševanje emi-
sij, ki jih povzročata krčenje 
in degradacija gozdov), kar v 
slovenščini imenujemo 'pla-
čilo za ekosistemske stori-
tve', katerega cilj je tradicio-
nalnim lastnikom zemljišč 
zagotoviti alternativen vir do-
hodka v zameno za prekini-
tev netrajnostne dejavnosti, 
kot je na primer uničevalna 
sečnja, krčenje gozda.« 

Najprej je mislil, da bi o 
tem napisal tudi magistrsko 
nalogo, a je marca 2015, po 
mesecu in pol na otoku, uda-
ril ciklon Pam. Ciklon pete 
stopnje z vetrom, ki je s tris-
to kilometri na uro puščal 

za seboj razdejanje. Takrat 
je bil to najmočnejši ciklon 
v zadnjih tridesetih ali štiri-
desetih letih v Pacifiku. »Pri-
šel je čez noč, tako da smo 
samo sedeli in čakali, kaj bo. 
Na srečo je naša hiša ostala 
cela.« Karikira: »Zjutraj sem 
se zbudil v nov svet.«

Obdobje vrtcev

Opustošenje je Anžetu 
prineslo novo zadolžitev. 
Organizacija ChildFund 
Australia je v okviru huma-
nitarne pomoči pri obno-
vi države po ciklonu zbrala 
lepo vsoto denarja in v sode-
lovanju z Live & Learn so se 
lotili projekta obnove vrtcev. 
Z izgradnjo dveh vrtcev so 
Anže in še dva v ekipi zače-
li, ko so dva tedna po ciklo-
nu samo pospravljali razde-
janje, razvažali vodo in po-
moč. »Ker je bilo ogromno 
dela tudi z drugimi projekti, 
sem bil na koncu primoran 
celotno zadevo speljati sam: 
vse od pridobitve načrtov, lo-
gistike, koordinacije do nad-
zora in končne izvedbe pro-
jekta. Edini pogoj je bil, da 
po svojih močeh pri grad-
nji sodeluje in prispeva tudi 
skupnost. Recimo zagota-
vljanje delovne sile in lokal-
nih gradbenih materialov, ki 
so skupnosti brezplačno do-
stopni: pesek, korale itd.«

Z vrtci se je ukvarjal šti-
ri mesece. Sistem na otoku 

deluje drugače kot pri nas: 
»Tam se moraš meniti s 
poglavarji, sodelovati tudi s 
cerkvijo.« Sicer govori teko-
če angleško, zna nemško, a 
na otoku govorijo angleško, 
francosko in največ jih go-
vori jezik bislama: mešani-
co angleščine in njihovega 
lokalnega jezika. Anže se ga 
je hitro navadil. 

Dva vrtca v okolici glavne-
ga mesta Port Vila sta bila 
zgrajena v rekordnem času, 

z Anžetom so bili v organi-
zaciji zadovoljni in veseli, 
da je bil zbrani denar izko-
riščen optimalno. Ker ga je 
nekaj celo ostalo, so ga na-
menili še za druge projekte. 
»Ogromno se je obnavljalo, 
še danes se.«

Denar nima vrednosti

Ljudje na otoku delajo v 
turističnih središčih, pro-
dajajo zelenjavo, ki jo pri-
delajo na vrtu, vozijo lokal-
ne avtobuse: nimajo rednih 
služb in tudi tisto malo de-
narja, ki ga uspejo zasluži-
ti, v večini namenjajo za šo-
lanje otrok, nekaj morda za 
bencin za avto ali čoln, če ga 
premorejo. Še vedno prevla-
duje blagovna menjava. Po 
ciklonu je šel   denar veči-
ne družin za nove strehe in 
tako ga ni ostalo nič za šol-
nine. Anžetova naslednja 
naloga je bila, da je sodelo-
val s starši otrok: »Ponudili 
smo jim družbeno koristna 
dela, mi pa smo otroku pla-
čali šolnino za en semester, 
recimo. Spoznali smo jih s 
kokošmi vrste brojler, ki so 
jih v mesecu in pol vzgoji-
li, jih uporabili za hrano ali 
pa prodali za denar, ki so ga 
nujno potrebovali. Gradi-
li smo kokošnjake, jih na-
učili ravnanja tudi z nesni-
cami. Podobno tudi s sadi-
kami zelenjave, saj osrednji 
in južni otoki štiri mesece 
po ciklonu niso imeli sveže 
hrane. Na voljo so bili riž in 
konzerve, pa kar je prišlo s 
severnega dela otoka, kar pa 
je bilo zaradi previsoke cene 

nedosegljivo domačinom. 
Tako da so imeli vsaj zelje, 
paradižnik; da so lahko pro-
dajali jajca ali jih imeli zase. 
Namreč, edino kokošjo far-
mo na otoku je (dobesedno) 
odnesel ciklon.« Smeje na-
daljuje: »Kokoši so bile res 
hit in po naključju sem pos-
tal pravi strokovnjak s tega 
področja.«

Riž vržeš v lonec

Tudi Vanuatu je »ujel« 
vzhodnjaški način »hitre 
prehrane«, s tem pa so se 
pojavile moderne bolezni, 
kot sta kap in diabetes. »Riž 
vržeš v lonec in je v desetih 
minutah kuhan. Zanj ne 
potrebuješ hladilnika. Lah-
ko leži na polici tudi eno 
leto. Podobno je s konzer-
vami. Lokalno zelenjavo pa 
moraš pojesti takoj ...« In ko 
je ponovno razmišljal o ma-
gistrski nalogi, ki jo je zak-
ljučil in oddal nedavno, se je 
lotil ravno te teme. 

Preden se je vrnil v Slo-
venijo, je sodeloval še pri 
enem projektu invazivnih 
rastlin na istem otoku; za 
svojo dušo si je privoščil od-
dih na Novi Zelandiji. »Po-
treboval sem malo hribov,« 
pove. Obiskal je še prijatelja 
v Perthu, sedaj je mesec in 
pol doma. Ne razmišlja še o 
tem, kam ga bo življenje pe-
ljalo v prihodnosti, zagotovo 
pa: »V trajnostni razvoj, oko-
ljevarstvo, obnovljive vire ... 
– v tej smeri.« In z nasme-
hom na obrazu je hvaležen 
za vsak novi dan. »Tako kot 
se to dela na Vanuatuju ...«

Zjutraj sem se zbudil v nov svet
Otroštvo je preživel v Kranju, v času srednje šole pa se je preselil v Šenčur. Anže Šimnovec je sicer doštudiral pravo, a že med študijem ugotovil, da bo v 
življenju počel še kaj drugega. V Slovenijo se je vrnil pred mesecem in pol, leta 2015 pa je bil ravno v času ciklona Pam na otoku Vanuatu v južnem Tihem 
oceanu ...

Anže z enim od poglavarjev v tradicionalnem oblačilu območja, kjer je gradil vrtec. 

Ciklon Pam je za seboj pustil veliko razdejanje. / Foto: osebni arhiv
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Žibert Krstnik, cesarski 
spovednik, in atentat v Sarajevu

Ob podatkih o bibliote-
karju, duhovniku, benedik-
tincu Ivanu Žibertu Krstni-
ku (redovno ime Avguštin), 
ki se je rodil 5. junija1874 v 
Preski pri Medvodah učite-
lju Antonu in Mariji, rojeni 
Wolz, nas preseneti dvoje. 
Do leta 1914 je bil devet let 
spovednik članov cesarske 
družine. Od leta 1914 je bil 
nastavljen pri grajski kapeli 
na Belvederu na Dunaju in 
bil spovednik vojvodinje Zo-
fije Hohenberške, kasneje 
pa je bil zaradi brošure, ki jo 
je leta 1918 izdal na Dunaju 
o sarajevskem atentatu, di-
sciplinsko preganjan in tudi 
odpuščen iz službe. 

Nižjo gimnazijo je obisko-
val med drugim v Št. Pavlu 

v Labotski dolini, višjo pa 
v letih 1890–1894 v Celju. 
Po maturi je kot enoletni 
prostovoljec služil vojašči-
no pri 17. pešpolku v Lju-
bljani. Na dunajski univer-
zi je kasneje študiral zgodo-
vino, umetnostno zgodovi-
no in v letih 1903–1905 zgo-
dovinske pomožne vede na 
njenem institutu. Službo-
val je v avstrijski nacional-
ni biblioteki na Dunaju. Od 
aprila 1904 je bil zaposlen 
na Dunaju kot praktikant, 
od leta 1911 amanuensis, od 
1914 bibliotekar. Benedik-
tinski red je zapustil 11. de-
cembra 1916, vendar je os-
tal sekularen duhovnik. 

Njegovo dobro poznava-
nje razmer na dunajskem 

dvoru v zadnjih letih vlade 
cesarja Franca Jožefa je dalo 
povod, da je napisal brošu-
ro o atentatu na prestolona-
slednika Ferdinanda v Sa-
rajevu. V njej je natančno 
prikazal sovražno razpolo-
ženje dvornih krogov pro-
ti nadvojvodi Francu Ferdi-
nandu in njegovi ženi Zo-
fiji in tudi na zanemarja-
nje opozoril o srbskem po-
ložaju ob njunem potova-
nju v Sarajevo. Opozoril je 
tudi na nenavadno opus-
titev varnostnih ukrepov 
v Sarajevu in na krivdo av-
strijske, zlasti ogrske politi-
ke proti Južnim Slovanom. 
Zaradi tega je prišel v disci-
plinsko preiskavo in mu je 
celo grozil zapor. Ob koncu 

vojne in razpadu Avstro-
-Ogrske je leta 1918 izgubil 
službo, novembra 1920 pa 
je postal bibliotekar v Naro-
dnem muzeju v Ljubljani. 
Slovencem je pa zaslugi Iva-
na Dolenca ostal izredno za-
nimiv prikaz Žibretove bro-
šure o razmerah na Duna-
ju ter pred atentatom v Sara-
jevu in po njem. Brošuro je 
povzel v slovenščino z nas-
lovom Umor v Sarajevu. 

Ivan Žibert Krstnik je 
imel tudi zanimivega so-
rodnika. Njegov stric je 
bil namreč oficir Fran Ma-
selj Podlimbarski, ki so 
ga zaradi romana Gospo-
din Franjo postavili celo 
pred vojaško častno sodiš-
če, ga dolžili veleizdaje in 
mu onemogočili vrnitev 
na Kranjsko. Žibert je med 
drugim poskrbel za pogreb 
svojega strica.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Trstu je 5. 6. 1886 umrl podjetnik Jožef Mauser. 

Bil je prvi slovenski ladjar. Rodil se je nekje  
v okolici Radovljice leta 1814.

   Pri Svetem Duhu pri Škofji Loki se je 7. 6. 1858 
rodil čebelar in rezbar Primož Žontar. 

   V Hrašah pri Radovljici se je 9. 6. 1656 rodil  
pravnik, teolog in diplomat Janez Krstnik Prešeren. 
Bil je soustanovitelj in prvi predsednik Academie 
operosorum leta 1693.

   V Kranjski Gori se je 10. 6. 1881 rodila terapevtka 
otrok z motnjami vida in začetnica dela z Braillovo 
pisavo Franica Vrhunc. Zaslužna je za ustanovitev 
prvega slovenskega zavoda za slepe leta 1918  
v Ljubljani.

Peter Colnar

»Še dobro, da so prišle po-
čitnice, preden so se lahko 
starši na lastne oči prepričali, 
kakšna pokvarjenka je pou-
čevala njihove otroke. S temi 
besedami mi je zaželel sreč-
no v življenju ravnatelj. Ni-
sem sklonila glave, niti ni-
sem odmaknila oči. Nihče 
me ne bo poniževal, še naj-
manj ti, sem si mislila, ko 
sem svojim učencem mahala 
v pozdrav. Po spletu naklju-
čij je avtobus, s katerim sem 
se peljala v Ljubljano na pre-
gled, vozil Milan.

Ne boste verjeli, močno je 
zardel, ko me je opazil,« pri-
poveduje Lidija. »Niti pogle-
dala ga nisem, obnašala sem 
se, kot da ga ne poznam. Šele 
ko sem se že usedla, sem opa-
zila, da se okoli njega smuka 
neka deklica. Bila je celo mlaj-
ša od mene, na pogled nič 

posebnega. Bile so je same 
oči, ko ga je gledala. Ima že 
novo žrtev, sem pomislila – 
in moje duše se je dotakni-
lo nekaj grenkega in boleče-
ga. Tudi takrat, ko sem šla ro-
dit, sem se peljala z avtobu-
som. Že doma sem dobila po-
padke, a se očeta nisem upa-
la prositi, da bi me peljal. Še 
zmeraj je bil jezen name in 
komaj kdaj sva spregovorila 
kakšen stavek … Po dolgem 
prigovarjanju nekaterih so-
rodnikov se je vdal ter mi do-
volil ostati. Vsak trenutek pa 
mi je dal vedeti, da sem uma-
zana, pokvarjena. To, kar se 
je dogajalo meni, ni bilo pred 
stotimi ali več leti, zgodilo se 
je leta 1984! Starokopitnosti 
se marsikje še dolgo ne bomo 
znebili! ''A nimate partner-
ja?'' me je nadrla ženska v 
sprejemni pisarni v porod-
nišnici. Sestrična, ki je bila z 
menoj, je bolj jezikave sorte, 
ni mogla biti tiho, pa ji je po-
vedala nekaj krepkih. Porod 
je bil zelo težak, saj so babi-
ce morale poklicati na pomoč 
porodničarja. A se je, hvala 
bogu, vse srečno izteklo. Kar 
oddahnilo se mi je, ko so mi 
rekli, da sem dobila hčerko. 
Tisti trenutek, ko sem jo sti-
snila v naročje, sem pozabila 
na vse gorje, ki sem ga že bila 
deležna. Tudi doma so se od-
nosi med nami zelo spreme-
nili. Starša sta bila vnukinje 
vesela, in ko je napočil čas, da 
sem si morala poiskati novo 
službo, je bilo samo po sebi 
razumljivo, da bosta onadva 

pazila na Matejo. Bila sem ve-
sela, da je tudi zame končno 
posijalo sonce. A ne za dol-
go. Ko je Mateja ugasnila tre-
tjo svečko, sem na nekem iz-
obraževanju spoznala Lo-
vra. Simpatija je bila vzajem-
na, začela sva hoditi, če lah-
ko temu tako rečem. Šele na 
petem ali šestem zmenku – 
bila sva ravno na kremni re-
zini na Bledu – sem mu pove-
dala, da imam nezakonskega 
otroka. ''Čigav pa je?'' me je 
takoj vprašal. Po dolgem pre-
govarjanju mu le izdam … 
Niti na kraj pameti mi ni pad-
lo, da bi lahko Milana poznal. 
Pa ga je. Bil je, ne boste ver-
jeli – njegov nečak! Milan je 
imel samo eno sestro in uso-
da je tako hotela, da sem nale-
tela na mino. Lovro mi ni ver-
jel, saj je v njegovem družin-
skem krogu veljalo, da je Mi-
lan zelo pošten človek, ljubeč 
starš in dober zakonski mož, 
ki gre vsako nedeljo k maši 
in mu tudi sicer ni česa oči-
tati. Poslovila sva se bolj hla-
dno, na nosu pa mu je pisalo, 
da komaj čaka, da pride do-
mov in razbobna vročo novi-
co. Ne morem povedati, kako 
sem se žrla! ''Trapa neum-
na, kaj nisi mogla držati je-
zika za zobmi!'' sem si očita-
la, po drugi strani pa sem se 
bala Milana in njegovih gro-
ženj. Ker se mi Lovro ni ogla-
sil, sem ga poklicala sama. 
Odkrito mi je odgovoril, da je 
bolje, da se nekaj časa ne sre-
čujeva več, da je doma zara-
di mene nastala cela ''štala''. 

Milanovo ženo so namreč 
odpeljali v bolnišnico, ker jo 
je zlobna novica tako zelo pri-
zadela. Povedal mi je tudi, da 
me bo Milan tožil zaradi kle-
vetanja. Še ta udarec! Na šoli, 
kjer sem delala, niso o mo-
jem zasebnem življenju ve-
deli nič. Ker pa je povsod kak-
šen, ki koga pozna, sem se na 
smrt bala, da bi ponovno iz-
gubila službo. Najraje bi pob-
rala svoje stvari in izginila v 
neznano. Na srečo pa do tož-
be ni prišlo, le Milan se je ne-
kega dne pojavil na dvorišču, 
kjer sem parkirala avto. Bil je 
močno postaran, komaj da 
sem ga prepoznala. Klecnila 
so mi kolena, ko sem v njego-
vi roki zagledala pištolo. ''Še 
enkrat nekomu zini, da sem 
jaz oče tvojemu pankrtu, te 
bom ubil!'' mi je zagrozil in 
me surovo porinil. Komajda 
sem ujela ravnotežje ... Ko je 
videl, da sem zelena od stra-
hu, me je z ročajem pištole 
grobo sunil v rame, se obrnil 
in odšel. Precej časa je mini-
lo, preden sem bila ponovno 
zmožna navezati stike z moš-
kim. Medtem sem se vpisa-
la na fakulteto, diplomirala 
na univerzi, tudi moja Ma-
tejka je že obiskovala osnov-
no šolo, bila je priden, zelo 
zlat otrok. Oče je bil narav-
nost zaljubljen vanjo, in ka-
darkoli se mu je zdelo, da bi 
se moral razjeziti name, se je, 
tako je povedal, raje ugriznil 
za jezik, ker se je bal, da bi se 
z otrokom odselila stran od 
doma. 

Potem sem spoznala Ro-
mana. Bil je malo mlajši od 
mene, hvala bogu ni bil iz uči-
teljskih vrst. Bil je kemik in 
tudi v osebnem življenju so 
bile pri njem stvari postavlje-
ne na zelo realnih temeljih. 
Poročila sva se in ponovno 
sem bila noseča. To so bili 
zelo srečni trenutki. Matejka 
je igrala košarko in nekoč je 
naneslo, da se je šolska ekipa, 
katere del je bila, odpeljala na 
Štajersko na neko tekmova-
nje. Kdo je vozil avtobus? Mi-
lan. Takoj je prepoznal Ma-
tejko, saj je bila kot jajce jaj-
cu podobna njegovi najmlajši 
hčerki. Nikoli ne bom izvede-
la, kaj se je takrat premaknilo 
v njegovi nori glavi. Začel mi 
je pisati grozilna pisma, me 
strašiti. Roman, ki je nekate-
ra prestregel, je takoj ukrepal. 
Podal je prijavo in po spletu 
nesrečnih naključij sem bila 
potem prisiljena, da Milana 
tožim za očetovstvo. Takrat so 
že delali tudi preiskave DNK. 
A to še ni bilo najhuje. Huje je 
bilo hčerki razložiti, zakaj sem 
ji izbrala takšnega očeta. Bilo 
me je tako sram, da bi se naj-
raje vdrla v tla. A je bila Matej-
ka, malo tudi zaradi Romano-
vega vpliva, zelo razumevajo-
ča. Denar, ki ga je dobila, je po-
tem uporabila pri študiju. Pri-
čakovano je bilo, da so se čen-
če o tej zgodbi raznesle naoko-
li in potem sta se našli še dve 
ženski, ki sta Milana prav tako 
tožili zaradi očetovstva. Mit o 
zglednem družinskem očetu 
pa je bil s tema tožbama do-
končno porušen. Na dan so 
začele prihajati različne zgod-
be, ki so bile boleče tudi zame. 
Izvedela sem namreč, da je 
imel takrat, ko se je motal oko-
li mene, v ognju še vsaj dvoje 
želez. Počutila sem se še bolj 
slepo in zelo neumno.

Ena teh zgodb je bila še po-
sebej žalostna. Milan je za-
plodil otroka mladoletne-
mu dekletu, dijakinji druge-
ga letnika neke srednje šole. 
Dekle je pustilo šolo, pad-
lo v slabo družbo, otroka pa 
je morala dati v rejo. Nekoč 
mi je napisala pismo ter me 
prosila, ali se lahko sestane-
va. Dobili sva se na kavi, in 
ko mi je začela pripovedova-
ti o svoji usodi, sem se zjoka-
la. Iz mene so vrela čustva pa 
ne le zaradi nje, tudi zaradi 
lastnih izkušenj. Sogovorni-
ca je imela kasneje še dva ot-
roka, vsakega z drugim moš-
kim. Tudi njiju ni bila spo-
sobna imeti pri sebi. Moški, 
ki je uničil njeno mladost, je 
v njej zatrl tudi čustva. 

Nekajkrat sva se še dobi-
li, toda potem sem ugoto-
vila, da me srečanja zme-
raj spravijo iz tira, tako da 
sem odnehala. Ko mi je lan-
sko leto umrl oče, so priš-
li na pogreb nekateri posa-
mezniki iz Milanove vasi. 
Marsikaj so mi pripovedo-
vali o njem. Sreča, iz katere 
se je norčeval, ga je v zrelih 
letih pustila na cedilu. Žena 
sicer še vztraja ob njem, ker 
preprosto nima kam iti, so 
se mu pa lastni otroci odtu-
jili in se le redkokdaj vrača-
jo domov. Verjemite, ne pri-
voščim mu tega, četudi mi 
je naredil veliko hudega,« je 
še dodala Lidija.

Njena življenjska zgodba, 
ki je na videz zelo preprosta, a 
boleča obenem, ni edina. Po-
dobnih je še veliko, le vidimo 
jih ne. Namreč, okoli nas je 
preveč srečnih ljudi, ki vidi-
jo samo svojo srečo, obenem 
pa so prepričani, da če njim 
gre dobro, se podobno doga-
ja tudi drugim.

(Konec)

Naivnica, 2. del

Vse je prišlo na dan
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Pod Triglavom v Vratih sta se že začeli tako planinska kot pašna sezona. Tako v Vratih 
obiskovalce pozdravi skupina slovenske avtohtone pasme goveda – cike, ki se v zadnjih 
letih zaradi porasta trajnostne in ekološke reje znova vrača na slovenske planine. A. S.

Vaš razgled

Miha Naglič

»Slovenski domobranci 
so prvoboritelji svojega na-
roda. To je velika čast in zgo-
dovinsko poslanstvo, ki dela 
iz domobrancev najboljše 
slovenske sinove. Ta najviš-
ja čast in to poslanstvo zah-
teva od domobrancev iz-
polnitev mnogih dolžnos-
ti, ki se jih morajo ob vsa-
ki priložnosti zavedati in jih 
vestno izpolnjevati v zaves-
ti, da s tem vršijo najvišjo na-
logo in najveličastnejšo delo 
v službi Bogu, narodu in do-
movini. Ta služba jim daje 
tudi pravice najboljših Slo-
vencev, toda biti morajo za-
njo v resnici duhovno in te-
lesno pripravljeni. / 1. Do-
mobranec, bodi etično pre-
kaljen Slovenec! Komunis-
tom je uspelo slovenskemu 

narodu napraviti toliko zla in 
prav zaradi tega, ker so z dol-
goletnimi materialističnimi 
nauki pokvarjanja izgnali iz 
naših ljudi strah božji, čut za 
moralo, človečnost in pošte-
nje. Tako so porušili vse vred-
note, ki si jih je tekom stole-
tij svoje težke zgodovine pri-
boril naš človek prav zaradi 
svojega etično visoko stoje-
čega, nacionalnega krščan-
skega bistva. Iz našega dob-
rega človeka, ki je v vsej svoji 
zgodovini užival spoštovanje 
in se tako obdržal prav zara-
di svoje notranje plemenito-
sti in dobrote, so komunisti 
z načrtnim pokvarjanjem na-
redili zver, sposobno za bre-
zobzirno, noro divjanje in 
nasilstvo današnje komuni-
stične revolucije, ki naši na-
cionalni bodočnosti ne more 
prav nič koristiti, temveč 

nasprotno naš narod tira od 
izgube do izgube naravnost 
v prepad, če se vsi ne zbere-
mo in z združenimi močmi 
storimo vse, da vrtoglavi tek 
svoje usode še o pravem času 
zadržimo in potem z novi-
mi, boljšimi ljudmi uredimo 
novi, boljši svet pravice, soci-
alnega reda, bratske ljubez-
ni in nacionalne bodočnosti. 
Naše delo torej ni samo zuna-
nja borba proti komunizmu. 
Kakor je domobranec z orož-
jem zaustavil komunistično 
nasilje, tako mora biti domo-
branec svojemu narodu prvi 
kažipot nazaj k Bogu, nrav-
nosti, človečnosti, pravičnos-
ti, poštenju, časti in plemeni-
tosti.« (Str. 190–191)

Gornji odlomek je iz knjiži-
ce Deset zapovedi za sloven-
ske domobrance, ki jo je napi-
sal divizijski general Leon Ru-
pnik, »prezident in generalni 
inšpektor slovenskega domo-
branstva«, izšla je na 16 stra-
neh decembra 1944. Navaja-
mo le uvod in prvo zapoved, 
drugih devet lahko preberete 
v knjigi Aleša Noseta. Prvič je 
izšla leta 2008, zdaj smo do-
bili drugo, prenovljeno in do-
polnjeno izdajo. Njen vsebin-
ski obseg natančneje oprede-
li podnaslov: Protikomuni-
stične enote na Slovenskem 
1942–1945. V knjigi je na 
straneh 283–312 tudi poglav-
je Gorenjski domobranci … 
Celovit in slikovit prikaz.

Nove knjige (385)

Domobranci, zdravo – Bog daj

Aleš Nose, Domobranci, zdravo – Bog daj, Modrijan, 
Ljubljana, 2017, 464 strani

Vesoljski potilnik

(ali Weltraumschwitzer v 
originalu). Kaj naj bi to bilo? 
(Besede ni v Slovarju sloven-
skega knjižnega jezika.) Če 
je hladilnik predmet, v ka-
terem se hrana hladi, je po-
tilnik nekaj, v čemer se kdo 
ali kaj poti. To je moja logi-
ka, ko si v kupolasti dvorani 
Muzeja sodobne umetnosti 
'Space1' z Izbranim ogledu-
jeva velikanski, 40 m dolg 
nežno rožnat volnen pulo-
ver z živo zeleno obrobo, ki 
ločuje prostor. Muzej je bil 
zgrajen leta 2003, ko je bila 
v Gradcu evropska prestol-
nica kulture. V nenavadni 
modri stavbi, ki spominja 
na astralni objekt, je razsta-
va Erwina Wurma, najbolj 

znanega avstrijskega kipar-
ja, ki se lahko pohvali s šte-
vilnimi visokimi nagradami 
doma in v svetu in je znanec 
prenekaterih najboljših ga-
lerij v tujini. Letos ga je vi-
deti tudi v avstrijskem pavi-
ljonu na beneškem bienalu. 
Wurmova moč je v preobli-
kovanju povsem banalnih 
stvari v umetniške predme-
te. Njegove skulpture diha-
jo satiričnost in humor, obe-
nem pa večplastnost in tudi 
dialog. Razstava se imenu-
je Ilovnata kepa velikosti no-
gometne žoge na sinji stre-
hi avtomobila, kar navdu-
šuje mlade (prisluškujem 
srednješolcem) in spravlja 
v grozo neskončno urejene 
priletne gospe z veliko zla-
tega nakita, ki tarnajo: Die 
Welt geht wirklich zugrund 
… (Svet gre pa res h koncu 
…) Ampak ena med njimi ne 
tarna in je očitno v soglasju s 
časom, ko ob 'Ljudeh na po-
destu' (čeprav na njih ni pos-
tav) pravi: No, v prospektu 
piše, da si jih moramo ustva-
riti v domišljiji … Wurm želi 
iz latentnih opazovalcev iz-
mamiti ustvarjalce … Moja 
fantazija je zelo poskočna, 
ko preberem 'Iti čez poste-
ljo, se pogrezniti vanjo kot v 
sneg in pustiti sled' … Obsta-
neva pred štiri metre visoko 
skulpturo elegantne kuma-
re iz brona, ki tehta 445 kg 
in se imenuje Essiggurkerl 
(Kisli-kumarčni-kerlc, mi 
nepravilno šine v glavo), in 
spominja, da so bile nekoč v 
kis vložene kumare zimska 
zelenjava marsikje v Avstriji 
… Na Grajskem hribu je zdaj 
tudi pokrita terasa Skybar s 

fantastičnim razgledom, a s 
kar drago kavo, pijačo in sla-
dicami. 

Jabolčni tiramisu brez jajc

Za 6–8 oseb potrebujemo: 
250 g sira mascarpone, 250 
g sladke smetane, 1 zavojček 
sredstva za strjevanje sme-
tane, 250 g jabolčne čežane 
(iz 3–4 jabolk), 80 g sladkor-
ja ali nekaj stevie, pol žličke 
cimeta, 1 neškropljeno limo-
no (lupinico in sok), pol stro-
ka vanilje, 200 ml jabolčne-
ga soka, 2 klinčka, 1 cimeto-
vo palčko, zavojček otroških 
ali polnovrednih piškotov in 
še enkrat pol žličke cimeta.

Najprej naredimo ja-
bolčno čežano. Jabolka olu-
pimo in narežemo na plošč-
ke. Damo v kozico in preli-
jemo z malo vode, dodamo 
cimetovo palčko in klinčka. 
Čežana ne sme biti prered-
ka! Zavremo, nato kuhlja-
mo, da se jabolka zmehčajo, 
pretlačimo in ohladimo.  

Gladko umešamo masca-
ropone, čežano, sladkor, ci-
met, nastrgano limonino 
lupinico in sok ter dodamo 
pol stroka vaniljine sredice. 
Sladko smetano stepemo in 
jo dodamo kremi.

Piškote namakamo v ja-
bolčni sok in jih zlagamo v 
kvadratasto porcelanasto po-
sodo, da prekrijejo dno. Nato 
jih namažemo s kremo, spet 
prekrijemo s piškoti in doda-
mo kremo, ki jo lepo zgladi-
mo. Tiramisu za najmanj 4 
ure postavimo v hladilnik. 
Predem ponudimo, ga na-
rahlo potresemo s cimetom.

Pa dober tek!

Alenka Bole Vrabec

mizica,
pogrni se

Vožnja s kolesom predstavlja znano metaforo o samem življenju – kot je dejal že Albert 
Einstein, namreč za oboje velja, če želimo obdržati ravnotežje, moramo biti ves čas 
v gibanju. Metafora našega vsakdana pa so tudi zakrpane luknje – življenjske rane se 
morajo zaceliti, da lahko nadaljujemo svojo pot proti novim doživljajem, ki nas čakajo za 
naslednjim ovinkom. S. L. / Foto: Primož Pičulin
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Alenka Brun

A
vtomobilistič-
na premiera sin-
hronizirane ani-
mirane pustolov-
ščine Avtomobi-

li 3 (Cars 3) se obeta v nedel-
jo, 11. junija, ob 17. uri v kranj-
skem Cineplexxu. Popoldne 
pa bo v znamenju avtomobi-
lov in pestrega dogajanja za 
najmlajše. Otroke od 14.30 
dalje čaka poligon z mini avto-
mobilčki – Jumicar, poslikava 
obraza, pobarvanke v otroš-
kem kotičku, obisk in druže-
nje s sinhro ekipo, nagrad-
no žrebanje in pogostitev po 
filmu. Tokrat v filmu: Nova 
generacija neverjetno hit-
rih dirkačev je legendarnega 
Strelo McQueena izrinila iz 
njegovega najljubšega špor-
ta. Da bi se vrnil v igro, pot-
rebuje pomoč in izvirni načrt 
zagrete mlade tehničarke 

Cruz Ramirez, navdih pokoj-
nega Dohtarja Hudson Hor-
neta ter nekaj nepričakovanih 
zapletov. Da bi dokazal, da št. 
95 še ni odnehal, bo prvak svo-
je srce pustil na velikem dirka-
lišču Piston Cupa. Tretji film 
Pixarjeve franšize se ukvar-
ja z globokimi temami, saj 
se Strela McQueen (v sloven-
ski različici mu je glas poso-
dil Primož Forte) bori, da ne 
bi ostal pozabljen, ker so mu 
dnevi tekmovanja šteti. Pono-
vno se vračajo tudi nekateri 
znani liki iz prejšnjih delov, 
kot sta to Neli in Dajz. 

Že 21. junija bo večer v Cine-
plexxih rezerviran za dame. 
Do solz se boste lahko nasme-
jale poletni komediji Dekliška 
noč. Pet najboljših prijateljic 
s fakultete se po desetih letih 
sreča in sklene preživeti divji 
konec tedna v Miamiju. Toda 
noro žuriranje prestopi vse 
zakonite meje, ko pomotoma 
ubijejo striptizerja ...

TRETJA PUSTOLOVŠČINA 
AVTOMOBILOV 

Nova generacija neverjetno hitrih dirkačev je  
legendarnega Strelo izrinila iz njegovega najljubšega  
športa ... / Foto: arhiv Cineplexxa (distributer 2i Film)

Alenka Brun

D
anes jih je veči-
na stara 69 let, 
pa tudi kakšen 
sedemdesetlet-
nik se najde med 

njimi. Srečujejo se na pet let, 
tokrat so se dobili že enajstič.

»En letnik je bil strojna 
smer, drugi elektro,« raz-
laga Jože Muri z Jezerske-
ga in nadaljuje, da so se tis-
ti z elektro smeri srečali rav-
no dva tedna pred njimi pri 
Marinšku. »Vpisalo se nas 
je 36, vsako leto smo dobili 
kakšnega novega sošolca ali 
nas je kdo zaradi negativnih 
ocen zapustil – pogoji so bili 
takrat zelo strogi. Zaključilo 
pa nas je razred 24 dijakov.« 

Na obletnico je bilo povab-
ljenih 22 sošolcev, prišlo jih 
je 18. Povabili so tudi razre-
dničarko, profesorica »fiz-
kulture« Dano Oblak, ki se 
srečanja žal ni udeležila, ter 
profesorje Marijo Gaber, 

Marinko Borštnar ter Anto-
na Rozmana.

Jože se spominja, da ko 
se je vpisal v srednjo šolo, 
je bil pouk še od ponedeljka 
do sobote, urnik pa strašno 
natrpan. Vsak dan so imeli 

od osem do deset učnih ur, 
ob ponedeljkih pa od šeste 
zjutraj in do dveh popoldne 
prakso. »Prvi dve leti sicer v 
šolskih delavnicah, v tretjem 
in četrtem letniku pa v tovar-
ni, za stroji. Pogoj za vpis v 
naslednje leto pa je bil mesec 
dni počitniške prakse v eni 
od takratnih tovarn: »Lahko 
tudi v Iskri, važno je bilo, da 
je bila kovinarska tovarna. Pa 
za vsak dan smo pisali poro-
čila ...«

Po končani srednji šoli jih 
je več kot pol odšlo na služe-
nje vojaškega roka, štirje so 
se odločili za študij strojniš-
tva, dva ekonomije, nekaj jih 
je našlo zaposlitev. »Vojaš-
ki rok smo takrat služili še 
osemnajst mesecev in zani-
mivo je, da jih je devet takoj 
odšlo v podoficirsko šolo 
v Bilećo, kjer so ostali eno 

leto, dobili čin podporočni-
ka in med njimi jih je danes 
šest, ki imajo čin majorja.«

V razredu so bili sami fan-
tje – z izjemo enega dekleta. 
»Pet se jih je vozilo z vlakom: 
iz Radovljice, z Jesenic, Blej-
ske Dobrave, ostali so bili iz 
Kranja in okolice.«

Jože še poudari, da je nji-
hov razred pravzaprav prva 
generacija dijakov, ki so se 
vpisali v prvi letnik nepos-
redno na tehniško šolo in 
jo obiskovali na tovarniš-
kem dvorišču takratne Iskre. 
»Začeli so v bistvu z genera-
cijo pred nami, a oni so obi-
skovali pouk še na tekstilni 
šoli.« Do takrat je namreč 
veljalo, da so vsi iz Iskre naj-
prej končali poklicno šolo in 
potem – če so se seveda tako 
odločili – pač obiskovali teh-
niško ob delu.

ABRAHAM KRANJSKIH 
STROJNIKOV
Prvi petek v juniju so se v Penzionu Zaplata v Tupaličah pri Preddvoru po petdesetih letih srečali 
sošolci, ki so v šolskem letu 1966/67 zapustili šolske klopi nekdanje »iskrške šole« oziroma Šolskega 
centra združenega podjetja Iskra Kranj, tehniške šole elektrotehniške in strojne stroke v Kranju.

Enajstega srečanja se je udeležilo kar lepo število povabljenih.

Fantje pri predmetu predvojaška vzgoja, ki je bil takrat 
obvezni predmet s teorijo in prakso. Fotografija je nastala 
na željo novinarja takratne revije Front, ki ga je zanimalo, 
kako je predvojaška vzgoja videti v srednji šoli.
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sudoku_LAZJI_17_46
NALOGA

5 6 3 1 9
8

6 5 3 2
6 1 4 2

7
8 6 7 5

4 9 7 3
7
1 5 8 9

sudoku_LAZJI_17_46

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEŽJI_17_46
NALOGA

8 6 7 1 3
1 9 2

3 8
6 1 7

5
9 4 8
3 9

6 4 8
7 4 5 6 2

sudoku_TEŽJI_17_46

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_46
NALOGA

56319
8

6532
6142

7
8675

4973
7
1589

sudoku_LAZJI_17_46

REŠITEV

562483179
349217568
817965432
671594283
254378916
938621745
496732851
783159624
125846397

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEŽJI_17_46
NALOGA

86713
192

38
617

5
948
39

648
74562

sudoku_TEŽJI_17_46

REŠITEV

826751934
139428576
475936821
948612753
257384169
361579248
582163497
614297385
793845612

TA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Življenjsko pomembna navodila
Blondinka pride k zdravniku.
»Snemite že te slušalke z glave!« ji reče doktor.
»Ne morem, saj so življenjsko pomembne!«
Doktor kljub temu prime slušalke in jih blondinki vzame 
z glave. Takrat blondinka začne globoko zajemati sapo, 
v obraz postane popolnoma modra in hlasta za zrakom. 
Doktor ničesar več ne razume. Da si slušalke na glavo in 
sliši: »Vdihni ... Izdihni ... Vdihni ... Izdihni ...«

Imenik Janezovih punc
Janez: »V tem notesu imam po abecednem redu zapisana 
vsa dekleta, s katerimi sem doslej v življenju seksal.«
»In kako je ime prvim trem zapisanim?«
»Ana, Katarina in Živa.«

Ne pomaga mu več
 Vpraša učiteljica Petrčka:
»A ti tvoj oči še pomaga pri domačih nalogah?«
»Ne več. Tisti cvek zadnjič, ga je dokončno zlomil!«

Kartica zvestobe
V romski restavraciji imajo kartico zvestobe!
Po desetih obiskih dobiš nazaj bicikl, po dvajsetih pa stre-
ho in žlebove.

Človekov najboljši prijatelj
Zakaj je kalkulator človekov najboljši prijatelj?
Nanj lahko vedno računaš.

Korenine
Zobozdravniki so neke vrste puščavniki: oboji namreč 
živijo od korenin.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Z dobro voljo in pozitivno energijo boste obvladovali 
razpoloženje, ki vam bo v tem tednu nihalo iz dneva v 
dan. Delovne obveznosti vas bodo precej izčrpale, a kljub 
temu boste imeli uspešen teden. Proste trenutke boste 
posvetili sebi.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Izčrpali boste vso svojo delovno energijo in cel teden 
preživeli v upanju na čimprejšnji dopust. A kaj, ko dobro 
veste, da je pred vami še veliko dela in da so naloge, ki 
so odvisne samo od vas. V pomoč vam bo dobra volja 
prijatelja.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Zaradi majhne pozornosti boste dobili val energije. Moč-
nejši ste, kot si mislite, a vseeno tudi vi vsake toliko časa 
potrebujete potrditev ali spodbudo. Čustvena negotovost 
vam bo minila in kmalu boste našli to, kar si želite in 
nestrpno iščete.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Situacija, v kateri se boste znašli v naslednjih dneh, se 
vam bo zdela nerešljiva. Ker boste znali prejeti nasvet 
nekoga, ki ni vpleten v zadevo, se vam vse skupaj reši 
hitro in ob pravem času. Presenečenje vas čaka tam, kjer 
ne iščete več.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vsak pride v obdobje, ko je sposoben videti samo svo-
je težave, in če si priznate ali ne, ste ravno sedaj v tem. 
Koliko časa bo trajalo to samopomilovanje, bo seveda 
odvisno samo od vas. Poslovno se vam obetajo dobre 
spremembe.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Glede zadeve, za katero mislite, da je že zaključena, dobi-
te informacije, ki vas pripeljejo do cilja, v katerega ne 
verjamete več. V tem tednu vam bo uspelo najti čas, da 
se odpočijete in naredite načrt za dopust. Končno se vse 
dobro reši.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Že sama misel, da bi se odpravili stran od vsega, vam bo 
vzela vso slabo voljo. Si predstavljate, kakšno veselje bi si 
naredili, če bi to misel tudi uresničili. Poskusiti ni greh, mož-
nosti pa se bodo tudi pokazale. Sobota bo vaš dober dan. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V tem tednu boste veliko sanjali, seveda pri belem dnevu 
in odprtimi očmi, ter delali raznorazne načrte. Ste prikrit 
romantik in sanjač, zato vam podzavest toliko bolj deluje. 
Bodite pozorni na svoj šesti čut, saj se nikoli ne zmoti.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Če boste hoteli uresničiti svoje želje na ljubezenskem 
področju, boste morali hitro spremeniti svojo taktiko. 
Vse preveč delujete v ozadju namesto, da bi se postavili 
v ospredje. Dopust vam bo potekal po načrtu in še več, 
brez skrbi.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na vseh področjih in v različnem okolju boste pokazali 
svoje talente. Ker bodo okoli vas pravi ljudje, boste delež-
ni tako občudovanja kot spodbude. Konec tedna boste 
preživeli v dobri družbi, kar boste resnično potrebovali.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V ljubezni pričakujte pozitivne spremembe. Že kar nekaj 
časa ste bili čustveno v neravnovesju, saj niste nikakor 
vedeli, pri čem pravzaprav ste. Sedaj bodo odločitve veliko 
lažje in vsak korak, ki bo narejen v to smer, bo lahkoten. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vreme bo na vas precej vplivalo, zato bo vaše počutje 
v naslednjem tednu precej nestabilno. Svoja čustva in 
občutke boste skrivali pred drugimi, čeprav to nikakor ni 
dobro zdravilo. Nekdo, od kogar tega ne pričakujete, vam 
bo stal ob strani.
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1. nagrada: knjiga Škofjeloški pasijon 2009 
2. nagrada: knjiga in CD Pojdi z menoj (S pesmijo po Sloveniji) 
3. nagrada: Karti pohodnih in kolesarskih poti na Škofjeloškem 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no  
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 28. junija 2017, na Go renj ski glas,  
Ble i   we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go
renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Prost vstop. Program bo izpeljan v vsakem vremenu.

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

Uvodna dogodka festivala: 
Predstavitev knjige dr. Žive Deu Dragocenosti starih mestnih jeder z
uvodom dr. Franceta Štukla / Galerija Franceta Miheliča / 22.6. ob 19.00 
Koncert Igor in zlati zvoki z gosti, Fantje s Praprotna / Mestni trg /
23.6. ob 20.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Kulinarična ponudba / Mestni trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg, Mestni trg /
zbor na Spodnjem trgu ob 10.00
Osrednji dogodek – dramska igra »Hudičeva brv« / Atrij Rotovža /
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Taboršti Kupci
iz češkega Tabora, rokodelske delavnice v Rokodelskem centru DUO
Škofja Loka / Mestni trg, Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Rokodelnice za otroke, nastopi učencev škofjeloških osnovnih šol,
prikaz kovanja in pletarstva, starodobni kolesarji / Spodnji trg /
10.00 – 18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu / zbor pred Kaščo ob 12.00
Rokodelnice za otroke, stare ljudske igre, muzejska delavnica, prikaz
pletenja jalb na statvah / vrt Loškega gradu / 12.00 – 18.00
Karavana domačih pivovarn / Bar Freising / 17.00 – 24.00
Večerni koncert skupine Katalena / Mestni trg / 20.00
Spremljevalni dogodki festivala: 
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Mala galerija
Občine Škofja Loka, Mala dvorana Sokolskega doma / 13.6 – 6.7.
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Okno loške hiše /
19.6. – 6.7.
Prost vstop v Špitalsko cerkev / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Groharjevo galerijo / Mestni trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča / Spodnji trg / 11.00 – 13.00
Brezplačen ogled Škoparjeve hiše / vrt Loškega gradu / 11.00 – 18.00
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Festival zgodovine: sobota, 24. junij 2017
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George Clooney (56) je postal očka. Sop-
roga Amal (39) mu je povila deklico Ello 
in sinčka Alexandra. »Ella, Alexander in 
Amal so vsi srečni in zdravi in se počutijo 
odlično, le George je omamljen, ampak si 
bo v nekaj dneh opomogel,« so v izjavi za 
javnost zapisali Clooneyjevi, ki so rojstvo 

dvojčkov zaupali londonskim zdravnikom. Dedek Nick 
Clooney pa je izdal, da je deček zelo podoben očetu in da 
imata oba novorojenčka črne lase.

George Clooney dvakrat očka

Igralka, pevka in zvezdnica Broadwaya 
Laura Bell (36) je obljubila večno zve-
stobo režiserju Thomu Hinkleju. Pode-
želsko obarvana poroka je potekala na 
konjskem ranču v Kaliforniji. Par sta 
postala pred petimi leti, zaročila pa sta 
se januarja lani. Nevesta je blestela v pre-

prosti tesno prilegajoči se čipkasti obleki, ženin pa je nosil 
elegantno temnomodro obleko.

Laura Bell postala gospa Hinkle

Umrl je Roger Smith, detektiv Jeff Spen-
cer iz serije 77 Sunset Strip in mož igralke 
Ann-Margret. Omenjeno serijo so pred-
vajali med leti 1958 in 1964. Smith se je 
od igranja poslovil leta 1980, ko so mu 
diagnosticirali redko avtoimunsko bole-
zen, ki prizadene mišice in živce. Zaigral 

je še v komični seriji Gospod Roberts ter filmih Mož tisoč-
erih obrazov in Ni časa za mladost.

Umrl detektiv Jeff Spencer

Halle Berry (50) je sprožila govorice, da 
je tretjič noseča, ko se je na nedavnem 
gala dogodku z obema rokama držala za  
precej zaobljen trebušček. A igralka ni v 
veselem pričakovanju, kar je potrdila tudi 
sama. »Ali lahko ženska je meso in krom-
pirček?« je zapisala pod svojo fotografijo.

Je Halle Berry noseča?

VRTIMO GLOBUS

M. B., A. B.

R
avno dobro se je v 
Medvodah zaključil 
en festival, že se je 
začel drugi, in sicer 
štiridnevni festival 

Medvode v gibanju, ki je bil 
ne le športno obarvan, v giba-
nje so spravili tudi dobršen 
del občinske uprave, temveč 
je poskrbel tudi za zabavo ter 
dobro hrano in pijačo z Okusi 
sotočja. Kot so pojasnili orga-
nizatorji, so po vzoru uspeš-
nega projekta iz sosednje Lju-
bljane, ki ga poznamo pod 
imenom Odprta kuhna, obi-
skovalcem festivala ponudili 

kulinarično doživetje, ki je v 
kar najbolj pozitivnem smis-
lu poskrbelo za vznemirjen-
je brbončic. Tako so na pro-
stem ob sotočju Sore in Save 
stregli znani medvoški gos-
tinci, na meniju pa so bili tudi 
»šmorn«, okusne slaščice in 
koktajli. Množico je dolgo v 
noč zabavala skupina King 
Foo. Dogodek je privabil tudi 
nekaj znanih obrazov. Med 
njimi so bili tudi aktivni ude-
leženci športnega dela festi-
valnega dogajanja. Na rekre-
ativnem teku je tekla evrop-
ska poslanka Tanja Fajon, 
ki se je pred kratkim prese-
lila v Medvode, prvič pa si je 
startno številko nadela Tanja 

Barašin, odgovorna uredni-
ca Radia Sora. Njena sodelav-
ka Jana Jenko je skupaj z novi-
narjem Radia Slovenija Dare-
tom Ruparjem vrtela mikro-
fon. Srečali smo tudi Ines 
Iskra, eno gonilnih sil med-
voškega festivala, Matic Her-
ceg pa je bil tokrat v vlogi novi-
narja lokalne televizije. Fanta 
poznamo tudi iz televizijskih 
oglasov.

Vsi so si bili enotni, da 
Medvode potrebujejo takšne 
dogodke in da naj postane-
jo tradicionalni. Kulinarično 
dogajanje v medvoški občini 
pa se nadaljuje že prihodnjo 
nedeljo: v kampu v Dragočajni 
bo Slovenski dan, na katerem 

bodo stregli z jedačo in pijačo, 
ki sta značilni za tamkajšnje 
okolje, v sosednjih Zbiljah pa 
bo na Azijskem kulinaričnem 
dnevu dišalo po azijski hrani.

Vila Podvin pa je v nedeljo 
praznovala že svoj četrti roj-
stni dan. Ekipa ga je s svoji-
ma šefoma, Urošem Štefeli-
nom in Marcelo Klofutar, pro-
slavila bolj kot ne delavno, saj 
so pripravili posebno nedelj-
sko kosilo za sladokusce: che-
fov jedilnik s šestimi hodi po 
posebni ceni; vrt pa je oživel 
ob zvokih glasbe, s svojimi 
stvaritvami pa sta ga okrasi-
li Sabina Zagoršek in Maja 
Vester iz tržiške cvetličarne 
Rož'ca. 

OKUSI SOTOČJA IN VILIN 
ROJSTNI DAN
Vila Podvin je praznovala četrto obletnico, v Medvodah pa so pretekli konec tedna kulinariko združili s 
športom in zabavo. Prvič je potekal štiridnevni festival Medvode v gibanju, del katerega so bili v soboto 
popoldne in zvečer tudi prvi Okusi Sotočja.

Festivalsko dogajanje sta povezovala radijca Jana Jenko in Dare 
Rupar, ki sta medse vzela tekačico Tanjo Barašin. / Foto: Maja Bertoncelj

Ines Iskra, ena od gonilnih sil medvoškega festivala, in Matic 
Herceg v vlogi novinarja lokalne televizije / Foto: Maja Bertoncelj

Tomaž Trnovec iz Gostilne Mihovec je stregel telečja jetrca 
s šparglji. / Foto: arhiv dogodka (Egon Cokan)

Rojstnodnevno razpoložena, a tudi delovna nedeljska ekipa 
Vile Podvin v domači kuhinji / Foto: A. B.

Vilin vrt je oživel ob zvokih glasbe. / Foto: A. B. Sabina Zagoršek in Maja Vester / Foto: A. B.

Mojca Benedek iz Preske in Nika Blagovič iz Praš sta 
bili v središču pozornosti na kolesarskem kriteriju 
Medvod. Obe imara radi šport. M.B. / Foto: Peter Košenina



27

NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_09. 06. 2017

Nagrade: 3-krat po 2 vstopnici za ogled predstave 
Naša kri v Smledniku za konec tedna od 23. do 25. junija

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, 19. 
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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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 9. junija
20.00 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)
20.00 Festival Kalejdoskop: Delo v nastajanju in pogovor z umetnikoma Ano Romih in  
Benom Novakom (v Stolpu Škrlovec)

Ponedeljek, 12. junija
18.00 Domi Vrezec: ZIP ZAP (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 10. 6.
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 MUMIJA
17.20 PETERICA
21.15 ČUDEŽNA ŽENSKA
19.10 OBALNA STRAŽA
14.00, 16.20, 18.40, 21.00 PIRATI S KA-
RIBOV: SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
15.40 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, sinhro.
13.50 MALI ŠEF, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 10. 6.
18.10, 20.20, 22.35 MUMIJA
16.45, 18.50 PETERICA
14.50, 20.50 ČUDEŽNA ŽENSKA
16.00, 17.50, 20.10, 22.25  
OBALNA STRAŽA

14.00, 18.20, 20.00, 22.30 PIRATI S KA-
RIBOV: SALAZARJEVO MAŠČEVANJE 
21.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE, 3D
17.30 OSMI POTNIK: ZAVEZA
15.20 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU
14.10, 16.10 MALI ŠEF, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 9. 6.
18.30 MUMIJA
20.30 AMERIŠKA LJUBICA

Sobota, 10. 6.
20.30 MUMIJA

Nedelja, 11. 6.
20.00 AMERIŠKA LJUBICA

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Vilma Stanovnik

Kranj – Igrišče za Osnov-
no šolo Franceta Prešerna 
v Kranju je bilo zadnjo sre-
do v maju prizorišče zaključ-
nih obračunov finalistov le-
tošnjega državnega prvenstva 
za osnovne šole z nižjim izo-
brazbenim standardom. Tek-
movanje so pri pravili Zavod 
za šport RS Planica, Nogome-
tna zveza Slovenije in Osnov-
na šola Helene Puhar Kranj. 
Nastopili so učenci Osnov-
ne šole Ivana Cankarja z Vrh-
nike, učenci Osnovne šole 
IV iz Mur ske Sobote, učenci 
Osnovne šole Glazija iz Ce-
lja in učenci šole gostiteljice, 
Osnovne šole Helene Puhar. 

»Zelo smo veseli, da tudi 
na tem programu osnovne 
šole igrate dober nogomet 
in da ste popolnoma enako-
vredni vsem vrstnikom. Če-
stitam vsem, ki ste se uvrsti-
li v finale. Naj ob tem povem, 
da je ob športu pomembno 
tudi druženje in 'fair play',« 
je v nagovoru tekmoval-
cem in mentorjem poudaril 
predstavnik NZS Slovenije 
Rajko Korent. 

Mlade so ob igrišču spod-
bujali tudi domačini, v 

imenu Krajevne skupnos-
ti Zlato polje pa je tekmova-
nje odprl predsednik Marko 
Petrić. Na priložnostni slove-
snosti so nastopile tudi ple-
salke iz Osnovne šole Hele-
ne Puhar.

Vse ekipe, ki so nastopile 
na finalnem turnirju, so se 
na tekmovanje uvrstile prek 
regijskega tekmovanja in 
polfinala, zato so se v Kranju 
obetali zanimivi obračuni. 

Na prvi tekmi so Vrhniča-
ni premagali ekipo iz Mur-
ske Sobote, Kranjčani pa so 
bili boljši od vrstnikov iz Ce-
lja. Tako sta za tretje mes-
to igrali ekipi OŠ Glazija Ce-
lje in OŠ IV Murska Sobota, 
s 6 : 1 pa so bili boljši Celjani. 
Na tekmi za 1. mesto so Vrh-
ničani s 4 : 3 ugnali Kranjča-
ne. Tako je 1. mesto osvoji-
la OŠ Ivana Cankarja z Vrh-
nike, 2. OŠ Helene Puhar iz 

Kranja in 3. mesto OŠ Glazi-
ja Celje. »Do finala smo zma-
gali prav na vseh tekmah. No-
gomet igram že sedem let in 
brez nogometa ne morem ži-
veti. Igram že za NK Šenčur in 
upam, da bom tudi naprej us-
pešen,« je v imenu gostiteljev 
povedal Kujtim Kabashi. Po-
leg njega so za ekipo podprva-
kov nastopili še: Eduart Kaba-
shi, Blaž Kavar, Žan Trilar, Ha-
ris Jusufagič in Lindor Gashi.

Nogomet jim veliko pomeni
Ob koncu maja je v Kranju potekalo finalno tekmovanje v malem nogometu za osnovne šole  
z nižjim izobrazbenim standardom, domačini iz Osnovne šole Helene Puhar pa so osvojili  
drugo mesto v državi.

Ekipa domače Osnovne šole Helene Puhar Kranj z vodjo ekipe Anžetom Cofom

Janez Kuhar

Cerklje – Memoriala se je 
udeležilo 92 ekip iz 23 gasil-
skih društev z Gorenjskega 
in iz Hrovatinov. Ekipe so se 
v štirih kategorijah pomerile 
v spretnosti, hitrosti in zna-
nju, podiranju tarče, meta-
nju vrvi in cevi, izdelavi dvoj-
ne reševalne zanke in črpa-
nju vode v tarčo z več kot 130 
let staro ročno batno črpal-
ko, ki jo organizatorjem vsa-
ko leto posodi PGD Zgornji 
Brnik. Najprestižnejši pokal, 
to je pokal Občine Cerklje 
za zmagovalca v seštevku 
vseh kategorij, so tudi letos 
iz rok cerkljanskega župana 
Franca Čebulja prejeli gasil-
ci Prostovoljnega gasilskega 
društva Cerklje, drugi so bili 
gasilci Hotemaž, tretji pa ga-
silci Zgornjega Brnika. Pri 
članih je bila prva ekipa PGD 
Hotemaže 1, druge Cerklje 3 
in tretji Zgornji Brnik 2, pri 
članicah pa je zmagala ekipa 
Prebačevo - Hrastje pred Vo-
klim in Zgornjim Brnikom 

1. V kategoriji mladih do 11 let 
so slavile Cerklje pred Hote-
mažami in Voklim. Mladina 
od 12 do 15 let se je pomerila v 

prenosu vode in zbijanju tar-
če, v tej skupini pa je zmaga-
la ekipa Velesovo pred eki-
po Prebačevo - Hrastje in 

Cerkljami. V tekmovanju za 
največ načrpane vode je bila 
najboljša ekipa PGD Hote-
maže 1.

Barletov memorial gasilcem Cerkelj
PGD Cerklje je ob 125-letnici delovanja društva v soboto, 3. junija, izvedlo jubilejni, 30. Barletov 
memorial, s katerim se spominjajo utemeljitelja in organizatorja prostovoljnega gasilstva Frana Barleta, 
ki se je leta 1864 rodil v Cerkljah.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje so pokal Občine Cerklje za zmagovalca  
v seštevku vseh kategorij prejeli iz rok cerkljanskega župana Franca Čebulja.
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 26. 5. 2017 v 
Kranjskih novicah,  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d.o.o., iz Stra
žišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna uporaba av
tomobila VW GOLF – Igor Dežman, Begunje; 2. nagrada: eno
dnevna uporaba avtomobila VW POLO – Marjeta Glavač, Lesce; 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Janko Potočnik, Poljane. 
Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v časopisu Go
renjski glas v torek, 23. maja 2017, je bil Turizem Kamnik. Geslo 
križanke je bilo GORNIŠKI FILM Z RAZGLEDOM. Nagrajenci so: 
1 nagrado: letno vstopnico za mestni bazen Pod skalco  prejme 
Dobre Franc iz Križ,  2. nagrado: košarico kamniških dobrot prej
me Ida Habjan iz Škofje Loke in 3. nagrada: komplet knjižnih na
grad o Kamniku in okolici prejme Marica Cviren iz Komende. 
Nagrajencem  iskreno čestitamo. 

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 04/2014200, fak su 04/2014213  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 16. 6.;  MORJE: MURTER ALL INCLUSIVE: 8.–15. 8., 15.–22. 
8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 9., 2. –9. 9., 10.–19. 9., 12.–20. 9., DUGI OTOK 
POLNI PENZION S PIJAČO PRI OBROKIH: 4.–14. 7., 21.–28. 7., 11.–
18. 8.,18.–25. 8., 25. 8.–1.9.. www.rozmanbus.si.

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

Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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ISBN 978-961-203-356-9

-marmelade naslov.qxd  30.
1.2014  13:09  Page 1

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
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Rezultati 46. kroga – 7. junija 2017
1, 5, 17, 20, 22, 23, 27 in 11

Loto PLUS: 3, 10, 22, 25, 33, 36, 37 in 6
Lotko: 7 9 2 5 0 7

Sklad 47. kroga za Sedmico: 570.000 EUR
Sklad 47. kroga za PLUS: 1.115.000 EUR
Sklad 47. kroga za Lotka: 340.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE

Sprejem dobitnice Pretnarjeve nagrade
Tržič – Danes, v petek, 9. junija, bo ob 19. uri v večnamen-
skem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja slovesnost 
ob sprejemu letošnje dobitnice Pretnarjeve nagrade 2017 
Joanne Pomorske. Častni naslov ambasador slovenske knji-
ževnosti in jezika je slovenska zahvala poljski književni pre-
vajalki in slavistki Joanni Pomorski za večletno posredovanje 
slovenske literature in jezika na Poljskem.

Srednjeveški direndaj za otroke
Bitnje – Krajevna skupnost Bitnje vabi na Srednjeveški direndaj 
za otroke jutri, v soboto, 10. junija, od 10. do 14. ure na otro-
škem igrišču v Sp. Bitnjah pri nogometnem igrišču. Program: 
nastop navijaške skupine Cvetke, nastop Baletne šole Stevens, 
srednjeveški slikarji, grajski jarek, viteški turnir s pračo, grajska 
kuhinja, postani vitez ali princesa, dvoriščni sejem, zabavne 
igre in nagrade. V primeru slabega vremena prireditev odpade. 

IZLETI

Jakobova pot iz Savinjske v Tuhinjsko dolino
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 17. ju-
nija, pohod po Jakobovi poti iz Savinjske v Tuhinjsko dolino: 

Podvrh pod gradom Žovnek–Sv. Martin–Prekopa–Stopnik–
Čeplje–Brode–Vransko–Prapreče–Jakov Dol (Ločica)–Srobot-
no (Zg. Motnik)–Sv. Miklavž–Bela–Špitalič. Skupne zmerne 
hoje bo okrog pet ur, možna bo krajša varianta. Informacije in 
prijave zbira do četrtka, 15. junija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarjenje po okolici Kranja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, v torek, 13. junija, organizira kolesarjenje po okolici 
Kranja. Zbor bo ob 8. uri pred Humano, pot boste nadaljevali 
v smeri Rupe, Predoslje, Brda (krog) do rekreativnega prosto-
ra. Po krajšem postanku se boste vračali nazaj proti Humani. 
Prijave so možne do 12. junija do 16. ure po tel.: 04 201 17 20.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 10. junija, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Pot k notranjemu ravno-
težju. Pogovor bo povezoval Jože Jensterle.

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bo danes, v 
petek, 9. junija, ob 17. uri začela predstavitvena delavnica 
orientalskih plesov z Leyli. V torek, 13. junija, bo ob 9.30 de-
lavnica Z dihanjem do boljšega zdravja, ob 17. uri pa Vesele 
urice, ki so namenjene vsem, ki ste se učili, se še učite ali pa 
se morda še boste učili nemščino in si želite konverzacijo 
v tujem jeziku na sproščen in neformalen način z novimi 
obrazi. V Domu Taber v Cerkljah bo danes, v petek, 9. junija, 
ob 10.15 ustvarjalna medgeneracijska delavnica, v ponede-
ljek, 12. junija, pa ob 19. uri telovadba za vse generacije. Za 
vse dejavnosti so obvezne prijave po telefonu 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

KONCERTI

Letni koncert MePZ Lipnica
Kamna Gorica – Mešani pevski zbor Lipnica vabi na letni 
koncert z naslovom Pa se sliš', ki bo jutri, v soboto, 10. ju-
nija, ob 19.30 v Domu krajanov v Kamni Gorici. Kot gost bo 
nastopil Tercet Lepena iz slovenskega prosvetnega društva 
Zarja v Železni Kapli.

RAZSTAVE

Likovna razstava jeseniških gimnazijcev
Jesenice – Dijaki Gimnazije Jesenice z mentorico Sonjo Jan-
ša Gazič danes, v petek, 9. junija, ob 18. uri vabijo na odprtje 
likovne razstave v Doliku. Sodelujejo številni dijaki, večino-
ma prvih in drugih letnikov. Razstavljenih bo več kot 40 slik, 
risb in grafik, ki so nastale v zadnjih dveh letih, vključno s 
slikami s šolskega koledarja Gimnazije Jesenice 2017. Odpr-
tje bodo obogatili tudi dijaki glasbeniki.

Javno vodstvo po razstavi
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bo jutri, v soboto, 10. 
junija, ob 11. uri javno vodstvo po razstavi Opečne prezra-
čevalne mreže, gospodarskemu poslopju v korist in okras.

PREDSTAVE
Naša kri
Smlednik – Na dvorišču Merjaščeve domačije v Smledniku 
si danes, v petek, 9. junija, ob 21. uri lahko ogledate premie-
ro predstave Naša kri. Igra prikazuje Smlednik, kot je nekoč 
bil. Priredba in izvedba je delo KUD Smlednik, predstavo pa 
je režiral Nejc Smole. Ponovitve bodo: jutri, v soboto, 10. 
junija, v nedeljo, 11. junija, nato pa še 16. junija, 17. junija, 
18. junija, 23. junija, 24. junija in 25. junija, vsakič ob 21. uri.

Cigan čarovnik
Škofja Loka – V okviru Krekovega leta 2017, ob 100. obletni-
ci smrti dr. Janeza Evangelista Kreka, so v Kulturno-turistič-
nem društvu Dražgoše pripravili eno njegovih najzgodnejših 
dramskih del – burko s petjem v dveh dejanjih Cigan čarovnik. 
V nedeljo, 11. junija, ob 20. uri bodo s predstavo gostovali v 
Stari Loki, na trgu pred Marijino kapelico. V primeru dežja bo 
uprizoritev v Jurjevi dvorani.

Na dan najkrajše noči v letu poteka POLETNA MUZEJSKA NOČ.  
Gorenjski muzej Vas prijazno vabi na kolaž pestrih muzejskih dogodkov:

GRAD KHISLSTEIN:
  ob 18. uri – odprtje gostujoče razstave Narodnega muzeja  
Slovenije Pisalno pohištvo na Slovenskem
  ob 18. uri – ustvarjalna delavnica Vojaški oklep in dekliška ogrlica 
   med 19. in 22. uro – druženje v duhu 16. stoletja z društvom 
Svitar. Obenem nam bo Janez Kamniški pokazal, kako se izdeluje 
papir in kako so v Trubarjevem času tiskali knjige. Na ogled bo tudi 
faksimile Trubarjevega Abecednika. Za trenutek bo čas obstal.
  ob 21. in 23. uri – javno vodstvo po razstavi Prelepa Gorenjska

MESTNA HIŠA:
  ob 20. uri – javno vodstvo po stalni etnološki razstavi Ljudska 
umetnost na Gorenjskem
  ob 21. uri – javno vodstvo po Galeriji Lojzeta Dolinarja
  ob 22.30 – javno vodstvo po stalni arheološki razstavi Železna nit
   ob 24. uri – javno vodstvo po Kostnici. Kranjski MEMENTO MORI

PREŠERNOVA HIŠA:
   ob 22. uri – javno vodstvo po razstavi fotografij Toneta Stojka

1

2

3Gorenjski muzej,  
Grad Khislstein  
Tomšičeva 44, 4000 Kranj
www.gorenjskimuzej.si



KUPIM

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

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MZ 250 TS celo, za dele, letnik 1981, 
moder, cena od 150 do 200 EUR, tel.: 
068/128-646 17001926

KUPIM

TOMOS avtomatik ali pony express z 
znanim lastništvom, tel.: 031/413-970 
 17001972

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

BUKOVA in mešana drva, razžagana in 
z dostavo, tel.: 031/282-734 17001904

KAMENJE za škarpo ali cokel pri hiši, 
tel.: 040/549-818 17001916

KURIVO
PRODAM

5 M3 hrastovih drv in 2 m3 smrekovih 
plohov, 5 cm, tel.: 030/368-447 
 17001970

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

LEPA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 17001942

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17001795

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ČRPALKO za gnojevko, večje AL ohi-
šje vrtne kosilnice, kovinsko 20-lit. po-
sodo za gorivo, tel.: 041/858-149  
 17001944

MOČNEJŠI varilni aparat Iskra 300 a, 
vari Al, inox, Cu, Fe ..., tel.: 031/360-
536 17001930

VARILNI aparat Varstroj 135/145, z 
računom, 1 x rabljen, cena 100 EUR, 
tel.: 051/813-833  
 17001939

VELIKO kotno brusilko na stojalu  
Bosch, skoraj nova, močna, tel.: 
041/711-532 17001961

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNI regal (TV omarica, garderob-
na omara s predali), cena: 90 EUR, 
tel.: 051/222-774 17001829

PODARIM

FRANCOSKO posteljo, 200 x 180, 
tel.: 040/399-577 17001963

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI namizni žar, plošča 43 x 
30, max 200 w, tel.: 040/232-490  
 17001934

NOVI kombiniran samostojni pekač, za 
5 oseb, na 2 mreži, 1 ura pečenja, tel.: 
04/25-22-876, 040/312-887  
 17001918

OSTALO
PRODAM

PREPROGO, skoraj nova, 300 x 240 
cm, svetlo siva z belo-rjavim vzorcem, 
cena 300 EUR, tel.: 040/338-055 
 17001935

PODARIM

KOPALNIŠKO opremo: lijak z nogo, 
pipe, kotno tuš kad 80 x 80 cm, tel.: 
051/427-576 17001947

GLASBILA
PRODAM

TROBENTO B, rumena,  stara 7 let, 
cena 300 EUR, tel.: 031/360-536 
 17001931

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

SKORAJ novo, lahko, aluminijas-
to, žensko kolo na 6 prestav, tel.: 
031/413-970 17001973
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ZAHVALA

Ob smrti našega dragega 

Matevža Starmana 
iz Škofje Loke 

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli ustna in pisna sožalja, darovali za mašne 
namene, cvetje in sveče. Iskrena hvala duhovnikoma gospodu župniku Matjažu Zupanu 
in gospodu Francu Klopčiču, Loški komunali, pevcem in trobentaču za poslovilni obred. 
Posebna zahvala g. prof. dr. Petru Černelču, dr. med., in osebju Kliničnega oddelka za 
hematologijo UKC Ljubljana ter ge. Nadi Prešeren, dr. med., in osebju doma starejših 

občanov Medvode za zdravljenje, pomoč in oskrbo v času njegove bolezni.  
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in se od njega poslovili. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA 

V 87. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, ata, stari 
ata, brat, stric in tast

Edvard Jenko
p. d. Komarjev ata iz Mavčič

Ob zadnjem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sova-
ščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od 
našega ata. Hvala za cvetje, sveče, darove za svete maše ter izreče-
no sožalje. Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Šavsu za lep 
pogrebni obred, pogrebni službi Navček, pevcem za lepe pesmi in 
trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, sin Boris, hčerki Marija in Brigita  
z družinama, sestra Milka z družino
Mavčiče, Žabnica, Kanada 

Hvala ti, oče, za dom in življenje,
hvala za čast, za ljubezen, skrbi,
hvala za nauke in lepe nasvete.
Oče, naj večna ti lučka gori.

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.

TURIZEM
ODDAM

APARTMA v Termah Olimje, pred-
sezonska akcija 32 EUR/dan, tel.: 
030/619-628 17001946

APARTMAJE v okolici Zadra, blizu 
plaže, dovolj sence borovcev, tel.: 
031/515-422 17001959

STARINE
KUPIM

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

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

JORKŠIRSKEGA terierja, lepega mla-
dega samčka, tel.: 031/669-039 
 17001922

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen nudi ugodno 
rezervne dele za kosilnice BCS, Sip,  
hidr. volane za traktor Štore, Univer-
zal, ter dele za  zavorni in krmilni sis-
tem traktorja. Agroizbira Kranj, d.o.o., 
Smledniška cesta 17, Kranj, 04/23-
24-802 17001810

CEPILEC na sveder Tajfun  in nakladal-
ko Sip NRP 25/6, tel.: 04/23-11-964, 
041/481-588 17001945

CISTERNO za gnojevko Creina, 6000 
lit., in odjemalec silaže Kuhn, tel.: 
041/855-753 17001927

ČRPALKO za namakanje in motorno 
žago, tel.: 04/57-21-605 
 17001907

KOSILNICO Alpina na nitko, prodam 
za rezervne dele, tel.: 051/253-303 
 17001914

KOTEL za žganjekuho, 40-litrski, tel.: 
041/838-080 
 17001920

MANJŠO traktorsko prikolico, 200 x 
140 cm, tel.: 031/296-312 17001968

MLEKOVOD, 3 enote, in hladilni pre-
vozni bazen, 450-litrski, tel.: 031/361-
219 17001954

ŠKROPILNICO Agromehanika, 200-li-
trska, in dvoredni sadilec za koruzo Olt, 
mehanski, tel.: 031/510-795 17001917

TOČILO za med, električni po-
gon, 4-satno, cena 350 EUR, tel.: 
031/360-536 17001932

TORPEDO 45 km s kabino, 3.000 
EUR, tel.: 04/25-21-167 17001909

TRAČNI obračalnik za Tomo Vinkovič 
18 ks, tel.: 041/835-076 17001958

TRAČNI obračalnik Sip favorit 200, 
cena po dogovoru, tel.: 031/842-788 
 17001969

TRANSPORTER za gnoj – pehala Še-
benik, nova, nerabljena, tel.: 051/891-
605 17001929

TROSILEC hlevskega gnoja Sip 35, 
silokombajn Mengele MB 220, tel.: 
041/356-157 17001905

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: akumulatorji 12 V 105 in 150 Ah, 
zaganjači Iskra, obračani sistemi Sip. 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška 
cesta 17, Kranj, 04/23-24-802 
 17001811

KUPIM

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

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

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir fiana, tel.: 
041/971-508 17001938

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustav-
ke, dnevno sveže nabrane, ugodno 
prodajamo. Kmetija PRINC, Hudo 1 
(pri Kovorju), Tržič , tel.: 041/747-623 
 17001983

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

JEDILNI in krmni krompir, lanski, kvali-
teten, tel.: 040/355-986 17001913

KROMPIR, jedilni in krmni, možna do-
stava, tel.: 031/585-345  
 17001980

ROČNO nabrane borovnice, dostava 
okolica Kranja in Tržiča, tel.: 040/647-
551 17001937

STARI jedilni rdeči krompir desire, tel.: 
04/23-12-355, 040/784-530  
 17001925

LETOŠNJI gorenjski gozdni med, mo-
žna dostava, tel.: 031/886-345  
 17001910

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI starega ČB bikca in teličko 
križanko limuzin, staro 6 tednov, tel.: 
041/873-497 17001967

2 BIKCA, pasem, LS/ČB, stara 4 me-
sece, tel.: 031/677-850 17001941

2 BURSKI kozici in kozla, vajeni pastir-
ja, tel.: 031/652-451  
 17001911

2 TELIČKI ČB in 1 simentalko, stare 
6 tednov. Olševek 40, tel.: 031/255-
194 17001982

BIKCA LS/RJ, starega 5 mesecev, 
tel.: 031/370-065 17001906

BIKCA simentalca, težkega 100 kg, 
tel.: 040/607-451 17001933

ČB telico, 7 mesecov brejo, in bikca, 
težkega 300 kg, cena po dogovoru, 
tel.: 04/57-23-207, 041/822-514 
 17001962

ČB bikca, starega 20 dni, tel.: 
041/586-662 17001971

ČB bikca, starega 1 teden, tel.: 
041/942-015 17001979

DOMAČE zajce za zakol ali rejo, tel.: 
051/308-021 17001949

ENOLETNEGA kozla mešanca z rogo-
vi prodam ali menjam zaradi sorodstva 
v čredi, tel.: 041/265-877  
 17001908

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
bele, grahaste in črne, purani, pripelje-
mo na dom, tel.: 041/710-113 17001870

KRAVO simentalko s teletom, starim 
7 dni, tel.: 030/321-004, 041/564-
792 17001921

KRAVO simentalko, drugič brejo, in te-
ličko, tel.: 051/212-282 17001948

NEME račke, stare 2 meseca, tel.: 
040/943-227 
 17001966

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

TELIČKO simentalko, težko 210 kg, 
tel.: 041/841-632 17001943

TELIČKO ČB/LIM, staro mesec in pol, 
tel.: 040/641-660  
 17001975

TRAKTORSKO prikolico za Tomo Vin-
kovič, kiper, tel.: 040/872-078  
 17001951

KUPIM

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MANPOWER, d.o.o., Vodovodna 101, 
Lj. – iščemo proizvodne delavce (m/ž) 
za delo v Kranju. Zaželena pripravlje-
nost tudi za nočno in turnusno delo. 
Info in prijave na 01 56 00 690 ali  
zaposlitev@manpower.si 17001863

IŠČEM

IŠČEM DELO – bi radi popestrili vašo 
zabavo, piknik ali poroko, pokličite 
naju, ne bo vam žal, tel.: 031/325-
654 17001978

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17001833

ADAPTACIJE – 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

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

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

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 17001861

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17001834

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

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 17001950

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17001831

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

RAZNO
PRODAM

120-LITRSKE plastične sode za na-
makanje, 10 EUR/sod, tel.: 04/59-
57-448 
 17001915

BAZEN 4.9 x 1.1, nov, še v embalaži, 
po polovični ceni, tel.: 04/23-24-358, 
040/274-186  
 17001976

POKONČNI baterijski sesalec in stare 
slike na platnu, tel.: 040/705-145  
 17001923

USNJENO janko, št. 60, 4 gume 185-
60, pekač za peko kruha in črpalko za 
vodo, tel.: 040/791-315  
 17001960

VRTNO leseno mizo in 2 klopi, lesene 
zložljive stolice za žaganje in orbitrek, 
tel.: 031/254-639 
 17001965

IŠČEM

NEDELUJOČE varilne aparate, pralne 
stroje, računalnike, pipe, železo ..., 
tel.: 070/385-956 
 17001924

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ZA DALJŠE obdobje oddam garso-
njero, brez balkona, 1. nadstropje, v 
Kranju, Šorlijevo nas., tel.: 04/25-26-
860, 031/506-673 17001940

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

PRI Jelsi na Hvaru oddam apartma za 4 
do 6 oseb, ob borovcih, ograjeno, žar, 
tel.: 00385/917-805-414, Vera 17001919

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku z go-
spodarskim poslopjem, tel.: 040/204-
184 17001981

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PROSTORE gospodarskega poslopja 
v Dorfarjah pri Žabnici, tel.: 041/356-
157 17001952

GARAŽE
PRODAM ali oddam garažo, št. 38 v 
garažni hiši na Vrečkovi - v nivoju, tel.: 
040/859-350 17001936

ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju za 50 
EUR in prodam pisalno mizo, tel.: 
031/734-103 17001957

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODLIČNO ohranjen Audi A3 2.0 TDI, 
letnik 2004, 151.000 km, siva metalna 
barva, tel.: 04/20-42-296, 041/240-
310 17001977

CITROEN Saxo, letnik 1999, lepo oh-
ranjen, tel.: 041/718-856 17001964

HONDA Civic, letnik 1998, ohranjen, 
registriran, garažiran, 220.000 km, 
nekaramboliran, tel.: 031/308-540 
 17001928

HONDA HRV, 5 vrat, 1. lastnik, redno 
servisiran, letnik 2005, 169.000 km, 
tel.: 041/885-022 17001974

SEAT Ibiza, letnik 2007, oprema spor-
trider, dobro ohranjen, cena 3.100 
EUR, tel.: 051/815-731 17001912

VW GOLF 4, 1.8, 4 motion, letnik 
1999, lepo ohranjen, tel.: 041/227-
338 17001955

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

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

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

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

d.
o.

o.
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi mame, sestre, tete, babice in prababice

Cecilije Škerjanc
s Štefanje Gore

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem za iz
rečene besede sožalja, stiske rok, darovane sveče in maše ter po
grebni službi Jerič za organizacijo pogreba. Hvala zdravnikom in 
zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Jesenice za vso skrb in 
nego, ki so jo namenili pokojnici v njenih zadnjih dneh. Radi bi se 
zahvalili sosedi Marinki, ki je bila v veliko podporo in pomoč dru
žini. Zahvala gre tudi gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred, molitve in dobre misli, ki nam bodo pomagale prebroditi 
težke trenutke. Hvala vsem, ki ste jo zadnjič obiskali v mrliški veži
ci, in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.
(Tone Pavček)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame, prababice, 
sestre in tašče

Katarine Derlink
roj. Tavčar iz Gorenje Ravni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, 
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, besede tolažbe, 
sveče, cvetje in darove za svete maše. Hvala tudi zdravstvenemu 
osebju negovalnega oddelka Bolnišnice Golnik. Posebna zahvala 
domačemu župniku g. Cirilu Isteniču za molitve in lepo opravljen 
pogrebni obred, pogrebnemu podjetju Navček, pevcem za lepo 
odpete pesmi. Hvala vsem, ki ste našo mami zadnjič obiskali na 
njenem domu in jo pospremili k večnemu počitku. Ohranili jo 
bomo v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V 38. letu se je od nas poslovil partner, ati, očim, sin, brat, svak, 
nečak in prijatelj

Gregor Škrjanc
iz Naklega, nazadnje stanujoč na Pristavi pri Borovnici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovane sveče, 
cvetje in darove za svete maše. Hvala g. župniku, pogrebni službi 
in pevcem. Posebna hvala družini Kalan iz Zapog za nesebično 
pomoč, patronažni sestri Barbari za tolažilne besede in dr. Lo
puhovi. Hvala tudi Magdi, Mariji in Andreji ter vsem, ki ste ga 
pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina,
ki hudo boli.

ZAHVALA

V 92. letu nas je zapustil 

Maks Žnidar
ščetkarski mojster iz Utika pri Vodicah,
vojni veteran in častni občan občine Vodice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala dr. Dra
ganu Grujićiču, ge. Angeli ter patronažni službi, ge. Mariji Čuk 
za takojšnjo pomoč. Hvala občini Vodice in županu Acu Francu 
Šuštarju. Posebna zahvala g. Francu Duriču za ganljiv govor v ime
nu vojnih veteranov in g. Miru Prelcu. Hvala g. Marenčetu za lep 
govor v imenu SD Strahovica. Zahvala godbi Vodice, g. Borisu Ku
blju in dirigentu g. Primožu Koscu. Hvala pogrebni službi Pogreb
nik Dvorje, pevcem, trobentaču, g. Tonetu Koscu, g. Lamovšku in  
g. Letnarju. Hvala vnukinji Pii za lepo zapeto pesem atu Maksu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Sin Boris z družino

ZAHVALA

V 73. letu  nas je zapustila draga žena, mama in sestra

Marija Rejc
Glažarjova Minka iz Podlonka

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom, gospodu župni
ku, pevcem in pogrebni službi.

Žalujoči vsi njeni
Podlonk, Vešter, Škofja Loka

ZAHVALA

V 51. letu nas je prezgodaj zapustil ljubi sin, brat, stric in nečak

Rajko Štefe
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom, 
sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Poseb
na zahvala njegovim številnim prijateljem za nesebično pomoč. 
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju, g. župniku in pogrebni 
službi Navček. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohra
nili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, ata, brat in stric

Viljem Bajt
iz Šenčurja
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sovaščanom in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, daro
vane sveče, cvetje in darove za dober namen. Zahvaljujemo se tudi 
pogrebni službi Navček in g. kaplanu za lepo opravljen cerkveni 
obred. Posebna zahvala gre tudi ge. dr. Horžen, patronažni službi 
ZD Kranj, ge. Andreji in dežurni ekipi ZD Kranj. Zahvala tudi ge. 
Žugec, šenčurskim pevcem, nosačem in vsem ostalim, ki ste naše
ga Vilija pospremili na zadnji poti. Ohranimo ga v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi
Šenčur 

ZAHVALA

V 82. letu se je poslovil naš dragi mož, oče, dedi, praded, tast in stric

Jože Nograšek
iz Predoselj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so
sedom in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano 
cvetje, sveče, svete maše in pomoč. Posebna zahvala gospodu 
žup niku za opravljen obred, pevcem, trobentaču, gasilcem, govor
niku, društvu upokojencev, pogrebni službi Navček in vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Z bolečino v srcu smo se poslovili od našega dragega

Danijela Goloba
Naj se naša najgloblja hvaležnost dotakne vseh sorodnikov, prijateljev, sosedov in 

sodelavcev podjetja Remont, Iskra ISD PLAST in ZPIZ Kranj, ki ste nam izrekli sožalja, 
darovali sveče in cvetje. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Neko jutro
bodo mirni listi,
bodo mrtve zvezde,
bodo neme veje.
(Minatti)



32 Gorenjski glas
petek, 9. junija 2017

Anketa

Stana Ninič, Kranj:

»Sama javnega stranišča 
v Kranju nisem pogrešala, 
zagotovo pa ga marsikdo 
je, zlasti turisti. Pohvalno je 
tudi, da je brezplačno. Na 
javnih straniščih me sicer 
najbolj zmoti slaba čistoča.«

Martin Pograjc, Zg. Brnik:

»Odprtje Mestnega vstrani-
šča je dobra odločitev. Sam 
ga sicer doslej nisem pogre-
šal, ker sem v primeru nuje 
uporabil katerega od WC-jev 
v gostinskih lokalih, zdaj pa 
bom verjetno tudi tega.«

Marko Rozman, Bled:

»Čeprav ga nisem pogrešal, 
pozdravljam odprtje javne-
ga stranišča v mestu, dobro 
je tudi, ker je brezplačen. 
Upam, da ga bodo redno čis-
tili, saj je prav čistoča v javnih 
WC-jih najbolj vprašljiva.«

Pervel Mazhar, Kranj:

»Končno. Menim, da javna 
stranišča potrebujejo vsa 
mesta. Žal je treba na Zaho-
du njihovo uporabo povsod 
plačati, zato sem vesel, ker je 
kranjsko brezplačno. Samo 
da bo tudi vedno urejeno.«

Simon Šubic

Prvo javno stranišče v Kranju 
– Mestno vstraniše so odprli 
šele v torek, zato naši sogo-
vorniki o tem še niso veliko 
vedeli. Vsi pa so se strinjali, 
da gre za dobrodošlo prido-
bitev, ki je bodo veseli pred-
vsem turisti. 

Foto: Primož Pičulin

Predvsem turisti 
ga bodo veseli 

Romana Marčan, Kranj:

»Zdi se mi super, da so v 
Kranju znova odprli javno 
stranišče. Sama ga sicer ver-
jetno ne bom uporabljala, 
ker živim blizu, za obisko-
valce Kranja pa je zagotovo 
dobrodošlo.«

vre men ska na po ved
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Igor Kavčič

Ljubljana – V ponedeljek so 
v Klubu Cankarjevega doma 
razglasili avtorje zmagoval-
nih del letošnjega natečaja 
Slovenia Press Photo in po-
delili plakete in nagrade naj-
boljšim. Na natečaj je pris-
pelo več kot 2300 fotogra-
fij, med katerimi je medna-
rodna strokovna žirija v se-
stavi Jon Swain, Enrico Da-
gnino in Darko Bandić pod 
predsedstvom Zohre Ben-
semra, izbrala zmagovalne 
fotografije in foto zgodbe v 
posameznih kategorijah.

Med letošnjimi zmagoval-
ci sta tudi sodelavca Gorenj-
skega glasa Matic Zorman, 
ki je posnel najboljšo repor-
tažo v kategoriji Novice, in 
Andrej Tarfila, ki je uspel z 
najboljšo fotografijo v kate-
goriji Narava. »Reportaža, ki 
sem jo posnel maja letos na 
Kosovu, govori o boju proti 
kontaminaciji vere z radika-
lizmom. S foto zgodbo sem 
želel povedati, da tradicio-
nalni verniki hočejo prepre-
čiti radikalizacijo posame-
znikov, ki se usmerjajo v te-
rorizem,« je povedal doslej 
že večkrat nagrajeni Ma-
tic Zorman, zadnjih pet let 

sicer reden dobitnik nagrad 
in priznanj na tem nateča-
ju, lani pa tudi dobitnik prve 
nagrade World Press Photo. 
Tokrat je z zgodbo migran-
tov, ki med čakanjem na na-
daljevanje poti v Beogradu 
igrajo kriket, sodeloval še v 
kategoriji šport.

»Priznanje mi seveda ve-
liko pomeni. Mislim, da je 
zmaga na tem natečaju naj-
višja nagrada, ki jo v Slove-
niji lahko doseže fotorepor-
ter. Zame je torej pomemb-
na tudi zato, ker je treba 

premagati vse profesional-
ne fotografe. Tokrat sem 
dokazal, da mednje sodim 
tudi sam,« je povedal An-
drej Tarfila, ki je letos prejel 
tudi prvo nagrado na Balkan 
Photo festivalu, lani pa v eni 
izmed kategorij bil najboljši 
na svetu na Sony World Pho-
tography Awards. Tokrat je 
zmagal s fotografijo v črno-
beli tehniki z naslovom Za-
mrznjeno Blejsko jezero. 

»Nagrajene zgodbe so obi-
čajno posnete v tujini, tudi 
moja letošnja in zgodbe s 

preteklih natečajev. Zakaj? 
Slovenski fotoreporterji 
zgodbe iz tujine delamo na 
lastno pest, zelo redko za na-
ročnika, tujega seveda,« do-
daja Zorman, ki meni, da če 
gre že za slovensko fotore-
portersko nagrado, bi bilo 
prav, da bi fotografe tudi 
naši mediji pošiljali delat re-
portaže, bodisi doma bodisi 
v tujini. Najboljša fotografija 
in foto zgodba leta letos nista 
bili izbrani, prav tako žirija 
ni določila zmagovalne foto 
zgodbe v kategoriji Šport.

Nagrajena Glasova fotografa
Sodelavca Gorenjskega glasa Matic Zorman in Andrej Tarfila sta na natečaju Slovenia Press Photo 2017 
prejela priznanji, Matic za najboljšo reportažo v kategoriji Novice, Andrej pa za najboljšo fotografijo v 
kategoriji Narava.

Uspešna fotoreporterja, sodelavca Gorenjskega glasa Andrej Tarfila in Matic Zorman 

Danes bo pretežno jasno. Jutri se bo oblačnost prehodno 
povečala, popoldne ob meji z Avstrijo ni izključena kakšna 
ploha. V nedeljo bo večinoma sončno.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Hranilni-
ce Lon bodo na skupščini v 
ponedeljek v osrednji toč-
ki dnevnega reda odločali o 
spremembi statuta. Upra-
va v sodelovanju z nadzor-
nim svetom predlaga, da 
bi 1225 prednostnih delnic 
spremenili v navadne delni-
ce in odpravili omejitev gla-
sovalnih pravic na največ de-
set odstotkov, s čimer bi olaj-
šali dokapitalizacije, ki jih bo 
hranilnica potrebovala v pri-
hodnje za načrtovano širitev 
poslovanja in doseganje ka-
pitalske ustreznosti. Pred-
nostne delnice sicer pred-
stavljajo le 1,75 odstotka ce-
lotnega osnovnega kapita-
la hranilnice, veljavni sta-
tut pa omogoča njihovim 

imetnikom veto na sprejetje 
glavnih skupščinskih skle-
pov, tudi na spremembo sta-
tuta. Imetniki prednostnih 
delnic bodo o spremem-
bi prednostnih delnic v na-
vadne glasovali na ločenem 
zasedanju, pogoj za spre-
jetje spremembe pa je naj-
manj tričetrtinsko soglas-
je prednostnih delničarjev. 
Dobri poznavalci razmer na-
povedujejo, da bo ponedelj-
kova skupščina delničarjev 
zanimiva, saj je že po ob-
javi predlaganega dnevne-
ga reda skupščine prišlo do 
pomembne spremembe la-
stništva prednostnih delnic. 
Največji imetnik, ki je imel v 
lasti 310 teh delnic ali več kot 
četrtino vseh, jih je namreč 
skupno 188 prodal dvema 
delničarjema. 

Pred skupščino Lona 
lastniške spremembe
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Cerklje – Od včeraj, 5. junija, do sobote, 10. junija, bo popolna 
zapora lokalne ceste Cerklje–Vašca–letališče na odseku, kjer 
poteka gradnja obvoznice mimo letališča. 

Popolna zapora zaradi gradnje obvoznice

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Danes ter 
od ponedeljka do četrtka, 15. 
junija, je na cesti čez prelaz 
Vršič med sedmo uro zjutraj 
in sedmo zvečer zaradi del 
vzpostavljena popolna zapo-
ra ceste, so sporočili z Direk-
cije RS za infrastrukturo. V 
soboto in nedeljo bo promet 
urejen izmenično enosmer-
no, a samo za osebna vozila 
in tovorna vozila do 7,5 tone. 
Za avtobuse je urejen obvoz 
čez Predel. Prometni režim 
po 15. juniju ostaja nespre-
menjen, so še sporočili. Do 
sredine septembra bodo 
tako zaradi del delne zapore, 
urejene kot izmenično eno-
smerni promet, voden roč-
no ali s semaforji. Direkci-
ja RS za infrastrukturo cesto 

čez Vršič obnavlja od letoš-
nje pomladi. Na dober kilo-
meter dolgem odseku tre-
nutno izkopavajo obstoje-
čo voziščno konstrukcijo in 
urejajo nove plasti na odse-
ku od zidu do Koče na Goz-
du. »Prizadevamo si, da bi 
bil dela tako na kranjskogor-
ski kot na bovški strani prela-
za bila zaključena v najkraj-
šem možnem času. Zato 
so dela na odseku 1028 Eri-
ka–Vršič–Trenta, kjer pote-
ka rekonstrukcija dveh mo-
stov preko hudournika pri 
Šubci in hudournika v Tren-
ti, usklajena z deli na odse-
ku 1043 (Erika–Vršič),« so 
še sporočili z direkcije. Pro-
met na tolminski strani bo v 
času del urejen prek začas-
nih mostov izmenično eno-
smerno s semaforji. 

Popolna zapora čez Vršič


