
AKTUALNO

Posestvo Lambergh  
je kupil najemnik
Podjetje Hočevar, dosedanji naje-
mnik hotelskega kompleksa Lam-
bergh v Dvorski vasi, je v sredo na 
javni dražbi v Radovljici za dvorec 
s hotelom ponudilo 1,4 milijona 
evrov. Še naprej bodo razvijali bu-
tični turizem.

3

GORENJSKA

Za telovadnico  
nov razpis
Potem ko kranjski svetniki niso 
potrdili koncesijske pogodbe o 
javno-zasebnem partnerstvu za 
izgradnjo telovadnice pri Osnovni 
šoli Stražišče, so se na občini od-
ločili, da razpis za izbor zasebne-
ga partnerja ponovijo.

6

GG+

Slepa prvošolka  
povezala celo šolo
V Osnovni šoli Pirniče imajo v 1. a 
razredu slepo deklico Joano. Šol-
sko snov se ji trudijo čim bolj pri-
bližati, zato so na dnevu dejavno-
sti vsi učenci šole zanjo izdelovali 
pripomočke. Joana je slepa, a želj-
na znanja.

15

ZADNJA

Po Kamniškem  
lomastil medved
Da pot medveda zanese na obmo-
čje Menine planine, Velike planine 
in tudi nižje ležečih koncev Ka-
mniško-Savinjskih Alp, ni nič ne-
navadnega, a medved doslej ško-
de v dolini še ni povzročal. Zdaj se 
je spravil nad čebelnjak.

32

VREME

Danes bo precej jasno s 
popoldanskimi plohami. 
Jutri in v nedeljo bo sončno, 
jutri popoldne bo nastalo 
nekaj vročinskih neviht.

12/29 °C
jutri: večinoma sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:

Zgornjesav ć
Jasna Paladin

Kamnik – »Sprejel sem od-
ločitev, da kandidiram za 
predsednika republike na 
letošnjih volitvah. K temu 
ste me nagovorili ljudje, 
ki sprem ljate moje delo in 
me podpirate. Vaše doseda-
nje zaupanje je zame veli-
ka čast, a tudi odgovornost. 
Kandidiram zato, ker sem 
prepričan, da je čas za za-
menjavo generacij na naj-
višjih položajih. Pred 26 leti 
so imeli priložnost ustvari-
ti lepo zgodbo povsem na 
novo. Ni jim uspelo, zato je 
čas, da jih nadomesti pri skr-
bi za našo državo generaci-
ja, ki ima energijo in znanje. 
Ne želim samo podlegati 

apatiji in kritizerstvu, tem-
več želim aktivno sodelo-
vati pri spremembah, ki so 
nujne na vseh področjih,« 

je svojo odločitev, o kateri se 
je namigovalo že nekaj časa, 
v sredo Marjan Šarec sporo-
čil kar na svojem FB-profilu. 

Kot je še dodal, bo vodilo nje-
gove kampanje Človek, sku-
pnost, država, s čimer želi 
poudariti pomembnost vsa-
kega od teh elementov ter 
njihovo nujno vzročno-po-
sledičnost.

Ko smo ga poklicali za več 
informacij, nam je Šarec, ki 
bo konec leta dopolnil štiri-
deset let, župan občine Ka-
mnik pa je drugi mandat, 
potrdil, da njegova odloči-
tev ni od včeraj, o menjavi 
generacij na najvišjih funk-
cijah pa: »Oni so svoje po-
kazali, zdaj smo na vrsti 
mi.« V odgovorih na naša 
vprašanja sicer ni bil prav 
gostobeseden.

Šarec potrdil kandidaturo
Za predsednika države se bo na jesenskih volitvah potegoval tudi kamniški župan Marjan Šarec. 
Čas je za menjavo generacij, pravi.

Marjan Šarec / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Gozdovi v okoli-
ci biatlonskega centra na Po-
kljuki so bili z odločbo, ki jo 
je Upravna enota Radovljica 
izdala konec marca, vrnjeni 
Nadškofiji Ljubljana. Nad-
škofija ima tako sedaj v lasti 
večino pokljuških gozdov. 
Kot je povedal Marko Matja-
šič, direktor Gozdnega go-
spodarstva Bled, družbe, ki 
upravlja gozdove Nadškofi-
je, v postopkih za zdaj osta-
ja še okoli deset odstotkov 
zem ljišč, ki jih je v postopku 
denacionalizacije zahtevala 
Nadškofija. Gre za zemljišča 

na območju Mrzlega stu-
denca. Z vračilom zemljišč 
v okolici biatlonskega centra 
pa se, kot še pravi, predvsem 
»povečuje obseg del v gozdo-
vih, ki jih izvajamo za lastni-
ka podjetja, ki je hkrati tudi 
lastnik gozdov«. Zemljišče, 
na katerem stojijo biatlon-
ski center, vojašnica in smu-
čišče Viševnik, ostajajo v la-
sti države oziroma ministr-
stva za obrambo.

Celoten zahtevek Nadško-
fije Ljubljana se je nanašal na 
21 tisoč hektarov, pojasnju-
jejo na Upravni enoti Radov-
ljica. Nadškofiji so v naravi 
že vrnili 18.200 hektarov in 

približno 73 hektarov v obli-
ki odškodnine. »Po obsegu 
so postopki že v večini reše-
ni, v vsaki od nerešenih za-
dev je treba odločiti le še o 
delu zahtevka.« Tako so na 
prvi stopnji ostale nerešene 
le še štiri zadeve. »V dveh za-
devah še preverjajo podatke, 
ali je imel upravičenec pravi-
co dobiti odškodnino od av-
strijske države, v eni zadevi 
je na področju denacionali-
zacije zasebnih gospodar-
skih objektov treba odločiti 
le še o delu zahtevka, ki se 
nanaša na vrnitev nepremič-
nin ob Blejskem jezeru.« 

Nadškofiji vrnili še osemsto hektarov
Z odločbo Upravne enote Radovljica je bilo pred kratkim Nadškofiji Ljubljana 
vrnjeno še nekaj več kot osemsto hektarov gozdov. Gre za območje okoli 
Biatlonskega centra Pokljuka.

Večina gozdov na Pokljuki je že v lasti Nadškofije Ljubljana, v postopku ostaja le še nekaj 
zemljišč na območju Mrzlega studenca. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SLAVKA KOVIČ iz Ljubljane.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za    na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS junij/17
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice mora podjetju 
ISS Facility, ki je zanjo opra-
vljalo storitve čiščenja in va-
rovanja, plačati 293 tisoč 
evrov. Tako je odločilo okro-
žno sodišče v Kranju v prav-
di med podjetjem ISS Facili-
ty in bolnišnico. V jeseniški 
bolnišnici so že napovedali, 
da se bodo na sklep sodišča 
pritožili.

Podjetje ISS Facility je za 
bolnišnico opravljalo storitve 
čiščenja in varovanja, a mu je 
bolnišnica v letih 2014 in 2015 
delno zavračala plačevanje ra-
čunov, ker da določenih dogo-
vorjenih storitev ni opravilo. 

Podjetje ISS je zaradi nepla-
čanih računov od bolnišni-
ce terjalo plačilo 638.000 
evrov, zahtevek pa so v po-
stopku znižali na 252.000 
evrov. Sodišče je nato odloči-
lo, da bolnišnica mora plača-
ti 252.000 evrov glavnice in 
41.000 evrov obresti, skupaj 
torej 293 tisoč evrov. 

»Sodba je nepravilna in 
nezakonita,« so se odzvali 
v Splošni bolnišnici Jeseni-
ce in nam povedali, da so že 
vložili pritožbo na Višje so-
dišče v Ljubljani.

Od februarja lani storitev 
čiščenja Splošne bolnišni-
ce Jesenice opravlja družba 
Aktiva čiščenje, varovanje pa 
Sintal. 

Spor glede plačila
Po sklepu sodišča mora Splošna bolnišnica 
Jesenice podjetju ISS Facility plačati nekaj manj 
kot 300 tisoč evrov. Zoper sodbo so se že pritožili. 

Mateja Rant

Ljubljana – Pri ministrstvu 
za izobraževanje so po bese-
dah Maje Makovec Brenčič 
pripravili trajen in vzdržen 
model učbeniške politike, 
ki temelji na začrtanem in 
stabilnem financiranju uč-
beniških skladov. V prete-
klih letih, je opozorila, učbe-
niške politike ni bilo in uč-
beniške sklade so zelo raz-
lično financirali, obnova uč-
beniških skladov se marsik-
je sploh ni izvajala. Z novim 
modelom učbeniške politi-
ke naj bi zagotovili kakovo-
stno in razvojno naravna-
no politiko učbeniških skla-
dov. Obenem je zagotovila, 

da staršem prvošolcev učnih 
gradiv ne bo treba doplače-
vati, prav tako jim ne bo tre-
ba plačevati izposojevalnin.

S tem se je tudi odzvala na 
opozorila šolskih založni-
kov, da naj bi pri sredstvih, ki 
jih je za učna gradiva name-
nilo ministrstvo za izobraže-
vanje, šlo zgolj za subvenci-
jo staršem, ki naj bi še vedno 
krili razliko do polne vred-
nosti kompleta učnih gradiv 
za prvošolce. Trideset evrov 
na učenca naj namreč po nji-
hovem ne bi zadoščalo, da bi 
vsem prvošolcem zagotovi-
li brezplačne delovne zvez-
ke, saj naj bi bil del tega zne-
ska namenjen tudi nakupu 
učbenikov za prvi razred za 

šolski sklad. Tudi zneski za 
upravljanje učbeniških skla-
dov naj bi bili prenizki in naj 
bi bila po izračunih založni-
kov zamenjava učbenikov 
v skladih mogoča v povpre-
čju vsakih sedem let, posle-
dica česar bo vse več iztroše-
nih učbenikov v učbeniških 
skladih. 

V odzivu na omenjene na-
vedbe založnikov so na mi-
nistrstvu pojasnili, da bodo z 
novim modelom učbeniške 
politike šolam v prihodnje 
omogočili avtonomno raz-
polaganje s prejetimi sred-
stvi in dolgoročnejše načr-
tovanje učbeniške politike 
na ravni šole. »Avtonomno 
odločanje zavezuje šole h 

kakovostnemu izboru učbe-
nikov za vse razrede in učnih 
gradiv za učence prvega ra-
zreda.« Obenem so na mini-
strstvu pojasnili, da so v skla-
du z načrtom menjave učbe-
nikov iz učbeniškega sklada, 
ki so ga sprejeli pred dvema 
letoma, zagotovili sredstva 
za menjavo učbenikov v uč-
beniškem skladu postopno 
v obdobju treh let. V prete-
klih dveh letih so tudi v do-
govoru z založniki zamenja-
li učbenike za drugo in tretje 
vzgojno-izobraževalno ob-
dobje, letos pa poteka pred-
nostna zamenjava učbeni-
kov za prvo vzgojno izobra-
ževalno obdobje, so še razlo-
žili na ministrstvu.

Za prvošolce brez doplačil
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič kljub dilemam šolskih založnikov 
zatrjuje, da staršem prvošolčkov ne bo treba doplačevati učnih gradiv.

Simon Šubic

Bled – Območna gospodar-
ska zbornica za Gorenjsko je 
na včerajšnjem dnevu Ino-
vativnosti na Bledu že pet-
najstič nagradila najboljše 
inovacije v regiji. Na razpis 
je prišlo dvanajst prijav ino-
vacij, od njih so petim pode-
lili zlata priznanja, trem sre-
brna in trem bronasta. Zla-
ta priznanja so prejeli Elan 
za zložljive turne smuči, 
Domel Holding za sesal-
ne enote za palične sesalni-
ke, Iskraemeco za platfor-
mo pametnega električne-
ga števca, SIJ Acroni in Ra-
zvojni center Jesenice za ra-
zvoj procesne poti izločeval-
no utrjenega nerjavnega jek-
la lastne blagovne znamke 

SINOXX 4542 ter Alpine-
on in Amebis v sodelovanju 
z Institutom Jožefa Stefana 
za Sintetizator govora eBra-
lec. Prve štiri inovacije bodo 
kandidirale tudi za prizna-
nja na nacionalni ravni, ki 
bodo podeljena septembra.

Predsednik upravnega 
odbora Območne zbornice 
za Gorenjsko Bojan Lusko-
vec je poudaril, da gorenj-
ske inovacije tradicionalno 
dosegajo najvišje rezultate 
na nacionalnih podelitvah. 
»Inovativni zaposleni priha-
jajo iz uspešnih gorenjskih 
podjetij, katerih vodstva ver-
jamejo v zaposlene. Zave-
dajo se, da le pravilna vla-
ganja v ustvarjalnost in ino-
vativnosti zaposlenih vodi-
jo v pozitivne gospodarske 

rezultate. Inovatorji in nji-
hovi nadrejeni pojmujejo 
probleme kot izzive, s kateri-
mi se srečujejo. To je prilož-
nost za nadaljnji razvoj pod-
jetja in skupnosti,« je dejal 
ter dodal, da inovacije dajejo 
izdelkom in storitvam zna-
čaj in identiteto, predvsem 
pa prinašajo koristi in doda-
no vrednost končnim upo-
rabnikom.

Zbrane inovatorje in pred-
stavnike gorenjskega gospo-
darstva je nagovorila tudi kli-
matologinja Lučka Kajfež Bo-
gataj in opozorila, da je njeni 
generaciji uspelo planet spra-
viti pod pritiske, ki zdaj mla-
di generaciji ovirajo pot nap-
rej. Mednje je naštela pod-
nebne spremembe, ekosis-
temske izgube, naraščanje 

prebivalstva in neenakos-
ti med njim ter zgrešen eko-
nomski model, ki spodbu-
ja, da čim več kupujemo, po 
uporabi pa zavržemo. Naj-
bolj skrb vzbujajoč problem 
je po njenem eksponentno 
naraščanje porabe energi-
je ter njena sestava, saj le de-
set odstotkov energije pri-
dobimo iz obnovljivih virov. 
»Znak je za alarm, z okoljem 
smo ravnali zelo lahkomisel-
no,« je poudarila. Ob tem je 
opozorila, da tudi inovator-
ji brez ustreznega okolja ne 
bodo dosegali želenih rezul-
tatov, inovacije pa ne sme-
jo biti le tehnološke, ampak 
tudi gospodarske (krožno go-
spodarstvo), institucionalne, 
infrastrukturne in tudi ino-
vacije življenjskega sloga.

Inovatorjem je problem izziv
Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko je letos podelila pet zlatih priznanj za inovacije. Inovacije 
ne smejo biti samo tehnološke, je ob tej priložnosti pozvala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.

Letošnji zlati gorenjski inovatorji / Foto: Matic Zorman

Bohinj – Jutri bo v Bohinju 22. Srečanje obvodnih turističnih 
društev Slovenije. V strokovnem delu srečanja bodo z ministri
co za okolje in prostor Ireno Majcen spregovorili o celinskih 
vodah kot turistični priložnosti, obeta pa se tudi družabni del.

V Bohinju jutri srečanje obvodnih turističnih krajev
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Suzana P. Kovačič

Kranj, Jesenice – Predstavni-
ki ministrstva za zdravje so v 
ponedeljek popoldne z vod-
stvom Splošne bolnišnice 
(SB) Jesenice razpravljali o 
možnostih pripojitve Bolni-
šnice za ginekologijo in po-
rodništvo (BGP) Kranj k SB 
Jesenice. Državna sekretar-
ka pri ministrstvu za zdrav-
je dr. Ana Medved je spo-
ročila, da naj bi dejavnost 

porodnišnice ostala v Kra-
nju, kamor bi se prenesla 
tudi celotna mamografska 
dejavnost. V Kranju bi op-
ravljali tudi posege v eno-
dnevni bolnišnici s področ-
ja ginekologije in kirurgije, 
večjo ginekološko dejavnost 
pa bi prenesli na Jesenice. 
Pogovarjali so se tudi o mo-
žnostih širitve specialistič-
nih ambulant v Kranju, kot 
sta otorinolaringološka in 
urološka. Že iz nedavnega 

zbora delavcev BGP Kranj 
je prišlo sporočilo, da želijo 
ohraniti samostojnost bol-
nišnice in tudi zdaj smo na 
predstavljene načrte mini-
strstva za komentar pokli-
cali zaposlenega v BGP Ale-
ša Rozmana, vendar je po-
vedal, da izjave ne sme dati, 
ker je vodstvo takoj po prvih 
medijskih objavah zagrozi-
lo s sankcijami.

Neuradno smo izvede-
li, da je bil pred tednom dni 

zbor zaposlenih zdravnikov 
v BGP Kranj in članov sin-
dikata Fides. Razpravljali so 
o aktualni problematiki in 
sklepe že v ponedeljek pre-
dali predstavnikom mini-
strstva, v sredo pa še na vse 
druge odgovorne službe. Že-
lijo, da je kranjska bolnišni-
ca še naprej samostojna, da 
se njena dejavnost ohrani na 
lokaciji v Kranju v sedanjem 
obsegu dela in da se uredi fi-
nanciranje. 

Raje naj uredijo financiranje
Ministrstvo za zdravje predstavilo načrte s kranjsko bolnišnico, zdravniki pa jim sporočajo ...

Marjana Ahačič

Radovljica – Podjetje Ho-
čevar iz Novega mesta, ki 
je zadnja štiri leta tudi na-
jemnik hotela, je v sredo 
na javni dražbi na radovlji-
škem okrajnem sodišču 
med osmimi dražitelji po-
nudilo najvišjo ceno, 1,42 
milijona evrov. Dražba je 
zaradi izterjave petih mili-
jonov evrov dolga poteka-
la na zahtevo upnika Novo-
inno finance proti dolžniku 
Elba plus ter predhodnim 
lastnikom. Na dražbi se je 
prodajalo celotno posestvo 
Lambergh, ki vključuje pre-
novljeni dvorec in štirizvez-
dični hotel z velnesom in 
spajem ter pripadajoče stav-
bno zemljišče. Vrednost ne-
premičnin je bila ocenjena 
na 1,1 milijona evrov, izklic-
na cena pa je bila osemsto ti-
soč evrov.

Kot je po dražbi pojasnil 
lastnik in zastopnik pod-
jetja Tomaž Hočevar, želi-
jo nadaljevati zastavljeno 
delo. »Trudimo se, da bi bili 
vsako leto boljši, in sicer z 
ekipo, ki je zaslužna, da je 
hotel v funkciji, in bomo se-
daj prišli tudi do njegove-
ga lastništva,« je dejal Ho-
čevar in pojasnil, da se nji-
hovo podjetje sicer večino-
ma ukvarja z živilsko indu-
strijo, v turizem pa so vsto-
pili, ko so se odločili za na-
jem hotela Lambergh.

Poudaril je še, da so kom-
pleks vsa leta, odkar prek 
svojega podjetja Lambergh 
kompleks upravljajo, dob-
ro vzdrževali, vanj so vložili 
znatna sredstva, trudili pa so 
se tudi, da bi postali lastni-
ki. Hipoteke, ki so na nepre-
mičninah, naj bi se po javni 
dražbi izbrisale, tako da bo 
posestvo v zemljiški knjigi 
čisto bremen.

Direktor podjetja Lam-
bergh Boštjan Božič je vesel, 
da se je po štirih letih zgodilo 
tisto, česar so si želeli, to je, 
da niso le upravljavci, tem-
več tudi lastniki hotela. Po-
jasnil je, da so bila vsa ta leta 

težka, saj je bilo poslovanje 
negativno, letos pa po šte-
vilnih vlaganjih v promoci-
jo prvič pričakujejo dobiček. 

Želijo si povprečno od 65- 
do 67-odstotno zasedenost; 
celotna povprečna zasede-
nost v prvih petih mesecih 
letos je sicer znašala štiride-
set odstotkov, a glede na re-
zervacije in visoko zasede-
nost v glavni sezoni že letos 
pričakujejo želeno povpreč-
no zasedenost.

»Še naprej bomo razvi-
jali butični turizem,« je še 
pojasnil Božič ter dodal, da 
so prejšnja leta vztrajali pri 
postavljenih cenah storitev 

in niso pristajali na nizkoce-
novni turizem, kar se je iz-
kazalo za pravilno. Tako se-
daj dosegajo 167 evrov dono-
sa na sobo na nočitev in dru-
ge storitve.

Medicinski center, s po-
slovanjem katerega je bilo 
po izgradnji turističnega 
kompleksa nemalo težav, 
sedaj deluje s pomočjo bel-
gijske klinike, ki za zaklju-
ček rehabilitacije bolnike 
pošilja v Dvorsko vas. Ti bol-
niki hotelu za zdaj prinaša-
jo okoli deset odstotkov no-
čitev. Zanje skrbijo fiziote-
rapevti, maserji in medicin-
ske sestre. 

Posestvo je kupil najemnik
Podjetje Hočevar, dosedanji najemnik hotelskega kompleksa Lambergh v Dvorski vasi, je v sredo na 
dražbi za dvorec s hotelom ponudilo 1,4 milijona evrov. Še naprej bodo razvijali butični turizem.

Za hotel in dvorec Lambergh v Dvorski vasi je dosedanji najemnik podjetnik Hočevar iz 
Novega mesta na dražbi ponudil 1,4 milijona evrov.

Kranjčani imamo do-
kumentarni film o 
svojem mestu. Ni bilo 

visokega proračuna niti ve-
like produkcijske ekipe in 
ne večletnega raziskovanja 
ter pisanja scenarija. Film 
Kranj, mesto na skali je v 
gverilskem naskoku ustvari-
la ekipa Kranjčanov, prešteli 
so se na prste ene roke, ki jo 
je vodil scenarist in režiser 
Toni Cahunek. To, da ni 
veliko (če sploh) mest v Slo-
veniji, ki bi se lahko pohva-
lila s takim filmom, je sicer 
posreden, a zagotovo prvi 
razlog za ponos. Ta sicer 
vseskozi veje iz filma, saj v 
njem izvemo veliko zanimi-
vih zgodovinskih podatkov 
in pomembnih dogodkov, 
ki mesto kažejo za poseb-
no. Prav dejstvo, da Kranj 
v svojem drobovju sedemti-
sočletne zgodovine skriva 
ogromno zgodb, je avtorju, 
veščemu žanra dokumentar-
nega filma, narekovalo odlo-
čitev za kronološko predsta-
vitev – od prve naselbine do 
današnjega časa, ko Kranj 
znova in ne prvič v svoji zgo-
dovini išče svojo identiteto. 
In kdo je za pogled v pretek-
lost primernejši kot strokov-
njaki iz muzeja, za vizijo v 
prihodnost pa uspešni ljudje 
z različnih področij, od kul-
ture prek turizma do športa.

Cahunek je v film pova-
bil kar 22 kompetentnih 
sogovornikov, ki so tako po 
strokovni plati kot z drobni-

mi, iskrivimi zanimivostmi 
razkrivali kranjsko zgodbo. 
Čeprav se zgodovina včasih 
lahko zdi dolgočasna, tok-
rat ne dobimo takega vtisa. 
Nasprotno – prav minuli 
časi, za Kranjčane enkrat 
dobri, drugič slabi, so mo-
čan, lahko bi rekli nosilni 
del dokumentarca. In ob 
predstavitvi nekaterih po-
membnih osebnosti, ki so tu 
živele ali delovale, tudi izvor 
našega ponosa. Seveda bo 
vsak domačin, ki čuti nekaj 
pripadnosti svojemu mestu, 
v filmu tudi marsikaj pogre-
šal. Pri sedmih tisočletjih in 
vsej genski raznolikosti ljudi, 
ki tu živimo, je to še kako 
razumljivo. A vendarle, po 
filmu bomo na hiše, ulice, 
trge, na tla pod svojimi no-
gami v spoznanju, kdo vse je 
tu živel, gledali drugače. Še 
tako velik pesimist in ner-
gač odslej ne more reči, da je 
Kranj »k'r neki«.

Naj povzamem enega iz-
med v svetu znanih kranj-
skih športnikov, košarkarja 
Marka Miliča, ki je v filmu 
povedal, da so se v ameriški 
profesionalni ligi kolegi v 
ekipi običajno predstavljali 
z imeni slovitih univerz, ki 
so jih obiskovali, in velikih 
mest, v katerih so živeli, on 
pa je vedno rekel le, da je 
»Marko from Kranj«. Zame, 
Kranjčana, je izjava enako-
vredna vsem tistim sloven-
skim zastavam, ki vsako leto 
marca plapolajo v Planici.

Mesto na skali in v srcih

KOMENTAR
Igor Kavčič

Mateja Rant

Kranj – V okviru Tedna Alp-
ske konvencije je v nakla-
di pet tisoč izvodov izšla že 
deveta knjižica Vozni redi 
v Alpah, ki ponuja 71 prog 

avtobusov, vlakov, žičnic in 
ladij po slovenskih Alpah 
in tudi v tujini, bralcem so 
ponudili še nabor kolesar-
skih izposojevalnic in ta-
ksi prevozov. S projektom, 
ki združuje 24 različnih 

partnerjev, želijo spodbu-
jati uporabo javnega po-
tniškega prometa. Skupaj 
tako sledijo ciljem trajno-
stne mobilnosti, s katero 
ustvarjajo pogoje za razvoj 
zelenega gospodarstva v 

gorskih območjih, poudar-
jajo pri društvu za varstvo 
Alp Cipra Slovenija. Knji-
žica v slovenski in angleški 
verziji je na voljo pri vseh 
partnerskih organizacijah, 
poleg tega pa tudi v elek-
tronski obliki na spletnih 
straneh CIPRE Slovenija in 
vseh partnerjev. Dostopna 
je tudi preko QR-kode. 

Izšli Vozni redi v Alpah 2017
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Andraž Sodja

Rateče – V Nordijskem cen-
tru Planica je minulo so-
boto potekalo 22. Regij-
sko preverjanje usposoblje-
nosti ekip prve pomoči, ki 
so ga organizirale Izposta-
va Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje 
Kranj, Rdeči križ Slovenije - 
Območno združenje Jeseni-
ce in Občina Kranjska Gora. 
Ekipe so se morale spopas-
ti z zahtevnimi nalogami, 
ki so jih pripravili načrto-
valci. Tako so se morali spo-
pasti z nesrečo na sedežnici 
Čaplja, kjer je po scenariju s 
sedežnice padla štiričlanska 
družina, z nesrečo na sne-
gu na letni progi za smučar-
ski tek pod nordijskim cen-
trom, z nesrečo v gozdu in 
drugimi situacijami. Vse je 
potekalo pod budnimi očesi 
ocenjevalcev uprave za zaš-
čito in reševanje in Rdeče-
ga križa.

Med sodelujočimi ekipa-
mi se je najbolje odrezala eki-
pa Rdečega križa Slovenije 

– Območno združenje Ško-
fja Loka, drugo mesto je za-
sedla druga ekipa Zveze ta-
bornikov občine Kranj, tret-
je pa prva ekipa Zveze tabor-
nikov občine Kranj. Četr-
ta je bila ekipa Rdečega kri-
ža – Območnega združenja 

Radovljica, peta Gasilska 
zveza Tržič, šesti Rdeči križ 
Tržič, sedma Občina Gore-
nja vas - Poljane, osma Ga-
silska zveza Jesenice 1, deve-
ta Občina Žirovnica, deseti 
PGD Zasip, enajsta Občina 
Bohinj in dvanajsti DGRS 

Tržič. Zmagovalna ekipa se 
bo udeležila državnega pre-
verjanja usposobljenosti v 
Kobaridu, ki bo 7. oktobra. 
Naslednje leto bo gostitelj 
regijskega preverjanja Rde-
či križ Slovenije – Območno 
združenje Tržič.

Najboljša škofjeloška ekipa
Na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči so se najbolje odrezale ekipa Območnega 
združenja Rdečega križa Slovenije Škofja Loka in obe ekipi Zveze tabornikov občine Kranj.

Delovišča preizkusa usposobljenosti ekip prve pomoči v Nordijskem centru Planica so bila 
polna zahtevnih nalog, ki so dodobra preverile znanje ekip in njihovo prilagodljivost.

Na področju kmetijstva je 
treba odločiti še o delu pre-
moženja Nadškofije Ljublja-
na. Ta zadeva se zaradi ob-
sežnosti in različnih zave-
zancev rešuje z delnimi od-
ločbami. Odločanje je zaradi 
pritožbenih zahtevkov dol-
gotrajno in zahtevno. 

Sicer pa so od vseh preje-
tih zahtevkov za vračilo (581) 
na področju denacionaliza-
cije rešili že 99,6 odstot-
ka zadev, tudi vse zahtevke 
agrarnih skupnosti. »V re-
ševanju so nam ostali zgolj 

še postopki, ki jih ni bilo mo-
goče zaključiti. Razlog za to 
so pritožbe na vsako izda-
no odločitev, prošnje za po-
daljšanje roka zaradi prido-
bivanja dodatne dokumen-
tacije, nadomestna zemljiš-
ča ali sklenitev poravnave. 
Večina nerešenih zadev je 
v zaključni fazi. Menim, da 
smo tudi na področ ju dena-
cionalizacije naredili velik 
napredek, saj smo pri vseh 
postopkih naredili vse, kar 
je bilo v dani situaciji mo-
goče,« je pojasnila načelni-
ca upravne enote Radov ljica 
Maja Antonič. 

Nadškofiji vrnili še 
osemsto hektarov
31. stran

Urša Peternel

Jesenice – Družba EKO-
GOR bi v skladu z odločbo 
okoljske inšpekcije do kon-
ca maja morala predelati vse 
uskladiščene mešane ko-
munalne odpadke v CERO 
Mala Mežakla. A jim to ni 
uspelo, je potrdila Tea Ula-
ga iz podjetja Publicus, ki je 
lastnik družbe EKOGOR (ta 
ima koncesijo za mehansko-
-biološko obdelavo odpad-
kov v CERO Mala Mežakla). 

»Do tega trenutka smo ob-
delali skoraj tri četrtine skla-
diščenih količin težke frak-
cije. Hitreje žal ne gre, saj je 
sam proces biostabilizacije 

podvržen naravnim zakoni-
tostim razgradnje bioloških 
komponent v odpadkih, ki 
zahtevajo svoj čas. Z doda-
tnim vpihovanjem zraka 
smo proces biostabilizaci-
je sicer maksimizirali, ven-
dar ga bolj kot toliko ni mo-
goče prehitevati. Ne nazad-
nje morajo parametri pro-
duktov po obdelavi ustreza-
ti mejnim vrednostim, ki so 
zahtevane za odlaganje na 
odlagališču. Ocenjujemo, da 
bo zaradi navedenega prišlo 
do približno enomesečnega 
zamika,« je povedala Ulaga. 

Prav tako z deponi-
je še niso odpeljali nobe-
ne pošiljke odpadkov tako 

imenovane »lahke frakcije« 
v sežig v Avstrijo. Izvozno 
dovoljenje za izvoz odpad-
kov na termično izrabo v ce-
mentarno v Avstrijo ima-
jo sicer že od konca apri-
la, a po besedah Tee Ulaga 
s prevzemnikom še vedno 
potekajo dogovori glede za-
četka in dinamike prevze-
manja. »Problem se kaže 
v tem, da so kapacitete nji-
hovega obrata trenutno za-
polnjene, kar pomeni, da bi 
s prevzemom naših količin 
presegli svojo zmogljivost. 
Zato v tem trenutku še ne 
moremo podati konkretne-
ga datuma, kdaj bomo zače-
li z izvozom, saj čakamo na 

sprostitev kapacitet; seve-
da pa si želimo, da bi bilo to 
čim prej,« je pojasnila.

Stanovalci Spodnjega 
Plavža, ki že dalj časa opo-
zarjajo na velik problem 
smradu z deponije, bodo 
tako očitno neprijetne vo-
njave morali trpeti še vsaj 
mesec dni. »Vsekakor je 
zmanjšanje emisij smra-
du pričakovati že takoj po 
odstranitvi in biostabili-
zaciji začasno skladišče-
ne težke frakcije, nadaljnje 
zmanjšanje pa bo doseže-
no na račun sprotnega od-
voza lahke frakcije na ter-
mično izrabo. Po vzpostavi-
tvi normalnih obratovalnih 
razmer, ko bodo bremena 
iz lanskega leta sanirana, 
ni pričakovati, da bi obra-
tovanje CERO Mala Mežak-
la predstavljalo vir emisij 
smradu za okoliške prebi-
valce,« pa je še zatrdila Tea 
Ulaga iz podjetja Publicus. 

Konec maja, smrad pa ostaja
Družbi EKOGOR kljub odločbi okoljske inšpekcije ni uspelo predelati 
uskladiščenih odpadkov, prav tako jih še ne odvažajo na sežig v Avstrijo.

Mateja Rant

Ljubljana – Priporočilo za 
vlado so po besedah poslan-
ca NSi Mateja Tonina prip-
ravili na podlagi pobude 
bohinjskega župana Fran-
ca Kramarja, ki je tudi pos-
lanske skupine opozoril na 
probleme pri izvajanju zako-
na o TNP. Pripravljeno gra-
divo so pretekli teden obrav-
navali v državnem zboru in 
poslanci so vlado pozvali, 
naj zagotovi sredstva v skla-
du z zakonom o TNP.

Župan Kramar je poslan-
ce seznanil s konkretnimi 
težavami, s katerimi se sre-
čujejo prebivalci na obmo-
čju TNP, recimo pri gradnji 
objektov, problem so tudi 
prometne povezave. »Za-
kon o TNP prebivalcem na 
območju parka postavlja šte-
vilne omejitve, a jim v kom-
penzacijo ponuja določena 
sredstva, da bi jim olajšali 
bivanje v zavarovanem ob-
močju. Zakon pa se že vse 
od njegove uveljavitve izva-
ja le v tistem delu, ki pred-
videva omejitve in prepo-
vedi, zato smo v priporoči-
lu vlado pozvali, naj zagoto-
vi sredstva tudi za finančne 

spodbude,« je pojasnil Ma-
tej Tonin. Zakon namreč 
med drugim določa, da bi 
morali osemdeset odstot-
kov sredstev za sofinanci-
ranje projektov občinam na 
območju parka zagotoviti iz 
državnega proračuna. Kot so 
opozorili tudi ostali poslan-
ci, ki so se podpisali pod pri-
poročilo vladi, gre za naš edi-
ni nacionalni park in je zato 
prav, da zanj skrbimo vsi, 
ne da breme nosijo le prebi-
valci občin, ki ležijo v zava-
rovanem območju. »Držav-
ni proračun je težak skoraj 
deset milijard evrov in ne-
kaj milijonov evrov za obči-
ne v Triglavskem narodnem 
parku ne sme in ne more 
biti problem,« je med dru-
gim poudarila Alenka Bra-
tušek iz skupine Nepoveza-
nih poslancev. V razpravi pa 
so poslanci opozorili še na 
nekatere druge pomanjklji-
vosti pri izvajanju zakona o 
TNP. Javni zavod TNP je že 
dve leti brez direktorja s pol-
nimi pooblastili, prav tako se 
še ni uresničil sklep držav-
nega zbora, da sedež zavoda 
prenesejo v Bohinj kot obči-
no z največ prebivalci zno-
traj parka.

Vlada naj zagotovi 
denar za TNP
V poslanski skupini NSi so skupaj z nepovezanimi 
poslanci pripravili priporočilo vladi glede izvajanja 
zakona o Triglavskem narodnem parku.

Jesenice – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska je v torek odkrilo še dve spominski obeležji 
na stavbah, kjer so v letih 1990 in 1991 tajno hranili orožje in 
drugo opremo. Prvo spominsko ploščo so odkrili na Domu 
dr. Franceta Bergelja, kjer je bil v letih osamosvajanja sedež 
enot zvez Teritorialne obrambe tedanje občine Jesenice, drugo 
pa na stavbi nekdanjih družbenopolitičnih organizacij, ime-
novani Kremelj. Spomine na čas osamosvajanja je obudila 
Rina Klinar, tedanja predsednica Izvršnega sveta Skupščine 
občine Jesenice, dogodka pa se je udeležil tudi župan Tomaž 
Tom Mencinger, ki je izpostavil pomen ohranjanja spomina 
na dejanja pogumnih posameznikov, brez katerih ne bi bilo 
samostojne Slovenije. 

Na Jesenicah še dve spominski obeležji

Ob odkritju obeležja na stavbi doma starostnikov

Sebenje – Krajevna skupnost Sebenje vabi v soboto, 3. juni-
ja, od 14. do 22. ure na prireditev, s katero bodo praznovali 
nakup parcel za nogometno igrišče. Ob 14. uri bo pohod po 
Poti treh zvonov z zborom pri prvem zvonu v Sebenjah, ob 
15.30 nogometna tekma Stari – Mladi, ob 16. uri prav tako na 
igrišču slavnostni nagovori in zatem zabava ob zvokih doma-
čih ansamblov. Prireditev bo tudi dobrodelna, ves izkupiček 
bodo namenili za izgradnjo dvigala z dostopom in zunanjo 
ureditvijo za Bogdana Skumavca iz Žiganje vasi, ki je po mo-
žganski kapi ostal nepokreten in povsem odvisen od pomoči 
družine. Skupna vrednost investicije je 23 tisoč evrov, kar je 
za družino prevelik finančni zalogaj.

S prireditvijo bodo pomagali Bogdanu
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Tržič – Kot gnezdo ptič lju-
bim Tržič je naslov pesni-
ške zbirke Vojteha Kurni-
ka, ki so jo na nedeljski ve-
čer predstavili v pesnikovi 
rojstni hiši v Tržiču. Knji-
žno izdajo sta s študijo o pe-
sniku in njegovem delu ter 
spremno besedo o Kurniko-
vi hiši dopolnila akad. prof. 
ddr. Marija Stanonik in dr. 
Bojan Knific, kustos v Trži-
škem muzeju. Sodelavci pri 
projektu so bili še Jožica Ko-
der, Boris Kuburič in David 
Ahačič. To knjigo naj bi vsak 
Tržičan prijel v roke s poseb-
nim spoštovanjem, želijo 
snovalci, saj so prvič skupaj 
objavljene vse pesmi Vojte-
ha Kurnika, več kot 120 jih 
je, ki so se ohranile v prepi-
su njegovega brata Fortuna-
ta. Ta je skrbno beležil Voj-
tehove objave, da bi jih obva-
roval pozabe, njegov zvezek 
z urejenimi prepisi pesmi pa 
hranijo v Tržiškem muzeju. 

Vojteh Kurnik je bil po 
poklicu kolar, po talentu pe-
snik in po odločitvi sloven-
ski rodoljub. Želja po celovi-
ti predstavitvi Vojteha Kur-
nika je tlela več let. Jožica Ko-
der se spominja, da začetki 
knjige o Kurniku segajo na 
prelom novega tisočletja, na 
večer v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja, ko so gostili prof. 
ddr. Marijo Stanonik. Še v 

povezavi s Tržiškim muze-
jem je kmalu zatem pad-
la ideja o znanstveni študi-
ji Kurnikovega dela. Z veli-
ko naklonjenostjo se je Sta-
nonikova lotila pisanja mo-
nografije o Vojtehu Kurni-
ku in jo leta 2011 objavila v 
delu knjige Literarjenje, kro-
nopisje in rokopisje v teori-
ji in praksi, zdaj pa je njeno 
študijsko raziskovanje nje-
govega življenja in dela naš-
lo mesto tudi v pesniški zbir-
ki Kot gnezdo ptič ljubim Tr-
žič. Kurnikove pesmi vsebu-
jejo raznoliko motiviko, nji-
hova vsebina je odsev časa in 
razmer, v katerih je živel in 

ustvarjal. O njem so se po-
hvalno izrazili veliki mož-
je slovenske literature: Fran 
Levstik, dr. Anton Slodnjak, 
dr. Jože Pogačnik. V njego-
vih pesmi je čutiti vpliv Vo-
dnika, Prešerna in Jenka, 
njegov navdih za pesmi, kot 
so zajeti v poglavjih, so bili 
pokrajina, letni časi, etnolo-
ška motivika, cerkveno leto, 
življenjske šege, domolju-
bje, razvedrilo, zgodovina, 
poskočnice ... Ob prepiso-
vanju pesmi, kot je razložil 
David Ahačič, so se nekoliko 
prilagodili sodobni sloven-
ski govorici in pravopisu, 
kjer je to mogoče. Ponekod 

pa bo moral bralec vendarle 
še zaprositi za razlago kate-
rega od starejših poznaval-
cev tržiškega narečja ali po-
kukati v Tržiški slovar. Joži-
ca Koder je poudarila, bo s to 
knjigo slovenska kulturna 
zgodovina v svoji zavesti pri-
znala Vojtehu Kurniku tisto 
mesto, ki mu gre. Prijatelji 
zvesti, kot ima naslov ena od 
pesmi, pa so se izkazali tudi 
igralci gledaliških ansam-
blov Mladinskega gledališča 
Tržič in Kulturnega društva 
Kruh Križe ter ljudske pevke 
Folklorne skupine Karavan-
ke, ki so popestrili nedeljski 
večer. 

Vse pesmi na enem mestu
Zveza kulturnih organizacij Tržič je s sodelavci poskrbela za prvo knjižno izdajo vseh v rokopisu 
dostopnih del tržiškega ljudskega pesnika Vojteha Kurnika (1826–1886). 

Od leve David Ahačič, Jožica Koder, Boris Kuburič in Bojan Knific s prvimi izvodi pesniške 
zbirke / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Naklo – Stavbo, v kateri ima-
ta večinoma prostore ob-
činska uprava in knjižni-
ca v Naklem, želi občinsko 
vodstvo nadgraditi. O tem 
je župan Marko Mravlja na 
željo svetnika Marjana Ba-
biča poročal v samostoj-
ni točki dnevnega reda na 
seji občinskega sveta prej-
šnji teden. Župan je pojas-
nil, da streha močno zama-
ka, njeno sanacijo pa so za-
jeli v celovit projekt, ker je 
treba rešiti tudi prostor-
sko stisko knjižnice in ob-
činskih uradov v obstoje-
či stavbi. Višja svetovalka 
za proračun, finance in go-
spodarstvo Mateja Kosmač 
Jarc je povedala, da se bo z 
nadgradnjo stavbe pridobi-
lo približno dvesto kvadra-
tnih metrov, ki bodo v celoti 

namenjeni dejavnosti knji-
žnice, ki se bo preselila iz 
prvega nadstropja. Izpra-
znjeni prostor knjižnice 
pa bodo namenili za pisar-
ne za občino in sejno sobo. 
Kot je še povzela: »Projekt 
je bil v manjšem obsegu že 
vključen v proračun, razli-
ko bomo zagotovili z reba-
lansom. Po potrditvi raz-
širitve projekta na projek-
tno-investicijskem odboru 
in po predstavitvi na občin-
skem svetu prejšnji teden s 
projektom normalno nada-
ljujemo. Po pridobitvi grad-
benega dovoljenja se bo za-
čelo z deli, upamo, da bo iz-
vajalec izbran in gradbeno 
dovoljenje pravnomočno do 
konca avgusta.« Investicija 
je ocenjena na največ 150 ti-
soč evrov za gradbena dela 
in še približno dvajset tisoč 
evrov za opremo.

Svetniku Ivanu Megliču je 
predvsem žal, da s to odloči-
tvijo stavba nekdanjega Vrt-
ca Rožle ni več aktualna za 
sedež občine in da s tem pri-
hodnost stavbe vrtca, ki leži 
na odlični lokaciji sredi Nak-
lega, ostaja negotova. Pouda-
ril je, da pri aktualnem pro-
jektu nadgradnje obstoje-
če občinske stavbe pogreša 
dokument identifikacije, ki 
bi se moral najprej narediti 
in se čudil, da ni prave stra-
tegije: enkrat se knjižnični 
prostori manjšajo, enkrat se 
večajo ... Zato je bil njegov 
predlog, da se streha sanira, 
z drugim pa počaka. Sklepa 
pri tej točki občinski svetni-
ki niso oblikovali, zato tudi 
glasovanja ni bilo, je pa sve-
tnik Zdravko Cankar dodal, 
da bi bila potrebna celostna 
strategija razvoja, ki je obči-
na Naklo še nima. 

Stavbo bodo povečali
Streha na stavbi v Naklem, v kateri imata večji del prostorov občinska uprava 
in knjižnica, močno zamaka. Ne bodo sanirali samo strehe, ampak bodo 
stavbo povečali. Rešitev pa nima podpore vseh svetnikov. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je v sredo razve-
ljavil odlok, na podlagi ka-
terega naj bi bil lesnopre-
delovalni center Radovljica 
vzpostavljen v javno-zaseb-
nem partnerstvu. Na razpis 
za izbiro zasebnega partner-
ja, za katerega je Občina Ra-
dovljica v začetku letošnjega 
leta objavila javni razpis, na-
mreč ni bilo nobene prijave. 

»Dejstvo, da se nihče ni 
prijavil na razpis, me je del-
no presenetilo, saj so podat-
ki v investicijskem elaboratu 
nakazovali drugače. Glede na 
spremenjeno situacijo bomo 
zato začeli postopke za proda-
jo zemljišča. Predvidevamo, 
da bodo zasebni investitorji 
za naložbo v lesnopredeloval-
ni center bolj zainteresirani v 
primeru, da bodo gradili na 
svojem zemljišču kot v sode-
lovanju z občino kot družbe-
nikom oziroma javnim par-
tnerjem. Če bo prodaja zem-
ljišča v gramoznici Graben 
uspešna, bo osnovni razvoj-
ni cilj občine, to je izgradnja 
in delovanje lesno predeloval-
nega centra, izpolnjen, s kup-
nino pa bo povrnjen tudi do-
sedanji neposredni vložek v 
projekt.«

Namembnost zemljišča 
je popolnoma jasna, pri tem 
pou darja župan Globočnik, 

za območje je namreč narejen 
občinski podrobni prostorski 
načrt, ki tam natančno opre-
deljuje vzpostavitev lesno-
predelovalnega centra in sis-
tema daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso. Načrt na 
površini devet hektarov omo-
gočajo gradnjo večjega lesno-
predelovalnega centra, v kate-
rem bi odprli petdeset novih 
delovnih mest. Petdeset mili-
jonov evrov vredni lesnopre-
delovalni center naj bi po na-

povedih župana zrasel v ne-
kaj letih. Projekt je posredno 
povezan tudi z sistemom da-
ljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso Radovljica, za kate-
rega je predvidena ustanovi-
tev zadruge. Ta naj bi za ko-
tlovnico, ki bo prav tako v gra-
moznici Graben, odkupova-
la lesni odpad predelovalne-
ga centra.

Občina načrtuje tudi ob-
novo ceste, ki vodi do obmo-
čja. »Trenutno je naročeno 
projektiranje za Savsko ces-
to, zanjo so tudi zagotovlje-
na sredstva v proračunu. V 
bližini je namreč območje 
centralne čistilne naprave, 
kamor se bo v prihodnje selil 
tudi del dejavnosti javnega 
podjetja Komunala Radov-
ljica, cesta do tja pa je trenu-
tno v zelo slabem stanju. Ob 
prenovljeni cesti bodo uredi-
li tudi hodnik za pešce in ko-
lesarsko pot.

Za partnerstvo  
ni zanimanja
Radovljiški občinski svet je v sredo razveljavil 
odlok, na podlagi katerega naj bi bil načrtovani 
lesnopredelovalni center Radovljica vzpostavljen 
v javno-zasebnem partnerstvu, saj se na občinski 
razpis za izbiro partnerja ni prijavil nihče.

» Predvidevamo, da bodo zasebni investitorji za 
naložbo v lesnopredelovalni center bolj zainteresirani 
v primeru, da bodo gradili na svojem zemljišču kot 
pa v sodelovanju z občino kot družbenikom oziroma 
javnim partnerjem.«

Škofja Loka – V sredo, 7. juni-
ja, ob 19. uri bo v Galeriji Iva-
na Groharja odprtje razstave 
Opečne prezračevalne mre-
že, gospodarskemu poslopju 
v korist in okras. 

Opečne prezračevalne 
mreže v okras

facebook.com/alpetour.si

www.alpetour.si

Gulliverlandia, zabaviščni park       10. 6. 
Praznik češenj                                      11. 6.
Goli otok                                               17. 6.
Kako nastane čokolada                     17. 6.
Gorski zdravnik; po poti serije         17. 6.
Šarganska osmica in Višegrad     
Cres, otok naravnih zakladov          25. 6.
Gora Matterhorn, simbol Švice   30. 6. - 2. 
Robbie Williams v Celovcu               29. 8.
Čudovita Sardinija                          11. - 17. 9.

22. - 25. 6.

7.

Z nami po nova doživetja!
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Olga Zupan, dolgoletna direktorica kranjskega Zavoda 
za naravno in kulturno dediščino, kot se je takrat še ime-
noval (1964–1996), se je rodila v Črni pri Prevaljah, a se je 
družina že leto za tem preselila v Ljubljano, kjer je konča-
la klasično gimnazijo (1950) in leta 1957 uspešno zaklju-
čila študij umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski 
fakulteti v seminarju dr. Franceta Steleta.

Pripadala je tisti generaciji Steletovih učencev, ki so 
vzpostavljali temelje za delovanje regionalnih zavodov za 
varstvo kulturne dediščine, izbiro in vzgojo ustreznih ka-
drov ter gradili temelje za trdno varstveno zakonodajo na 
tem področju. 

Ker sprva ni našla zaposlitve v svoji stroki, je kar sedem 
let delala kot tajnica mladinskega gledališča v Ljubljani. 
Gledališče je bilo njena velika ljubezen tudi kasneje, kar je 
razvidno iz njenih prečiščenih in jasnih besedil.

Leta 1963 se je zaposlila na takrat še nastajajočem Za-
vodu, ki ga je skozi prve negotove korake vodil dr. Cene Av-
guštin, leta 1964 pa je prevzela vodenje. Več let je skrbno 
sestavljala strokovno ekipo Zavoda, vztrajno trkala na za-
vest in vrata občinskih organov in tako – non vi sed saepe 
cadendo – vzgojila vrsto naslednikov, ki so postopno prev-
zemali naloge na posameznih delovnih področjih.

Za njo je ostal trden temelj evidenc, dokumentacije, pro-
storskih aktov in desetine razglasitvenih aktov, med dru-
gim za vsa srednjeveška mestna jedra na Gorenjskem. Os-
tala je tudi vrsta obujenih in pomlajenih »princesk«, kot so 
Jenkova kasarna na Jezerskem, Šivčeva hiša v Radovljici, 
Pavšlerjeva in Mitničarska hiša v Kranju, Prešernova in 
Finžgarjeva rojstna hiša, številne cerkve in cerkvice, kape-
le, gradovi in dvorci. Še danes bi težko našli človeka, ki tako 
temeljito pozna kulturne spomenike Gorenjske, kot jih je 
ona, prav tako pa je odlično poznala spomenike tudi v dru-
gih delih Slovenije in svetu, zato so bila njena vrednotenja 
spomeniškega fonda zanesljiva in strokovna.

Leta 1997 je za svoje življenjsko delo prejela Steleto-
vo nagrado, najvišje strokovno priznanje stanovskega 
društva, a tudi po upokojitvi ni mirovala in je, kolikor so 
ji le dopuščale moči, spremljala delo konservatorjev in ko-
legov.

Miloš Ekar

V spomin

Olga Zupan 
(1931–2017)

Vilma Stanovnik

Kranj – Za včeraj je kranjski 
župan Boštjan Trilar skli-
cal nadaljevanje prekinjene 
majske seje mestnega sve-
ta. Kot smo že poročali, je do 
prekinitve prišlo zaradi ne-
strinjanja večine mestnih 
svetnikov glede postopka 
izbora zasebnega partner-
ja za gradnjo telovadnice v 
Stražišču. Ker se h glasova-
nju na seji niso prijavili in 
ker jih je navzočnost potrdi-
la manj kot polovica, je žu-
pan sejo prekinil, nadaljeva-
nje pa je bilo včeraj, a se do 
zaključka naše redakcije še 
ni končalo.

Je pa bilo že pred sejo jas-
no, da v nadaljevanju seje o 
koncesijski pogodbi za iz-
vedbo projekta javno-zaseb-
nega partnerstva za izgra-
dnjo telovadnice pri Osnov-
ni šoli Stražišče, kjer so se 
pripravljalna dela sicer že za-
čela, ne bodo govorili. Na ko-
legiju župana z vodji svetni-
ških skupin minuli ponede-
ljek so se namreč odločili, da 

se razpis za izbor zasebnega 
partnerja ponovi ter da upra-
va pred ponovitvijo razpisa 
preuči le možnosti znižanja 
zahtevanega letnega prome-
ta kot pogoja za izkazovanje 

usposobljenosti. Tako bo še 
enkrat mogoče preveriti, ali 
je za ta projekt mogoče pri-
čakovati več ponudb in niž-
je vrednosti investicije in 
upravljanja. 

So se pa svetniki strinja-
li, da je nova telovadnica po-
trebna ter da je za njeno iz-
gradnjo oblika financiranja 
z javno-zasebnim partner-
stvom edina mogoča.

Za telovadnico nov razpis
Potem ko kranjski mestni svetniki niso potrdili predloga koncesijske pogodbe za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice pri Osnovni šoli Stražišče, so se na občini 
odločili, da razpis za izbor zasebnega partnerja ponovijo.

Pripravljalna dela za telovadnico pri Osnovni šoli Stražišče so se začela, a se očitno ne 
bodo kmalu nadaljevala. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Naklo, Duplje – Osnovna 
šola Naklo s svojima podru-
žnicama v Podbrezjah in 
Dupljah ter dvema enotama 
vrtcev že dve desetletji, od-
kar je nakljanska šola prido-
bila status devetletke, uspeš-
no in aktivno skrbi za šola-
nje in vzgojo otrok ter mlado-
stnikov, vseskozi pa s svojimi 
raznolikimi aktivnostmi, naj 
gre za prireditve kulturne, 

športne ali družabne nara-
ve, povezuje vse generacije. 
Kot je dejal ravnatelj Osnov-
ne šole Naklo Milan Bohinec, 
učenke in učenci vsa leta do-
segajo lepe uspehe na regio-
nalnih ter državnih tekmova-
njih, na kar so upravičeno po-
nosni, šola pa je nedavno pre-
jela tudi priznanje Blaža Ku-
merdeja za odlično partner-
stvo pri razvoju in uvajanju 
novosti v vzgojno-izobraže-
valni sistem. 

Praznovanje jubileja je 
potekalo v sproščenem 
vzdušju in druženju vseh 
generacij. Zaposleni, učen-
ci, starši in predstavniki ob-
čine so se namreč v soboto, 
27. maja, zbrali pred po-
družnično šolo v Dupljah 
na slavnostni prireditvi, ki 
so jo poimenovali Z roko 
v roki. V bogatem kultur-
nem programu so sodelo-
vali učenci in učenke, ot-
roci iz vrtca ter učiteljski 

pevski zbor, vse zbrane sta 
poleg ravnatelja nagovori-
la bivši in sedanji župan Ja-
nez Štular in Marko Mra-
vlja, nato pa je sledil rokov-
njaški tek oziroma pohod 
do Krive jelke, po katerem 
so najboljšim podelili me-
dalje ter se okrepčali s toplo 
malico. Polni sveže energi-
je se tako učenci kot zapos-
leni v šolskem zavodu po-
dajajo proti novim izzivom 
prihodnosti. 

Slovesno ob jubileju nakelske šole
Letos mineva dvajset let od ustanovitve Zavoda Osnovne šole Naklo. Jubilej so obeležili s slavnostno 
prireditvijo ter pohodom do Krive jelke.

Zakaj menite, da bi bili do-
ber predsednik slovenske 
države?

»Zato, ker živim na trdnih 
tleh in poznam težave pov-
prečnega Slovenca, pred-
vsem pa vem, da je treba za-
četi drugače.«

S kakšnim programom na-
meravate premagati preos-
tale kandidate?

»Predstavljal se bom tako, 
kot znam, realno in predvsem 
z zaupanjem vase in ljudi.«

Boste za predsednika kandi-
dirali s podporo kakšne poli-
tične stranke?

»Kandidiral bom s podpo-
ro Liste Marjana Šarca.«
Kaj vaša odločitev pomeni 
za Kamnik in vašo župan-
sko funkcijo?

»Za zdaj še nič, če bo kaj, 
bo po volitvah.«

Ali ta kandidatura napove-
duje vašo tudi siceršnjo ak-
tivnejšo vlogo v slovenski 
politiki?

»Vsak od nas je dolžan 
državi dati vse svoje sposob-
nosti, ki jih premore.«

Kako bo potekala vaša kam-
panja?

»Zdaj smo naredili šele 
prvi korak, drugo sledi. Vse 
ob svojem času.«

Šarec potrdil kandidaturo
31. stran

Naklo – Ravnatelj OŠ Naklo Milan Bohinec je svetnikom na 
nedavni seji občinskega sveta povedal, da bodo v šolskem 
letu 2017/18 imeli petnajst oddelkov vrtca na dveh lokacijah; 
dvanajst oddelkov v vrtcu Mlinček v Naklem in tri v vrtcu Jelka 
v Dupljah. Kar pomeni en oddelek manj v Dupljah, če primer-
jamo s tekočim šolskim letom. Vpis otrok je potekal marca, 
dobili so 90 novih vlog in te imajo prednost pred vlogami, ki 
še prihajajo po zaključenem javnem razpisu. Seveda je cilj, 
kot je poudaril Bohinec, da sprejmejo vse otroke po dopolnje-
nem enajstem mesecu starosti, svetnikom je predlagal tudi 
možnost fleksibilnega normativa pri oblikovanju oddelkov, 
kar povečuje zakonsko predpisano število otrok v oddelkih za 
največ dva otroka: »Tako lahko zagotovimo večjo vključenost 
otrok v vrtec in potrebo staršev po vključitvi otroka v vrtec 
na želeni lokaciji. Bo pa v naslednjem šolskem letu v šoli v 
Dupljah kar 24 prvošolcev, svetniki so v ta namen sprejeli tudi 
spremembo namembnosti notranjih površin, nekaj manj bo 
prišlo igralne površine na enega otroka. 

V prihodnjem šolskem letu petnajst oddelkov vrtca

Kranj – Knjižnica pod krošnjami bo v letošnji sezoni zaživela 
v dvanajstih slovenskih krajih. Med njimi sta tudi dve gorenj-
ski mesti: v Kranju branje na prostem poteka od 22. maja do 
30. avgusta, v Kamniku pa se mu bodo pridružili med 11. in 
19. avgustom. Projekt se letos seli tudi čez mejo, v avstrijsko 
Radgono.

Knjižnica pod krošnjami tudi v Kranju in Kamniku

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Čez ne-
kaj dni bodo kmetje izpod 
kamniških planin na Veli-
ko, Malo in Gojško planino 
prignali svojo živino, na po-
letno sezono pa so se pripra-
vili tudi v družbi Velika pla-
nina. S 1. junijem je tako za-
čel veljati nov vozni red ni-
halke; ta bo poleti obratova-
la vsak dan od 8.30 do 18. ure 
(na vsake pol ure), sedežni-
ca pa bo vozila od 9. ure da-
lje in bo prilagojena vozne-
mu redu nihalke. Devetega 

junija bo svoja vrata odprl 
tudi Preskarjev muzej v pas-
tirskem stanu na Veliki pla-
nini, ki bo odprt do 15. sep-
tembra med 10. in 15. uro. 
Med 24. junijem in 26. av-
gustom bodo vsako sobo-
to tudi vodeni izleti za indi-
vidualne goste (predhodne 
najave so obvezne). Prihod-
nji konec tedna pripravlja-
jo tudi Vikend odprtih vrat z 
brezplačnim vodenim ogle-
dom po planini, ki bo v sobo-
to, 10. junija, z začetkom ob 
10.30 na zgornji postaji se-
dežnice.

Začetek poletne sezone
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VSTOPI V SREDNJI VEK
11. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu

NA TRŽNICI pod gradom

LAMBERGARJEV TABOR pod gradom

3. junij 4. junij
1000  1230 1100

1415  1645 1330

1145 1015

1600 1245

1115   1345 1215

1530  1800 1445

KONCERTI GLASBENIH SKUPIN  3. in 4. junij

1145    1445     Holloenek Hungarica, Madžarska
1245    1545     Gita, Slovenija
1345    1615     Burghausen, Nemčija
GLUMAČI  3. in 4. junij

1215  1415  1715    Teater Cizamo (sobota) in 
     Čupakabra (nedelja)

PLES  3. in 4. junij

1315    1515  Gostujoče skupine predstavijo
1645    1745  srednjeveške plese

VITEŠKI TURNIR IN ŠOLA 
MEČEVANJA  3. in 4. junij

1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800

LOKOSTRELCI, TAKTIKA NAPAD 
OBRAMBA, UČENJE  3. in 4. junij    

1215  1315  1415  1515  1615  1715  1815

NA GRADU

DRUŽENJE Z GROFOM NA ZGORNJI TERASI
Gostujoče skupine se poklonijo grofu in se predstavijo 
občinstvu: uprizoritve, ples, mečevanje, vitezi, bruhanje ognja

PLES IN DELAVNICE NA SPODNJI TERASI
Gostujoče skupine predstavijo srednjeveške plese in 
na delavnici občinstvo naučijo osnovnih korakov

LUTKOVNA PREDSTAVA IN NORČAVE 
DELAVNICE V VITEŠKI DVORANI  
Princeska na zrnu graha, ustvarjalne delavnice

TISKARNA, VINSKA KLET, KOVAČNICA

ROKODELCI IN OBRTNIKI (prikaz izdelave), OTROŠKI VRTILJAK, 
KULINARIKA, OTROŠKE IGRE MALO DRUGAČE

OGNJENI 
SPEKTAKEL 
3. junij ob 2030

bruhanje ognja, ognjeni 
meči, žongliranje z 

ognjem…
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Zaradi dveh sku-
pnih točk dnevnega reda 
so se v občinah Preddvor 
in Jezersko tokrat odločili, 
da pripravijo skupno zase-
danje obeh občinskih sve-
tov. Ena je bila predstavi-
tev kandidatov za ravnate-
lja Osnovne šole Matije Va-
ljavca Preddvor, saj sta ob-
čini soustanoviteljici tega 
javnega zavoda, druga pa 
skupna občinska uprava, ki 
jo občini že od lani snujeta 
na področju financ. Skupna 
zgodba je še posebej zani-
miva, ker sta bili občini ob 

začetku lokalne samoupra-
ve v devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja še ena sama 
občina Preddvor, leta 1999 
pa so se Jezerjani odločili za 

samostojno občino. Zdru-
ževanje nalog v skupni ob-
činski upravi pa še ne po-
meni, da se bosta občini 
spet združili v eno, s takšni-
mi dvomi ima opraviti zlasti 
župan Jezerskega Jurij Re-
bolj, ki svojim občanom do-
poveduje, da s skupno upra-
vo zgolj racionalizirajo stro-
ške in izkoriščajo možnost, 
ki jim jo ponuja (in sofinan-
cira) država. Lani so se sve-
tniki na skupnem izletu 
seznanili s primerom dobre 
prakse občin Kostel in Osil-
nica, ki že imata skupno ob-
činsko upravo. Takih občin 
je v Sloveniji veliko, združu-
jejo pa zlasti naloge na po-
dročju redarstva in medob-
činskega inšpektorata. V 
takšno skupno upravo ob-
čin okoli Kranja sodita tudi 
Preddvor in Jezersko.

Skupno občinsko upra-
vo bosta občini financirali 
v razmerju 70 (Preddvor) : 
30 (Jezersko), polovico sku-
pnih stroškov pa financira 
država. Omenjeni ključ je 
stvar dogovora, pri tem pa 
so se oprli prav na leto 1999, 
ko sta se občini razdruževa-
li. Edita Dubaj je svetnikom 

pojasnila, kaj prinaša od-
lok, ki ne predvideva doda-
tnih finančnih obremeni-
tev, stroškov in novih de-
lovnih mest, skupna bo fi-
nančna služba z že zaposle-
nima v občinah, njeno vode-
nje bo prevzel direktor ob-
činske uprave iz Preddvora. 
Če bi se občini pri tej nalogi 
razšli, se vzpostavi sedanje 
stanje, položaj zaposlenih 
se ne bo poslabšal. Po spre-
jetju odloka bodo podpisa-
li dogovor in izdelali siste-
mizacijo. Program za vode-
nje financ je bil poenoten 
že prej, tako da ne bo ovir za 
začetek skupnega delova-
nja. Svetnike obeh občin je 
ob tem zlasti zanimalo, ko-
likšni bodo prihranki, a na-
tančnega odgovora niso do-
bili, češ da bo to jasneje z re-
balansom proračunov. Za-
nimalo jih je tudi, ali bodo 
s skupno upravo združili še 
kake druge dejavnosti. Žu-
pana Miran Zadnikar in Ju-
rij Rebolj sta omenila mož-
nost takega sodelovanja na 
področju prostora in okolja, 
a poudarjata, da še kaže po-
čakati, kako se bo obneslo 
prvo sodelovanje.  

Občini bosta ustanovili 
skupno upravo
Občini Preddvor in Jezersko ustanavljata skupno občinsko upravo na 
področju financ, kar bo (po še veljavni zakonodaji) sofinancirala država.

Igor Kavčič

Kranj – Zanimiv podaljšek 
45. Geodetskega dne, ki je 
pred dnevi potekal na Brdu 
pri Kranju, je razstava ge-
odetskih instrumentov in 
opreme, ki bo do 18. junija 
na ogled v hodniku in klet-
ni galeriji Mestne hiše v Kra-
nju. Razstavo sta ob dvesto-
letnici franciscejskega kata-
stra pripravila Boštjan Pu-
celj in Marjeta Bregar, pre-
mierno pa je bila predsta-
vljena v Novem mestu konec 
februarja letos. Avtorica do-
datnih panojev, ki se dotika-
jo področja Gorenjske, je di-
rektorica Gorenjskega mu-
zeja Marjana Žibert.

»V Dolenjskem muzeju 
smo sprejeli razstavno pobu-
do geodeta in fotografa Bo-
štjana Puclja, hkrati pa k so-
delovanju povabili tudi dru-
ge predstavnike stroke. Že ob 
pripravi razstave smo spoz-
nali, kako pomemben del 
kulturne dediščine so tudi 
geodetski instrumenti. Če 

se zemljiški kataster v zad-
njih dvesto letih ni bistveno 
spremenil, pa se je še najbolj 
spreminjala merska opre-
ma, ki je iz nekoč preprostih 
instrumentov danes preš-
la na globalni navigacijski 

sistem,« je povedala soavto-
rica razstave Marjeta Bregar. 
Razstava, prva tovrstna v Slo-
veniji, predstavlja sistema-
tični vpogled v mersko opre-
mo, ki se je uporabljala pri 
vzpostavitvi in vzdrževanju 

zemljiškega katastra na ob-
močju današnje Republike 
Slovenije. Ogledati si je mož-
no preprosto mersko mizi-
co, optične, elektronske in 
navigacijske instrumente, ki 
so bili v uporabi od konca 19. 

stoletja do danes. V obdobju 
pred letom 1945 so bili in-
strumenti unikatne napra-
ve, saj so sestavljeni ročno 
in je težko najti dva povsem 
enaka. 

Instrumente, najstarejši 
med njimi je teodolit iz leta 
1861, je za razstavo zbral Ja-
nez Slak, ki je tudi avtor knji-
ge Geodetski instrumenti in 
oprema na Slovenskem, ki je 
izšla pred nedavnim. V njej 
je dokumentiranih več kot 
sto sedemdeset instrumen-
tov, na razstavi pa jih je na 
ogled kakih dvajset. Razsta-
vo dopolnjujejo panoji z ob-
razložitvijo uporabe predme-
tov in tudi predstavitvijo fran-
ciscejskega katastra, izvemo 
pa tudi, da so geodetski in-
strumenti v pomoč tudi pri 
arheoloških izkopavanjih.  

Gorenjski del razstave do-
polnjuje geodetska zgod-
ba gradnje bohinjskega pre-
dora. Predor je bil zgrajen z 
osupljivo natančnostjo, za 
kar so imeli zasluge tudi ge-
odeti.

Dediščina geodetskih instrumentov
V Mestni hiši v Kranju z razstavo Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem gostuje Dolenjski muzej. 

Na razstavi je na ogled kakih dvajset geodetskih instrumentov, ki so bili v uporabi od druge 
polovice 19. stoletja do danes. / Foto: Primož Pičulin

Tržič – Občina Tržič vse za-
interesirane v ponedeljek ob 
17.30 vabi v Kavarno Stara 
godba na delavnico, na ka-
teri boste z Urošem Budo 
govorili o tem, kako sobo, 
stanovanje ali hišo vključiti 
v turistično ponudbo, na kaj 
morate biti pozorni, kako iz-
koristiti informacijsko tehno-
logijo za uspešno poslovanje 
in trženje … Uroš Buda se že 
vrsto let ukvarja s problema-
tiko oddajanja stanovanj, 
sprva kot predsednik Sekcije 
sobodajalcev pri GZS, sedaj 
kot namestnik direktorja Za-
voda Gostoljubnost sloven-
skih domov.

Sobodajalstvo kot 
priložnost

Zgornje Jezersko – Lovska 
družina Jezersko bo v nedeljo 
z začetkom ob 10. uri pripra-
vila na ledeniku pod Skuto in 
Kranjsko Rinko tradicionalno 
smučarsko tekmovanje lov-
cev. Prireditelji so sporočili, 
da so snežne razmere na 
ledeniku dobre, da je prevoz 
opreme s tovorno žičnico 
brezplačen in da bo Kranj-
ska koča na Ledinah odprta. 
Mladi smučarji, planinci do 
18. leta starosti, bodo lahko 
tekmovali brezplačno. 

Lovci bodo smučali 
pod Skuto

Občini Preddvor in 
Jezersko s skupno 
občinsko upravo želita 
racionalizirati stroške in 
izkoristiti možnost,  
ki jo ponuja  
(in sofinancira) država.
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Škofja Loka – Požar v vrhni-
škem podjetju Kemis je tudi 
v Škofji Loki sprožil razpravo 
o varstvu in zaščiti pred indu-
strijskimi nesrečami. Župan 
Miha Ješe, ki je na zadnji seji 
občinskega sveta povedal, da 
se s škofjeloškimi gasilci do-
govarjajo o požarni vaji, je na-
mreč svetnikom predlagal 
sklep, da občina pozove pod-
jetja k poročanju o uporabi in 
skladiščenju nevarnih snovi, 
ki jih uporabljajo v proizvod-
nih postopkih.

Občinski svet je sklepu na 
podlagi zakona in odloka o 
varstvu pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami soglasno pri-
trdil, svetniki iz opozicijskih 
vrst pa so ob tem spomnili, da 
so že večkrat opozorili tudi na 
požarno varnost zlasti v pod-
jetju Ekologija, ki se na Tra-
ti ukvarja z nevarnimi odpad-
ki. Septembra lani je občinski 
svet nanj naslovil tudi več vpra-
šanj, Mateja Podlogar je sedaj 
zahtevala, naj občina slednjič 
pridobi odgovore nanja. Ro-
lando Krajnik je med drugim 
dejal, da je požar na Vrhniki 
resen opomin tudi za škofje-
loške razmere. Po njegovem 
mnenju bi bil tak požar v Eko-
logiji v primerjavi z vrhniškim 

neobvladljiv, češ da ima Vrhni-
ka profesionalno gasilsko eno-
to, ki je gasila požar in že prej 
velikokrat pripravila vajo reše-
vanja. Najpreprosteje bi bilo, 
da se Ekologija odseli iz škof-
jeloškega prostora, je še dejal. 
Župan Ješe je menil, da je smi-
selno od vseh industrijskih 
podjetij zahtevati enake od-
govore, torej poročanje o vrsti, 
najvišjih količinah in o načinu 
skladiščenja nevarnih snovi, ki 
jih uporabljajo v proizvodnji. 

Zaradi nedavne okoljske 
nesreče na Vrhniki so zaskr-
bljeni tudi občani v Škofji 

Loki. Peščica stanovalcev s 
Trate in Frankovega naselja 
se je tako ta teden zbrala pred 
vhodom v podjetje Ekologi-
ja. Rolando Krajnik, ki se je 
pridružil neformalnemu pro-
testu, je dejal, da na problem 
predelave odpadkov opozar-
jajo že od lani, ko je družba 
Ekologija zaprosila za okolje-
varstveno dovoljenje za pove-
čanje količin. Ne nasprotuje-
jo le slednjemu, pač pa meni-
jo, da Trata ni primerna loka-
cija za kakršne koli nevarne 
odpadke. Prebivalce iz okoli-
ce, med katerimi je bila tudi 

Milena Marn, skrbi, če bi za-
gorelo kot na Vrhniki, saj ne 
vedo, ali obstajajo kaki po-
žarni načrti, prostori pa so 
tudi stari in po mnenju tu-
kajšnjih ljudi neprimerni za 
tako občutljivo dejavnost. Zo-
rica Škorc dodaja, da že od 
lani pričakujejo, da prebival-
ce seznanijo s tem, kaj proi-
zvodnja za odpadki pomeni 
za njihovo zdravje, a doslej še 
niso izvedeli. Od občine in dr-
žave želimo zagotovilo, da ži-
vimo v zdravem okolju, so 
dejali zbrani pred podjetjem 
Ekologija. 

Nevarne snovi v podjetjih
Pod vtisom ekološke nesreče v Kemisu na Vrhniki so v Škofji Loki sklenili tamkajšnja podjetja  
pozvati, da poročajo o količinah in načinu skladiščenja nevarnih snovi, ki jih uporabljajo  
v proizvodnih postopkih.

Bližnji prebivalci na Trati so zaskrbljeni, kaj če tudi pri njih pride do ekološke nesreče.

Mateja Rant

Sovodenj – Turistično dru-
štvo Sovodenj je prireditev Ja-
nez že kleplje, s katero so po 
štiridesetih letih nadomesti-
li tradicionalno Pokošnjico, 
pripravili šesto leto zapored. 
V tekmovalni ročni košnji in 
grabljenju se je letos pomeri-
lo osem parov. 

Komisija je po besedah 
Milke Burnik iz turističnega 
društva ocenjevala obliko redi, 
čistost pokošenega in čas koš-
nje, pri grabljicah pa obliko ko-
pice, čistost grabljenja in pora-
bljen čas. Ekipe so se nato po-
merile še v igrivo zapletenih ra-
čunskih nalogah iz kmetijstva. 
»Številske rezultate so morali 
ponazoriti s koluti na kozol-
cu, podobnem posebnem ra-
čunalu abakusu,« je razložila 
Milka Burnik in dodala, da sta 
v skupnem seštevku vseh točk 
prvo mesto zasedla izurjena 
kosec in grabljica Lojze in Ma-
rinka Križnar s Štefanje Gore, 
že vrsto let zvesta prijatelja 

Nove Oselice. Drugo mesto 
je pripadlo Dominiku Veliko-
nji in Cvetki Bevk, tretje pa Ja-
nezu in Urški Jezeršek. V koš-
nji in grabljenju so se sicer po-
merili še Janez in Tadeja Buh, 
Aleksander Čufer in Slavica 

Pečelin, Damjan Košir in Lu-
cija Burnik, Andrej in Minka 
Jamnik ter Janko Hadalin in 
Marta Brelih.

V spremljevalnem progra-
mu so obiskovalci lahko opa-
zovali demonstracijo strojev 

za delo na bregovitih travni-
kih, program pa so z venčkom 
ljudskih plesov obogatili še 
plesalci folklorne skupine TD 
Sovodenj, ki letos praznuje 
35-letnico delovanja, je še poja-
snila Milka Burnik.

Tekmovali v ročni košnji
S prireditvijo Janez že kleplje v Novi Oselici so v turističnem društvu Sovodenj poskrbeli  
za uvod v košnjo tega poletja.

Tekmovalci in člani komisije na prireditvi Janez že kleplje / Foto: Milka Burnik

Aleš Senožetnik

Vodice – Zgodba s podjetjem 
Real biro ima korenine v letu 
2005, ko je bil v času župa-
novanja Braneta Podborška 
v občinski podrobni prostor-
ski načrt umeščen blok z 18 
stanovanji, ki naj bi stal v sa-
mem središču Vodic pod 
cerkvijo. Naknadno je občin-
ski svet področje zaščitil z od-
lokom, s katerim je spreme-
nil zazidalni načrti in pod-
jetju preprečil gradnjo. Real 
biro je leta 2011 vložil tožbo 
zoper Občino Vodice in zah-
teval plačilo odškodnine v 
znesku 556.321,77 evra, zara-
di škode, ki je nastala zaradi 
posledic sprejetega odloka. 
Po večletnem pravdanju je 
občina podjetju dolžna pla-
čati 137.654 evrov, poravna-
ti pa mora tudi približno de-
set tisoč evrov pravdnih stro-
škov, kar za občinski prora-
čun skupaj predstavlja bre-
me v višini 147.335 evrov, ki 
so ga po besedah župana Aca 
Franca Šuštarja v izogib do-
datnim zamudnim obrestim 
že poravnali. 

Po Šuštarjevih besedah je 
vprašanje, kako je gradnja 
takšnega objekta sploh prišla 
v prostorski načrt, saj bi v na-
selju, ki sestoji iz eno- ali dvo-
stanovanjskih hiš, predsta-
vljal anomalijo. Zato je Šu-
štar, ki je bil svetnik v manda-
tu od leta 2006 do 2010, kot 
večina drugih svetnikov gla-
sovala za odlok, ki je preprečil 

takšno gradnjo. »Seveda sem 
glasoval za to, da ne gradimo 
blokov, to je še danes naša po-
sebnost, saj ščitimo prostor. 
Svetniki pa nismo bili sezna-
njeni z možnimi tveganji, ki 
jih takšna odločitev lahko pri-
nese,« je še pojasnil Šuštar. 
Da takratni župan občinske-
ga sveta ni seznanil s tvega-
nji, se je strinjala tudi svetni-
ca Mojca Ločniškar, ki jo je 
zanimalo, ali bo za to kdo od-
govarjal.

Pravni zastopnik Občine 
Vodice Marko Drinovec je 
pojasnil, da je občina tudi 
od ministrstva za okolje in 
prostor dobila mnenje, da 
lahko – tudi ko je zazidalni 
načrt že sprejet – spremeni 
stališče, če s tem zaščiti jav-
ni interes, čemur je sledila 
tudi dozdajšnja pravna pra-
ksa. Zato meni, da je sodba 
prestroga. »Takratni svetni-
ki in občinska uprava niso 
mogli predvideti posledic, ki 
so danes sledile,« je še dodal 
Drinovec. 

Dejstvo ostaja, da odško-
dnina predstavlja veliko fi-
nančno breme za občino, ki 
se zadolžuje tudi za nekate-
re nujne infrastrukturne pro-
jekte. »Zadeva je za občino 
zelo neprijetna, sploh v času, 
ko financ primanjkuje, je še 
povedal Šuštar. Pred občin-
sko upravo je tako priprava 
rebalansa proračuna, kdaj bo 
pripravljen na sprejem v ob-
činskem svetu, pa Šuštar še 
ni vedel povedati.

V težavah zaradi 
izgubljene tožbe
Družba Real biro je dobila tožbo proti Občini 
Vodice, zaradi česar je ta morala plačati več kot 
137 tisoč evrov odškodnine, kar je občinskim 
financam zadalo precejšen udarec, priznava 
župan Aco Franc Šuštar.

Škofja Loka – Občinski svet v Škofji Loki je na zadnji seji poleg 
zahtev podjetjem, naj poročajo o nevarnih snoveh pri svoji pro-
izvodnji, obravnaval še eno ekološko temo. Nanašala se je na 
škodljivo škropljenje v pragovnem pasu železnic na območju 
občine, vztrajni predlagatelj je bil svetnik Rolando Krajnik. Tako 
so sklenili, da pristojno inšpekcijo za okolje in prostor pozove-
jo, da preveri ustreznost škropljenja z umetnimi pripravki za 
zatiranje plevela, ki ga Slovenske železnice na območju občine 
izvajajo enkrat letno, in vpliv tega na zdravje ljudi. Prav tako 
bodo pozvali Slovenske železnice, naj v strnjenih naseljih občine 
za zatiranje plevela ne uporabljajo agresivnih fitofarmacevtskih 
pripravkov, ki lahko škodujejo zdravju, temveč manj agresiv-
ne metode, denimo vročo paro. Od njih bodo tudi zahtevali, 
da Občino Škofja Loka o kakršnem koli nameravanem načinu 
odstranjevanja plevela v pragovnem pasu obvestijo vsaj 30 dni 
prej, zaradi nadaljnjega obveščanja občanov.

Ob progi naj ne škropijo s škodljivimi snovmi

Škofja Loka – Jutri. 3. junija, se s tržnico kmetijskih pridelkov 
in izdelkov na Mestnem trgu v Škofji Loki začenja že petnaj-
sti Teden podeželja na Loškem. Končali ga bodo prihodnjo 
soboto, 10. junija, s tržnico na Trgu Ivana Regna v Gorenji 
vasi. Vmes bo v torek, 6. junija, strokovni posvet s področja 
dopolnilnih dejavnosti, v soboto pa še ekskurzija z vodenim 
ogledom dopolnilnih dejavnosti in nosilcev osebnega dopol-
nilnega dela na Škofjeloškem. Prihodnjo soboto bo v Domu 
čebelarjev v Brodeh že tradicionalno dan odprtih vrat.

Jutri začetek tedna podeželja
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Mengeš – V spomin na zna
nega sokrajana Janeza Trdi
no občinski praznik v Men
gšu obeležujejo na njegov 
rojstni dan. Mengeški župan 
in podžupan Franc Jerič in 
Bogo Ropotar sta tako že do
poldne položila venec pred 
spominsko ploščo na pisate
ljevi rojstni hiši, osrednja ob
činska slovesnost pa je sledi
la zvečer v Kulturnem domu 
Mengeš.

Zbrane je najprej pozdra
vil župan Jerič, ki se je v svo
jem kratkem nagovoru do
taknil predvsem aktualnih 
projektov, ki se jih loteva ob
čina, in tudi težav, s kateri
mi se soočajo.« Eden večjih 
in pomembnih projektov se 
zaključuje v tem času. To je 
prizidek k osnovni šoli. Za 
naše življenje, kvaliteto bi
vanja občanov in zagotavlja
nje nemotenega učnega pro
cesa za naše otroke bo to ve
lika pridobitev. Aktivnosti 
za izgradnjo večnamenske 

nizkoenergijske športne dv
orane, ravno tako za izgra
dnjo obvoznice, ki nam gre
ni in onemogoča normalno 
bivanje,« je dejal Jerič, ki se 
je zahvalil tudi tistim, ki prek 
delovanja v društvih bogati
jo življenje v občini. Najza
služnejšim so podelili tudi 

občinska priznanja. Bronas
to priznanje je letos prejel 
David Orešnik, član doma
čega namiznoteniškega klu
ba, ki je kot tekmovalec in tre
ner požel lepe uspehe. Srebr
no priznanje sta prejela Peter 
Sitar in Nataša Vrhovnik Je
rič. Prvi že več kot petdeset let 

aktivno deluje v Lovski druži
ni Mengeš, druga pa je usta
novna članica in predsedni
ca Kulturnega društva Anto
na Lobode in aktivna na šte
vilnih drugih področjih v ob
čini. Prejemnik zlatega ob
činskega priznanja je Jožef 
Vahtar, ki na društvenem in 

političnem področju deluje 
že od rane mladosti. Je član 
Moškega komornega zbo
ra Mengeški zvon, stareši
na Lovske družine Mengeš, 
bil je tudi član pripravljalne
ga odbora ob ustanovitvi Zve
ze kulturnih društev Občine 
Mengeš, sodeluje tudi pri iz
vedbi in pripravi Mihaelove
ga sejma in kot član Turistič
nega društva Mengeš, skrbi 
za promocijo občine. Kot vsa
ko leto so tudi tokrat podelili 
Trdinovo nagrado, ki jo je za 
diplomsko delo z naslovom 
Mengeš glasbeno mesto pre
jela Lucija Podboršek.

Redkokatera prireditev v 
Mengšu mine brez številnih 
domačih glasbenikov in kul
turnikov. Tudi letošnjo je s 
svojim nastopom popestri
la Mengeška godba, zapeli 
so člani ženske pevske sku
pine Kalina, pevska skupina 
Rž, dijakinja Zala Svete pa je 
prebrala ljudsko pripovedko 
iz Trdinove zbirke, o vojvodi 
Mengu, po katerem sta kraj 
in občina dobila ime.

V Mengšu so praznovali
V ponedeljek so Mengšani praznovali svoj občinski praznik, ki ga obeležujejo na rojstni dan pisatelja Janeza Trdine.  
Na občinski proslavi so podelili tudi priznanja.

Nagrajenci (od leve proti desni sedijo): Peter Sitar, Nataša Vrhovnik Jerič, Jožef Vahtar, 
Lucija Podboršek in David Orešnik z županom Francem Jeričem in predsednikom komisije 
za podeljevanje priznanj Stanislavom Golobom

Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Akcija 
Štartaj Domžale, s katero na 
Območni obrtnopodjetni
ški zbornici Domžale skupaj 
z Matijo Goljarjem in drugi
mi sodelavci ljubljanskega 
Ustvarjalnika ter ob pomoči 
Občine Domžale spodbujajo 
podjetniško ustvarjalnost, je 
naletela na odličen odziv.

»Veseli me, da se mladi in 
drugi potencialni podjetniki v 
tako lepem številu udeležuje
jo motivacijskih delavnic. Pri
hajajo z izjemno zavzetostjo, 
mnogi imajo dobre poslovne 

ideje, ki jih lahko popeljejo v 
svet podjetništva. Verjamem, 
da bo vsaj nekaterim uspelo,« 
pravi Mellanie Grudniik, so
avtorica projekta in vodja so
poslovnega prostora Genera
tor, in dodaja, da imajo mla
di ogromno idej, a pogosto ne 
vedo, na kakšen način jih re
alizirati. 

V sklopu akcije so za udele
žence v zadnjih dveh mesecih 
zato organizirali že pet delav
nic, zadnjo v torek, 30. maja, 
na katerih so bodočim podje
tnikom ponudili začetno zna
nje o tem, kaj je pomembno 
pri razvoju poslovne ideje in 

samem vstopu na trg. V torek, 
6. junija, ob 17. uri bodo lah
ko vsi zainteresirani pred ko
misijo in drugimi udeležen
ci predstavili svoje poslovne 
ideje in se potegovali za nag
rado Generatorja. Komisija 
bo namreč izmed vseh kandi
datov izbrala štiri zmagoval
ne posameznike ali ekipe, ki 
jim bo za nadaljnji razvoj po
slovne ideje ponudila men
torstvo in brezplačno delova
nje v prostorih soposlovne
ga prostora Generator. Tega 
bodo s predstavitvijo izbranih 
poslovnih idej uradno odprli 
8. junija ob 10. uri.

Domžalčani dobili Generator
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Domžale so k akciji Štartaj 
Domžale privabili več kot sto mladih in za njih pripravili pet delavnic. 
Osmega junija bodo odprli Generator za nadaljnji razvoj poslovnih idej.

Udeleženci delavnice Štartaj Domžale / Foto: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Zbilje – Ob Zbiljskem jezeru 
bo v nedeljo, 4. junija, od 12. 
do okrog 20. ure potekal tret-
ji Azijski kulinarični dan. Or-
ganizira ga društvo Touhou 
skupaj z Inštitutom Mikarin, 
japonskim veleposlaništvom 
in Turističnim društvom Zbi-
lje. Z dogodkom želijo prika-
zati, da je azijska hrana zelo 
raznolika in bogata. Poskusili 
boste lahko hrano, za katero 
veliko ljudi še ni niti slišalo. 
Popoldne pa ne bo le v zna-
menju azijske hrane. Predsta-
vili bodo azijske pijače in pri-
pomočke za pripravo hrane, 
preoblačili se boste lahko v 
tradicionalna azijska oblačila, 
pester program pa bo potekal 
tudi na velikem odru.

Azijski kulinarični dan

Vodice – V torek je umrl ča-
stni občan občine Vodice 
Maks Žnidar. Naziv častne-
ga občana si je prislužil za 
dolgoletno sodelovanje pri 
izgradnji infrastrukture v ob-
čini, ves čas svojega delova-
nja pa je spodbujal tudi širši 
razvoj skupnosti. V svojem 
dolgoletnem delovanju v 
korist družbe je opravil okoli 
trideset tisoč ur prostovoljne-
ga dela. Od pokojnika so se 
poslovili včeraj na pokopali-
šču v Vodicah.

Umrl častni občan 
Maks Žnidar

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
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Igor Kavčič

Duplje – Da so same »fejst« 
punce, o pevkah Ženske-
ga pevskega zbora Dupljan-
ke zna povedati prenekate-
ri krajan Dupelj in okoliš-
kih vasi, ki že četrt stoletja 
spremlja njihovo ubrano 
petje tako na velikih koncer-
tih in zborovskih srečanjih 
kot priložnostnih nastopih. 
»Saj take tudi smo,« potrdi 
prvi sopran Katja Rozman, 
ki pri Dupljankah poje od 
vsega začetka. Koliko pevk 
jih tudi po izvoru pripi-
še Duplje? Obe moji sogo-
vornici, ob Rozmanovi še 
zborovodkinja Katja Klanč-
nik Jelenc, ki je po petih le-
tih dirigentsko taktirko v 
zboru prevzela od mame 
Zdravke, v en glas prešteje-
ta, da je od 26 pevk, kolikor 
jih je ta čas v zboru, vsaj 15 
Dupljank. Najmlajša Katari-
na jih ima dvajset, najstarej-
ša Leopoldina 71. »Leopoldi-
na je tudi šivilja, ki skrbi za 
naše obleke, da so nam ved-
no prav,« v duhovitem tonu 
pove Rozmanova in doda, 
da v zboru dekleta deluje-
jo »samooskrbno«, saj za 
vse okrog nastopov poskrbi-
jo same, od oblikovanja va-
bil, priprave veznega bese-
dila in okrasitve odra do po-
gostitev. V zboru namreč ne 
manjka različnih talentov.

Petindvajset let je hitro 
minilo

V zboru je danes še osem 
pevk iz prve sezone, tudi 
obe moji sogovornici. Tak-
rat so se začele družiti in 
prepevati ob kitari, sprva 
šest, sedem – v enem letu 
je bilo pevk dovolj za zbor. 
Odtlej se številka članic 
zbora giblje med dvajset in 
trideset. Prvi nastop so ime-
le naslednje leto ob sloven-
skem kulturnem prazniku. 
»Dvoglasno smo pele pe-
sem Nocoj je pa en lep ve-
čer,« se spominja Klanč-
nik Jelenčeva, kar je bil tak-
rat zanje velik dosežek. Da-
nes dvoglasno pojejo le še 
za kakšen rojstni dan ali ob 
omizju, saj na nastopih pre-
vladuje večglasje. »Ko smo 
takrat šle na oder, nas je 
bilo strah, publiko pa naj-
brž tudi. V dvorani je bilo 
čutiti neko napetost,« do-
daja zborovodkinja Katja, 
ki je mamo nadomestila, ko 
je bila še v tretjem letniku 
srednje glasbene šole. Pra-
vi, da je imela takrat več po-
guma kot pameti. Če bi ve-
dela, v kaj se spušča v takrat 
še najstniških letih, vpraša-
nje, če bi se odločila za vo-
denje zbora. V naslednjih 
letih je prav v zboru prido-
bila največ izkušenj, iz ka-
terih izhaja še danes.

»Meni se je teh 25 let zdelo 
kratkih. Ne bi mogla reči, da 
že toliko let dvakrat na teden 
hodim na vaje. Pevke se v 
zboru dobro počutimo. Mis-
lim pa, da nas je poleg vese-
lja do petja vsa ta leta zdru-
ževala tudi pripadnost kra-
ju. Navajene smo ena dru-
ge in se imamo rade. Lah-
ko rečem, da se v 25 letih 
niti enkrat nismo sprle, pa 
smo same ženske,« se poša-
li Rozmanova, saj med njimi 
vlada sožitje ne glede na ge-
neracijske razlike. Včasih je 
bilo kar nekaj primerov ma-
ter in hčera v zboru, zdaj so 
taki pari trije. Dobro počutje 
v zboru potrjuje tudi Klanč-
nik Jelenčeva: »Če pomis-
lim, kako sem bila še mlada, 
ko sem začela v zboru, zdaj 
pa v njem po letih že preha-
jam na ''starejšo'' stran, je 
res minilo hitro. Naj dodam, 
da imamo punce tudi veliko 
razumevanja v svojih druži-
nah, saj nam moški velikok-
rat pomagajo pri pripravi 
dvorane za naše koncerte in 
nas pogosto tudi spremljajo 
na kakšen nastop ali tekmo-
vanje.« 

Druži jih odlično vzdušje

Pevke so v 25 letih odhaja-
le in prihajale zaradi staros-
ti, pomanjkanja časa, ker so 
se odselile predaleč … vsaka 

nova pa je morala vedeti, da 
jo dvakrat tedensko čakajo 
vaje – in ko se v zboru dela, 
se dela zares. Zborovodki-
nja pravi, da skorajda ni bilo 
pevk na avdicijah, ki bi jim 
že v začetku rekla, da iz nji-
hovega glasu ni mogoče na-
rediti nič. »Tako rekoč vsaki 
dam priložnost, saj nikoli ne 
veš, v kaj se lahko razvije po-
samezni glas. Danes v ljubi-
teljske zbore ne prihajajo vo-
kalno že izdelani pevci, am-
pak ga mora na neki način 
pevsko vzgojiti zborovodja,« 
je prepričana zborovodkinja 
Katja, ki ob vsaki priložnosti 
rada v zbor povabi tudi nove 
pevke. Rozmanova doda, da 
velika večina še vedno note 
uporablja predvsem za osve-
žitev besedila. Saj so ven-
darle ljubiteljski zbor. »Ko 
se odločimo za udeležbo na 
tekmovanju, izberem temu 

primeren program, ki ob-
sega določeno stopnjo zah-
tevnosti, ob tem pa se obi-
čajno vprašam, ali nam je 
tega treba. Seveda je. S taki-
mi skladbami zbor napredu-
je. Ko smo lani na Naši pe-
smi v Mariboru dosegli sreb-
ro, sem jeseni, ko smo zno-
va začeli z vajami, opazila ve-
lik napredek,« pove Klanč-
nik Jelenčeva in dodaja, da 
je pravzaprav smisel tekmo-
vanj predvsem v pripravah 
nanje. Saj so pevke vesele, 
če jim na tekmovanju uspe, 
ampak ob tem je še toliko po-
membnejša pot do cilja. 

Njihov pevski repertoar je 
zelo raznolik, saj pojejo raz-
lične pesmi, od priredb ljud-
skih pesmi, te so jim naj-
bližje, in pesmi iz sveta za-
bavne glasbe do zahtevnej-
ših zborovskih skladb so-
dobnih avtorjev. Bogat bo 

tudi izbor skladb na sloves-
nem večeru, danes, 2. juni-
ja, ob 20. uri v osrednji avli 
Osnovne šole Naklo. »Prip-
ravile smo kar nekaj novih 
skladb, ki so blizu tako nam 
kot našim poslušalcem, ne 
bodo pa manjkale tudi tiste 
iz našega železnega reperto-
arja, po katerem smo pozna-
ne. Na klavirju nas bo seve-
da spremljala Nena Rijon, v 
goste pa smo tokrat povabi-
le tudi Eldo Viler,« koncert 
napoveduje Katja Klančnik 
Jelenc, in pove, da je bilo le-
tošnje »netekmovalno leto« 
ravno pravšnje za pripravo 
nekoliko lahkotnejšega pro-
grama. Dupljanke vedo, da 
bo – tako kot vedno – tudi na 
jubilejnem koncertu avdito-
rij poln, prav tako pa obljub-
ljajo, da se bo to, zakaj že to-
liko let držijo skupaj, zagoto-
vo slišalo tudi na koncertu.

Preprosto rade se imajo
S slavnostnim koncertom danes zvečer v avli Osnovne šole Naklo bo Ženski 
pevski zbor Dupljanke obeležil petindvajsetletnico delovanja. Dobro se 
razumejo, poleg veselja do petja pa jih druži tudi pripadnost kraju.

Pa naj kdo reče, da Dupljanke ne držijo skupaj: na intenzivnih vajah pred mesecem dni na 
Debelem rtiču. / Foto: arhiv ŽPZ Dupljanke

Igor Kavčič

Kamna Gorica – Pred dnevi 
je v Karlovcu na Hrvaškem 
potekalo drugo Mednaro-
dno tekmovanje pevskih 
zborov Aurora cantat. Med 
39 zbori iz Hrvaške, Srbije, 
Madžarske in Slovenije je 
nastopil tudi Mešani pevski 
zbor Lipnica iz Kamne Gori-
ce. Zbori so prepevali v šti-
rih kategorijah: klasična, du-
hovna, folklorna (ljudska) in 
popularna (sodobna) zbo-
rovska glasba. Tričlanska 
mednarodna strokovna žiri-
ja je imela zahtevno delo, saj 
je zbore ocenjevala glede na 
interpretacijo, pevske vešči-
ne, zahtevnost samega pro-
grama in splošni umetniški 
vtis, ki vključuje intonacijo, 
stilistiko in doslednost par-
tituri.

Mešani pevski zbor Li-
pnica se je predstavil s tre-
mi pesmimi v kategoriji 

ljudske zborovske glasbe, 
in sicer s skladbo Na Vipa-
vskem (Rado Simoniti), pre-
kmursko narodno Mravla je 
v mlin pelala in primorsko 
ljudsko Pa se sliš. Zbor je bil 
tudi zares slišati zelo dobro, 
saj je za svojo izvedbo pre-
jel srebrno priznanje. Kot 

so povedali pevci, gre uspeh 
pripisati pridnemu in zavze-
temu delu zbora, predvsem 
pa zadnji dve leti pevovodji 
in hkrati umetniškemu vod-
ji Andreju Zupanu.

Pevski zbor sicer deluje 
v okviru Kulturnega in tu-
rističnega društva Kamna 

Gorica in beleži trinajsto 
leto obstoja. Zbor se je poi-
menoval po potoku Lipnica, 
ki teče po ozki dolini pod se-
vernim obrobjem Jelovice. 
Pevke in pevci vadijo v tam-
kajšnjem kulturnem domu, 
vsako leto pred božičem pa 
pripravijo prepevanje kole-
dnic po ozkih vaških ulicah 
ter božični in letni koncert 
ob zaključku pevske sezone. 
Redno sodelujejo na občin-
ski reviji pevskih zborov, le-
tos pa se bodo udeležili tudi 
regijskega tekmovanja. »So-
delovati, peti in biti tudi pos-
lušalec na taki manifestaci-
ji, kjer prepeva več sto grl, je 
zares čudovita in nepozabna 
izkušnja,« je v imenu zbora 
poudarila pevka Marjetka 
R. Opalk ter dodala, da je v 
Karlovcu vsak zbor na tek-
movanju žarel na svoj način, 
ker je dokaz, da se ni bati, da 
bi svetloba pesmi ugasnila – 
torej aurora cantat.

Zbor Lipnica srebrn v Karlovcu
Mešani pevski zbor Lipnica iz Kamne Gorice si je na zborovskem tekmovanju v Karlovcu pripel srebro.

MePZ Lipnica se uveljavlja tudi na zborovskih tekmovanjih. 
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Ljubljana – V dvorani Matije Tomca v Zavodu sv. Stanislava 
v Šentvidu bo danes, v petek, 2. junija, ob 19.30 na sporedu 
klavirski recital dveh priznanih pianistov. Predstavila se bosta 
v ZDA živeči pianist po rodu iz Tržiča Jure Rozman in pianistka 
Catherine Lan. Oba sta profesorja na kolidžu Boward Collge 
na Floridi. Na tokratnem koncertu bosta predstavila dela J. 
S. Bacha, L. M. Škerjanca, E. Granadosa in R. Schumanna.

Recital Jureta Rozmana in Catherine Lan

Mengeš – V Galeriji Mežnarija v Mengšu bo danes, v petek, 2. 
junija, ob 19.30 odprtje razstave likovnih del slikarja Štefana 
Ježa z naslovom Radost narave. Štefan Jež je znan kot odličen 
slikar krajine, vedut z izrazitim barvnim odslikavanjem. Kot 
je zapisala likovna kritičarka Smiljana Mayer, se likovno živ-
ljenje Štefana Ježa odvija med rodnim Mengšem, Kamnikom 
in slikovitimi predeli obmorskih pokrajin. Izhodišče njegovih 
likovnih sanjarjenj je vedno narava, harmonični in slikoviti 
predeli domače pokrajine v akrilni in pastelni tehniki.

Razstava slik Štefana Ježa

Kranj – Jutri, v soboto, 3. junija, ob 19.30 bo v avli Mestne 
občine Kranj 45. srečanje štirih pevskih zborov z naslovom 
Štiriperesna deteljica. Tokratni gostitelj je Mešani pevski zbor 
Svoboda iz Stražišča, nastopili pa bodo še MPZ Vasilij Mirk 
s Proseka pri Trstu, Mešani PZ KUD Brežice in Mešani PZ 
Zarja iz Šentvida.

Srečanje zborov Štiriperesne deteljice

Škofja Loka – Jutri, v soboto, 3. junija, ob 20. uri bo v kapelici 
Jezusovih blagrov na sporedu zadnji letošnji koncert iz cikla 
Orgle & v Papirnici. Nastopila bosta kosovski kitarist Petrit 
Çeku in zagrebški organist Pavao Mašić.

Orgelski koncert v Papirnici
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Kranj – Naš najboljši tekmo-
valec med prikoličarji in član 
AMD Kranj Milan Špendal 
je minuli konec tedna odlič-
no nastopal na dveh dirkah 
tako imenovanega Inter-
national Sidecar Trophy na 
dirkališču Grobnik pri Reki 
na Hrvaškem. Domov se je 
vrnil s kar dvema zmagama 
in dokazal, da je, čeprav ne 
nastopa več na dirkah sve-
tovnega prvenstva, še ved-
no med najboljšimi dirkači 
z motorjem s prikolico.

»Na startu je bilo dvajset 
dirkačev, nastopali pa smo v 
kategorijah s šeststo- intisoč-
kubičnimi motorji. Jaz sem 
vozil tisočkubični motor, tok-
rat pa je bil v prikolici Fran-
coz Freddy Lelubez.

Razpisane so bile tri dirke, 
dve v soboto in ena v nede-
ljo. Na prvi sobotni sva zma-
gala, druga pa je bila po ne-
sreči v prvem krogu najprej 
prekinjena in nato odpoveda-
na. Midva sva zmagala tako 
na sobotni dirki z imenom 
sprint race, ki je bila dolga 
šest krogov, kot na nedeljski, 
tako imenovani gold race dir-
ki, ki je bila dolga dvanajst 

krogov,« je o tekmovanju po-
vedal Milan Špendal, ki je ve-
čino kariere nastopal s sovo-
znikom Petrom Hillom, pred 
dvema letoma pa je na tekmi 
za svetovno prvenstvo nasto-
pal tudi s Francozom Fred-
dyjem Lelubezom, ki sicer s 
svojim voznikom nastopa v 
francoskem prvenstvu. Tok-
rat je s Špendalom nastopil 
kombinezonu Petra Hilla.

»Žal se je Peter Hill odlo-
čil, da se kot sovoznik upoko-
ji, saj je star 57 let in ima kar 

nekaj težav zaradi poškodb. 
Tako nimam več stalnega so-
voznika, saj ga je zelo težko 
dobiti. Dirki minuli konec 
tedna na Grobniku sta bili 
tako zame najbrž prvi in zad-
nji v tej sezoni. Ne vem pa še, 
kako bo vnaprej,« pravi 48-le-
tni Kranjčan Milan Špendal, 
ki je lani še nastopal na vseh 
dirkah International Sidecar 
Trophy in na koncu osvojil 
skupno drugo mesto.

»Ker vse manj tekmujem 
z motorjem s prikolico, sem 

se odločil, da bom več nasto-
pal na dirkah prvenstva Alpe 
Adria Clasic Racer. Tam na-
stopam s petstokubičnim 
kawasakijem letnik 1969. 
Nastopil sem na dveh dir-
kah. Na eni sem zmagal, na 
eni pa sem bil drugi, tako da 
trenutno vodim,« še dodaja 
Špendal in ljubitelje motori-
stičnega športa vabi na dirko 
evropskega prvenstva za sta-
rodobnike, ki bo na Grobni-
ku med 30. junijem in 2. ju-
lijem.

Špendal slavil na Grobniku
Minuli konec tena so na dirkališču Grobnik pri Reki pripravili tekmovanje z motorji s prikolicami 
International Sidecar Trophy, na obeh najmočnejših dirkah pa je slavil Kranjčan Milan Špendal.

Kranjčan Milan Špendal je na Grobniku zmagoval s sovoznikom Freddyem  
Lelubezom. / Foto: Vladimir

Jože Marinček

Kranj – V kranjskem bazenu 
je minuli konec tedna potekal 
Tristar turnir za vaterpoliste, 
rojene leta 2002 in mlajše. V 
skupini A so igrali Triglav, Ka-
mnik (oba Slovenija), Zemun 
(Srbija) in Csondrad VVSE 
(Madžarska), v skupini B pa 
Crvena zvezda (Srbija), Med-
veščak (Hrvaška), Trieste (Ita-
lija) in Catalunya (Španija). 
V predtekmovalnem delu so 
vaterpolisti Triglava pod vod-
stvom trenerja Rada Čerme-
lja in v postavi Gregor Kos, 
Gaj Zorman, Urban Verbič, 
Jaša Lah, Tim Bergant, Dejan 
Gostič, Andraž Pušavec, Aljaž 
Troppan, Juš Vončina, Rok 
Bečič, Aleksander Paunovič, 
Jure Zupanc, Gaber Jaklič in 
Jovan Vranič z 11 : 7 premaga-
li vrstnike iz Zemuna. Sledila 

je zmaga proti madžarskemu 
Csongradu VVSE s 17 : 10 in 
še zmaga proti Kamniku s 16 
: 4. Tako so v skupini A osvoji-
li prvo mesto, Kamnik pa je bil 
v postavi Martin Mihelič, Ur-
ban Zupan, Ažbe Cerar, Luka 
Sokler, Lukas Z. Gligorovski, 

David Lukič, Ažbe Baškovec, 
Gašper Brišnik, Rok Peterlin, 
Aleksander Cerar, Blaž Belen-
tin, Blaž Nadižar in David Go-
lob četrti. V skupini B je prvo 
mesto osvojila Crvena zvezda, 
drugi je bil Medveščak, tret-
ji Trieste in četrta Catalunya. 

Na tekmi za končno sedmo 
mesto so bili mladi iz Cata-
lunye z 10 : 7 boljši od Kamni-
ka, na tekmi za peto mesto je 
Csongrad VVSE z 22 : 5 pre-
magal Trieste, na tekmi za 
tretje mesto je Zemun z 10 : 7 
premagal Medveščak, na tek-
mi za končno prvo mesto pa je 
bila Crvena zvezda z 11 : 8 bolj-
ša od Triglava. 

Najboljši igralec turnirja je 
bil Aljaž Troppan iz AVK Tri-
glav, ki je bil z dvajsetimi za-
detki tudi najboljši strelec. 
Najboljši vratar je bil Andrej 
Vujnić iz VK Crvena zvezda. 

»To je bil odličen turnir, saj 
so naši mladi igralci spoznali 
tudi, kako se igra vaterpolo v 
tujini. Takih turnirjev bi pot-
rebovali še več,« je po konča-
nem turnirju povedal trener 
kranjskih vaterpolistov Rado 
Čermelj.

Kranjski vaterpolisti drugi

Najboljši igralec in strelec turnirja je bil Aljaž Troppan.

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Jože Marinček

Koper, Kranj – V sredo so no-
gometaši odigrali dve tekmi 
finala pokala. V Kopru so se 
na tekmi finala pokala Slo-
venije pomerili nogometaši 
Domžal in Olimpije. Zma-
govalci so postali Domžalča-
ni, ki so z zadetkom Gab-
ra Dobrovoljca v 62. minu-
ti zmagali z 1 : 0. 

V Športnem parku Zari-
ca je bila tekma finala poka-
la Medobčinske nogometne 
zveze Gorenjske med nogo-
metaši Zarice Kranj in Tri-
glava. Po pričakovanju so 
bili boljši nogometaši Tri-
glava, ki pa so odpor nogo-
metašev Zarice Kranj strli 
šele v drugem polčasu in z 
dvema zadetkoma najbolj-
šega strelce druge sloven-
ske nogometne lige Mateja 

Poplatnika v 62. in 80. mi-
nuti potrdili, da so najbolj-
ši na Gorenjskem. Obe mo-
štvi, tako Triglav kot Zarica, 
pa sta se uvrstili v tekmova-
nje za pokal Nogometne zve-
ze Slovenije v tekmovalni se-
zoni 2017/2018. 

Zadnji, 23. krog v Gorenj-
ski nogometni ligi se je vče-
raj začel s tekmo v skupini za 
obstanek med Zarico Kranj 
B in Škofjo Loko. Preostalih 
šest tekem pa bodo odigrali 
jutri, v soboto, ko se bodo vse 
tekme začele 17. uri. Zanimi-
ve boje pričakujemo v skupi-
ni za naslov prvaka. O prvaku 
Gorenjske članske nogome-
tne lige bo odločal prav zad-
nji krog, in sicer na tekmi v 
Bohinju, kjer so bodo doma-
čini pomerili z Žirovci, in na 
Visokem, kamor prihaja SIJ 
Acroni Jesenice. 

Pokal Domžalčanom

Medvode – Včeraj se je z nizom kratkih predavanj na športno 
tematiko začel festival Medvode v gibanju, ki poteka prvič. 
Zaključil se bo v nedeljo. Zanimivo bo že danes, ko bo ob 17.50 
v središču Medvod odprtje festivala z nagovorom in izpustom 
petdesetih belih golobov. Ob 18. uri se bo začela kolesarska 
dirka Kriterij Medvod. To bo prvo državno prvenstvo v kriteriju 
v cestnem kolesarstvu. Najprej bo start kategorije mladincev, 
start članov tudi s slovenskimi profesionalnimi kolesarji pa bo 
ob 20.30. Kolesarska zveza Slovenije bo na prireditvi tudi javno 
čestitala Janu Polancu za vrhunske predstave na letošnjem 
Giru. Jutri se bo dogajalo od 9. ure z odbojko na mivki (Zbilje), 
košarko trojk (Partizan Medvode), balinanjem (balinišče ob 
Sori), prstometom (ploščad pred kavarno 4 Mačke), ob 14.30 
bo v centru parakriterij, ob 15. uri tekma za Pokal Geoplin v 
teku na tekaških rolkah, ob 17.30 otroški teki, ob 20.30 pa prvi 
Nočni tek na Sotočju. Od 16. do 2. ure bo potekala kulinarična 
tržnica Okusi Sotočja, ob 21.45 pa se bo začel koncert sku-
pine King Foo (prav tako pred občinsko stavbo). Festival se 
bo končal v nedeljo, ko bo ob 11. uri v centru Medvod start 
kolesarskega vzpona na Katarino. 

Prvi festival Medvode v gibanju

Ribno – Ekipa ŠD Ribno iz Ribnega pri Bledu je na finalu prve 
slovenske malonogometne lige na travi Lige ENA v Pečarovcih 
postala prvi prvak. Liga je potekala pod vodstvom Slovenske 
malonogometne zveze, Gorenjci pa so se v velikem finalu 
pomerili z ekipo Transpak Ključarovci. Po zaključku rednega 
dela je bil rezultat izenačen (0 : 0), po kazenskih strelih in 
končnem rezultatu 4 : 1 pa so mesto prvaka osvojili nogome-
taši ekipe ŠD Ribno. Prvaki so tekmovanje v Ligi ENA začeli v 
skupini D skupaj z Bubka bar Gofar in ŠD Trnava. Z devetimi 
točkami, tremi zmagami in enim porazom so skupinski del 
zaključili na prvem mestu in se uvrstili v četrtfinale. S skupnim 
rezultatom 5 : 3 so bili boljši od Videmčanov in si pridobili 
vstopnico za polfinale. V polfinalu bi morali za nasprotni-
ka dobiti zmagovalca tekme NK Begne – NK Kapela Ekosen, 
vendar je NK Begne iz tekmovanja izstopil, Kapela pa je bila 
zaradi nespoštovanja sklepov disciplinske komisije izključena. 
Nogometaši ŠD Ribno so se tako uvrstili v finale in dokazali, 
da je kakovosten mali nogomet doma tudi na Gorenjskem. 

ŠD Ribno prvak malonogometne lige na travi

Ekipa ŠD Ribno se je veselila naslova prvakov.
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Ljubljana – V sredo so vaterpolisti Ljubljane Slovana in Tri-
glava na Kodeljevem odigrali zaostalo tekmo drugega kroga v 
drugem delu državnega prvenstva. Po treh porazih z branilci 
naslova je dišalo celo po prvi zmagi mladih iz Kranja, a se je 
srečanje končalo z 10 : 10. Vaterpolisti Triglava bodo v sredo 
odigrali še zaostalo tekmo šestega kroga z ekipo Kopra 1958, 
že v soboto, 10. junija, pa jih čaka prva tekma finala z vaterpo-
listi Ljubljane Slovana, ki se igra na tri zmage. 

Vaterpolisti Triglava so se približali Ljubljančanom 

Hotavlje – Športno društvo Marmor Hotavlje to nedeljo, 4. 
junija, pripravlja dobrodelno, rekreativno, športno in družabno 
prireditev Športni dan na Hotavljah. Potekala bo na Šinku-
covem travniku na Hotavljah, začela pa se bo ob 10. uri z 
otroškimi teki. Od 12. do 17. ure bosta potekala dobrodelni tek 
in hoja na kilometer dolgi trasi. Število krogov boste določili 
sami. Hkrati bodo potekale preizkušnje v različnih športnih 
disciplinah. Več izveste na www.sdmh.si.

Športni dan na Hotavljah
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Kokra – Stane Bergant, ki 
skupaj z družino kmetuje 
na nekaj deset hektarjev ve-
liki ekološki gorski kmetiji 
s travniki in pašniki nad ti-
soč metri nadmorske višine, 
je na ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, ministrstvo za oko-
lje in prostor, na slovenske 
in evropske poslance ter na 
kmetijsko gozdarsko zbor-
nico, zavod za gozdove in 

lovsko zvezo naslovil odpr-
to pismo. Kot je zapisal, je v 
času Avstro-Ogrske pa tudi 
v času Stare Jugoslavije ime-
la pridelava hrane prednost 
pred divjadjo. V tistem času 
so bili uplenitelji zveri in div-
jega prašiča bogato nagraje-
ni, veleposestniki, ki so žele-
li loviti jelenjad, pa so jo mo-
rali na svojih zemljiščih go-
jiti v oborah. Sledi takšne 
obore, ki jo je leta 1888 zgra-
dil veleposestnik Gilbert Fu-
chs, so v Kokri vidne še da-
nes. V prosti naravi v zad-
njih stoletjih jelenjadi prak-
tično ni bilo, nizka je bila 

tudi številčnost zveri in div-
jih prašičev. Tako stanje je 
ustvarilo ugodne pogoje za 
razmah kmetijstva in goz-
darstva v alpskem svetu, na 
kmetiji niso poznali pro-
blemov z divjadjo. »S spre-
membo političnega sistema 
po drugi svetovni vojni smo 
»upravljanje« z divjadjo in 
zvermi drastično spremeni-
li in v zakonodajo sistemsko 
vgradili neizogiben kon-
flikt med lastniki in drugi-
mi »uporabniki« prosto-

ra. Tudi lovski zakon iz leta 
2004 tega konflikta ni re-
šil,« je v odprto pismo poli-
tiki zapisal Stane Bergant in 
dodal: »Med drugo svetov-
no vojno in po njej obor niso 
več vzdrževali in jelenjad je 
iz njih začela naseljevati do-
lino, sledila je »eksplozija« 
povečevanja številčnosti. 
Občasen napad zveri, še po-
sebej pa večanje števila jele-
njadi, sta odločilno vplivala 
na demografsko sliko Kokre 
v zadnjih desetletjih. Polje-
delstvo ob navzočnosti jele-
njadi ni več mogoče, od nek-
danjih trideset kmetij redi 

nekaj živine še manj kot de-
set kmetij, sadovnjaki so os-
tareli ...«

Vsi ne prijavljajo škode

»Pred leti mi je medved 
poškodoval plemensko ro-
dovniško kobilo, ki smo jo 
morali zasilno zaklati. Čez 
nekaj dni je medved na Je-
zerskem poklal nekaj ovc, 
najdeni so bili sledovi in ka-
davri. Kljub očitni povezavi 
obeh napadov, fotografijam 
in strokovnemu poročilu ve-
terinarja mi je ministrstvo 
za okolje zavrnilo izplačilo 
odškodnine, ker njihov po-
oblaščenec na mestu napada 
ni našel sledov medveda in 
kadavra kobile,« je Bergant 
opisal svojo izkušnjo s ško-
do po divjadi in dodal: »Po-
gosto zagovorniki povečeva-
nja številčnosti divjadi ome-
njajo upad škod. Logično je, 
da ob takšnem odnosu dr-
žave do škod marsikdo obu-
pa in škode ne prijavlja več. 
Lastniki gozdov je ne prija-
vljajo zaradi neizdelane me-
todologije vrednotenja, ško-
de tudi ne prijavljajo kmeti-
je, ki so prenehale kmetovati 
in so se jim površine zarasle. 
Ob škodi, ki nam jo povzro-
či divjad, ne smemo pozabi-
ti na nematerialno, psiho-
loško škodo. Noben kmet 
ne prideluje in ne redi živa-
li za povračilo škode. Pokol 

poruši več desetletij rejske-
ga dela, veliko jih zaradi tega 
obupa in preneha z rejo in 
kmetovanjem.«

»Vidimo drevo,  
ne gozda«

Medtem ko je vodstvo Lo-
vske zveze Slovenije pozva-
lo druge nevladne organi-
zacije k protestu zoper na-
črtovalca, zavod za gozdo-
ve, ki v letnih lovsko-uprav-
ljavskih načrtih določa več-
ji odstrel jelenjadi, je Sta-
ne Bergant prepričan, da vsi 
slovenski lovci ne zastopajo 
takšnega stališča. »Pred leti 
je bilo tudi govora o ustano-
vitvi zavoda za lovstvo. Usta-
novitev takega zavoda bi bila 
ena večjih sistemskih na-
pak. Pogled nas, lovcev, na 
gozdni ekosistem je daleč 

preozek, da bi lahko prevzeli 
načrtovanje. Vidimo drevo, 
ne pa gozda. Pogled zavo-
da za gozdove je veliko bolj 
celovit in širši, zato je ruše-
nje njegove avtoritete nepri-
merno.«

»Razmislimo  
o nočnem lovu«

»V Kokri bi bili veseli, če 
bi se razmerje parkljaste div-
jadi spremenilo v korist av-
tohtone srnjadi, ki jo je jele-
njad povsem izrinila iz doli-
ne, ob tem pa se zavedamo, 
da bo povečani načrt odstre-
la jelenjadi zelo težko ures-
ničiti. Z liberalizacijo javne-
ga dostopa v naravno okolje 
smo spremenili obnašanje 
jelenjadi, ki je postala pov-
sem nočna žival. Opažam, 
da se jelenjad pojavi na trav-
niku šele po večernem mra-
ku, se napase, za uro ali dve 
leže, se proti jutru še enkrat 
napase, ob svitu pa je že v 
zavetju gozda,« ugotavlja 

Stane Bergant, ki meni, da 
bi morali tudi pri nas tako 
kot drugje v Evropi razmis-
liti o možnosti nočnega lova 
– na primer v jasnih nočeh, 
nekaj dni pred polno luno in 
nekaj dni po njej.

V Sloveniji bi po Bergan-
tovem mnenju morali bolj 
ceniti naravno in kultur-
no dediščino, ki jo pred-
stavlja značilna kulturna 
krajina poseljenega in ži-
vega gorskega sveta. »Na-
mesto da v urbano in kme-
tijsko kulturno krajino vsi-
ljujemo konfliktne vrste in 
ustvarjamo zverinjak, raje 
podpirajmo svoje tradicio-
nalno podeželsko življenje 
slovenskega kmeta in ga 
spodbujajmo, da bo pride-
loval zdravo ekološko hra-
no. Omogočimo mu, da se 
bo po planinskih pašnikih v 
miru pasla drobnica in živi-
na. Ne pustimo, da gorske 
kmetije in planine zagrne 
grmovje,« je sklenil odprto 
pismo slovenski politiki.  

»Sobivanje« v dolini Kokre
Kmet in lovec Stane Bergant iz Kokre je v odprtem pismu slovenski politiki opisal »sobivanje« ljudi in 
jelenjadi v dolini Kokre in pozval pristojne v državi k preučitvi razmer in ukrepanju.

Stane Bergant, kmet in lovec iz Kokre: »Ustava zahteva 
od države, da 'skrbi za gospodarski, kulturni in socialni 
napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih'. 
V Kokri jo država zanesljivo krši.« / Foto: Gorazd Kavčič

»Ne trdim, da je za slabo demografsko sliko v Kokri v 
celoti kriva divjad, je pa dejstvo, da je na primerljivih 
gorskih območjih, kjer jelenjadi ni, opuščenih 
bistveno manj kmetij kot na primer na Savinjskem in 
v Škofjeloškem hribovju.«

»Na golosekih, ki so 
nastali po žledolomu 
in napadu lubadarja, 
gozdarji ne sekajo 
listavcev, macesna in 
jelke. Med drevesi, ki 
so ostala, ni jelke in 
javorja prsne debeline 
pod 20 centimetrov. To 
pomeni, da so ta drevesa 
še uspela odrasti pred 
namnožitvijo jelenjadi, 
mlajša niso uspela.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zveza društev rejcev 
goved lisaste pasme Slove-
nije je v sodelovanju s Kme-
tijsko gozdarskim zavodom 
Ptuj in Govedorejskim dru-
štvom Slovenske gorice Le-
nart minuli konec tedna 
pripravila v okviru Kmetij-
sko-obrtniškega sejma na 
hipodromu Polena pri Le-
nartu državno razstavo go-
ved lisaste pasme. Na raz-
stavi je s skupno desetimi 
kravami sodelovalo tudi 
osem rejcev s širšega go-
renjskega območja: Miha 
Cegnar iz Dorfarjev, Jože 
Urh iz Virmaš, ki je tudi 
predsednik Govedorejske-
ga društva Škofja Loka, Go-
razd Benedičič iz Studene-
ga, Rajko Kos z Murav, Ma-
tija Zadrgal iz Komende, Ja-
nez Gaberšek iz Češenika, 

Janez Pirnat iz Zgornjega 
Tušanja in Albin Prašnikar 
iz Peč. Kosova starejša kra-
va Violett-et je zmagala v ka-
tegoriji krav s petimi ali več 

laktacijami, izbrali pa so jo 
tudi za šampionko razsta-
ve med starejšimi kravami. 
Zadrgalova krava Rosita je 
bila prva v kategoriji krav z 

zaključeno drugo laktacijo, 
Prašnikarjeva krava Šiba pa 
druga med kravami s kra-
vami s peto ali več laktacija-
mi. V finale, to je med štiri 

najboljše, sta se v skupini 
osemnajstih krav z zaključe-
no prvo laktacijo uvrstili tudi 
Urhova krava Santafe in Be-
nedičičeva krava Brina.

Kot je povedal Igor Sta-
nonik, vodja oddelka za ži-
vinorejo v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, je 
bilo na območju zavoda leta 
2000 v kontroli mlečnosti 
3153 krav lisaste pasme, kar 
je tedaj predstavljalo 40 od-
stotkov vseh kontroliranih 
krav, zdaj pa jih je samo še 
1700, kar pomeni 14-odsto-
tni delež. Lisasta pasma se v 
zadnjem času ponovno vra-
ča na hribovita območja, saj 
je po strokovnih ocenah za ta 
območja najbolj primerna. 
Mlečnost lisastih krav se je 
v obdobju 2000–2016 pove-
čala s 4992 na 5893 kilogra-
mov mleka v standardni lak-
taciji, torej za 901 kilogram. 

Kosova krava šampionka razstave
Kravo Violett-et, last rejca Rajka Kosa z Murav, so na državni razstavi goved lisaste pasme izbrali med starejšimi kravami za 
šampionko razstave. 

Kosova krava Violett-et, šampionka razstave med starejšimi kravami / Foto: Franc Pavlin

Škofja Loka – V okviru Tedna 
podeželja na Loškem bo v to-
rek, 6. junija, ob 10. uri v sej-
ni sobi Upravne enote Škofja 
Loka posvet o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji. Vanja 
Bajd Frelih iz KGZ Kranj bo 
predstavila uredbo o dopol-
nilnih dejavnostih, Ana Dem-
šar-Benedičič iz KGZ Kranj 
obdavčitev kmetijstva in do-
polnilnih dejavnosti, inšPek-
torici za hrano Andreja Mesec 
in Andreja Tarman pa dobre 
higienske prakse in kontrolo 
na terenu. Desetega junija bo 
še ogled kmetij, ki se ukvarjajo 
z dopolnilnimi dejavnostmi. 

Posvet o dopolnilnih 
dejavnostih

Loka pri Mengšu – Kmetijsko 
gozdarski zavod Ljubljana in 
Kmetijski inštitut Slovenije 
(KIS) bosta v sredo, 7. junija, 
organizirala na gradu Jablje 
tradicionalni dan pšenice, 
na katerem bosta glavni temi 
vremenske razmere v času 
rasti in gnojenje pšenice. 
Udeleženci si bodo ogledali 
tudi poskuse z različnimi vr-
stami in sortami žit.

Dan pšenice
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Simon Šubic

Od združitve podjetij Ele-
ktro Gorenjska Prodaje in 
Ece je minilo že poldru-
go leto. Zdaj najbrž že lah-
ko predstavite, kakšni so bili 
učinki združitve?

»Učinki združitve so brez 
dvoma pozitivni, ustvarila 
se je nova kultura. Izboljša-
la se je tudi naša ponudba za 
končne kupce, saj je vsako iz-
med podjetij v novo družbo 
prineslo nekaj svojega, ob-
držali smo najboljše prakse. 
Združitev pomeni tudi siner-
gijske učinke na področju ob-
vladovanja stroškov. Proces 
same združitve se je izkazal 
za izredno zahtevnega, saj je 
bilo treba uskladiti zelo veli-
ko dejavnikov, kar v naši de-
javnosti pomeni čas. S poslo-
vanjem v prvem skupnem 
letu smo zadovoljni. Zdru-
žitev lahko celovito ocenimo 
kot pravo odločitev.«

Kakšen tržni delež trenutno 
dosegate v Sloveniji in pose-
bej na Gorenjskem? 

»Tržni delež je po združi-
tvi nekoliko narasel. Po ura-
dni klasifikaciji Agencije za 
energijo imamo okoli 20-od-
stotni delež, če pa pogleda-
mo prodajo na petih distri-
bucijskih omrežjih, ki ne 
vključujejo nekdanjih zapr-
tih gospodarskih komplek-
sov, kot so Železarna Ravne, 
Štore, Jesenice, pa smo bili 
lani največji dobavitelj konč-
nim kupcem in smo dosega-
li okoli 24-odstotni delež.« 

Precej razširjena je tudi te-
renska prodaja električne 
energije, pri kateri nekateri 
uporabljajo tudi precej zava-
jajoče trike. Kakšna je politi-
ka ECE glede terenske pro-
daje elektrike?

»Prodaja električne ener-
gije je specifičen proces, po-
dobno kot pri sklenitvi zava-
rovalne police potrebuje ku-
pec več podatkov, informa-
cij, več dokumentov je treba 
izpolniti. S tega vidika je te-
renska prodaja ustrezen na-
čin pristopa do novih kupcev, 
seveda pa mora biti pristop 
profesionalen. Tudi mi ima-
mo sodelavce, ki predstavlja-
jo našo ponudbo pri kupcih 
na domu, v ta način proda-
je vlagamo veliko energije in 
truda, saj je zelo pomembno, 
da je terenski agent kompe-
tenten in spoštuje želje po-
tencialnih kupcev. Priprav-
ljene imamo protokol obiska 
in identifikacijske izkaznice, 
agenti so izobraženi s pod-
ročja energetskega trga. Žal 
slabe prakse nekaterih kon-
kurentov mečejo slabo luč 
na vse ostale. Razočarani 

kupci nam povedo, da so v 
njihove domove prišli agen-
ti pod pretvezo popisa štev-
ca, predstavljali so se za 
predstavnika elektro podje-
tja, ki upravlja infrastruktu-
ro. Kupci so podpisali pogod-
bo, ki pa je, do enega leta, za-
vezujoča. In veliko jih je jez-
nih, ko ugotovijo, da novi do-
bavitelj ne ponuja ugodnosti, 
ki so jih bili prej navajeni pri 
ECE. Morda je rešitev spre-
memba zakonodaje, kjer bi 
se približali zavarovalniški 
ureditvi licenciranja agen-
tov. Sedaj lahko energente 
trži prav vsak. Vsekakor naj 
bodo kupci previdni, naj pre-
verijo ponudbo obstoječega 
dobavitelja, morda pokličejo 
matično podjetje potencial-
nega novega dobavitelja, pre-
verijo pri prijateljih … Oblju-
ba najnižje cene ni vedno tis-
to, kar na koncu zagotavlja 
zadovoljstvo.«

Boste sodelovali v novi kam-
panji Zveze potrošnikov Slo-
venije za skupinski odkup 
elektrike? 

»Zmotila sta nas dva de-
javnika; praksa podobnih 
kampanj v tujini je že dolgo, 
da mora biti električna ener-
gija iz obnovljivih virov. To 
je že tudi v Sloveniji nujno 
pri razpisih za dobavo ener-
gentov javnim ustanovam. 
Tudi tokrat je ZPS ostala 
gluha na našo pobudo, da se 
odloči za tak pogoj, ki bi mu 
lahko zadostili vsi ponudni-
ki na trgu. Drugi dejavnik 
pa je način akcije in izvedba; 
akcijo organizira tuje podje-
tje v sodelovanju z ZPS, ki 
mu mora izbrani dobavitelj 
plačati za naše razmere veli-
ko provizijo za vsakega kup-
ca. Sprašujemo se, komu je 
akcija namenjena? Poziva 
k iskanju najboljše ponud-
be in hkrati k zamenjavi do-
bavitelja, kar ni nujno pove-
zano. Že zdaj lahko povem, 
da ECE zaradi navedenih 

razlogov pri kampanji ZPS 
ne bo sodeloval, kar pa ne 
pomeni, da bodo naši kupci 
ostali prikrajšani za primer-
ljivo ponudbo.«

Kot ste že omenili, je ECE 
edini slovenski dobavitelj, 
ki ponuja gospodinjstvom 
elektriko, ki je v celoti pro-
izvedena iz obnovljivih vi-
rov. Zakaj ste se odločili za 
takšno poslovno politiko, 
kako to sprejemajo kupci? 

»Odzivi kupcev so pozitiv-
ni. Želeli smo narediti dru-
gačen profil družbe, na trgu 
se je doslej vedno govorilo 
le o nizki ceni, ne pa tudi o 
družbeni odgovornosti, s či-
mer smo se v ECE identifici-
rali. Elektrike iz obnovljivih 
virov je v Sloveniji namreč 
dovolj za vsa gospodinjstva. 
Odločitev o obnovljivih virih 
energije je v tujini že praksa, 
skrb za okolje je v pokrajini, 
kot je Gorenjska, že tudi pri-
sotna od nekdaj. Verjame-
mo, da najnižja cena ni po-
goj za vse odločitve v ekono-
miji, kupci začenjajo ceniti 
celovitost ponudbe, zaveda-
nje, da prispevajo nekaj k va-
rovanju okolja, vse skupaj še 
potrjuje.«

Pri elektriki se da varčevati 
tudi drugače, ne le z menja-
vo dobavitelja ... 

»Delež stroška energi-
je, ki je stvar pogajanj med 
kupcem in dobaviteljem, 
je vedno manjši in predsta-
vlja manj kot tretjino raču-
na, tako da generalno gle-
dano prihranek zaradi cene 
ne predstavlja velikega dele-
ža. Ljudje se načeloma ved-
no postavljamo v pozicijo 
varčevanja, a hkrati v gospo-
dinjstva vnašamo vedno več 
aparatov. Ti so sicer varčni, a 
njihovo kopičenje prihranek 
v veliki meri izniči. Še ved-
no velja ljudski pregovor, da 
najmanj porabi izklopljen 
aparat. Zagotovo pa se da 

energijo veliko učinkovite-
je in efektivneje trošiti. Eno 
so energetsko varčne napra-
ve, v njihovo prodajo smo se 
usmerili tudi v ECE preko 
spletne trgovine, drugo pa 
je, kaj nam bo prinesla pri-
hodnost z vidika vlaganja v 
energetsko neodvisnost go-
spodinjstev. V trendu so ele-
ktrična vozila, zaradi kate-
rih poraba elektrike zagoto-
vo ne bo manjša, bo pa ver-
jetno prišlo do prihranka pri 
porabi ostale energije.« 

Digitalizacija vstopa tudi na 
trg električne energije. Kaj 
nam prinaša?

»Aktivnosti na tem podro-
čju je v svetu ogromno. Po-
memben vidik je, da kupec 
elektriko plačuje po dejanski 
porabi, in ne akontacijsko z 
letnim poračunom, kar je sla-
bo za kupca in dobavitelja. Za 
kupca, ker ga lahko poračun 
negativno preseneti, za doba-
vitelja, ki energijo kupuje na 
borzah po urah, in ne po tari-
fah, zaradi česar za nas cena 
elektrike ves čas niha, pa ker 
ima nakup in prodajo tako 
količinsko kot vrednostno 
med letom neusklajeno. V 
prihodnosti se bo gotovo tudi 
za gospodinjstva tarifa urno 
spreminjala. Gospodinjstva 
največ energije trošijo v dveh 
špicah – največja je okoli pol-
dneva, ko se kuhajo kosila, 
potem upade in se poraba 
po 16. uri spet dviguje, ko se 
ljudje vrnejo iz služb. Poraba 
je opazno spremenjena tudi 
v večernih urah. Ta slika je iz-
razita že dalj časa, obstoječe 
obračunske tarife VT in MT 
pa pri tem ne ustrezajo več 
najbolje. Koncept »pametne-
ga doma« predvideva določe-
ne rešitve tudi glede tega. Di-
gitalizacija se pozna tudi pri 
komunikaciji s kupci. Preko 
spletnega portala Moj ECE in 
mobilne aplikacije ECE mo-
bil že zdaj opravimo dobršen 
del komunikacije.«

Združitev bila prava odločitev
Sebastijan Roudi, direktor podjetja ECE, ocenjuje, da je bila združitev Elektra Gorenjska Prodaje in 
Elektra Celje Energije (Ece) pred poldrugim letom prava odločitev, zadovoljni so tudi s poslovanjem.

Mag. Sebastijan Roudi, direktor podjetja ECE / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava je 
v sredo v drugem in hkrati 
zadnjem svežnju odposla-
la na naslove davčnih zave-
zancev še 566.269 informa-
tivnih izračunov dohodnine 
za leto 2016. Zavezanci naj 
izračune natančno pregle-
dajo, pri tem pa naj preve-
rijo, ali izračun vsebuje vse 
obdavčljive dohodke, in pri-
merjajo podatke o dohod-
kih v izračunu s podatki, ki 
so jih prejeli od izplačeval-
cev. Če se z izračunom stri-
njajo, jim ni treba storiti ni-
česar in izračun bo po pote-
ku roka za ugovor 30. junija 
samodejno postal odločba. 
V primeru, da podatki v in-
formativnem izračunu niso 
pravilni oziroma so pomanj-
kljivi ali pa je davčna obve-
znost odmerjena previso-
ko ali prenizko, morajo naj-
pozneje do 30. junija podati 
ugovor na izračun, v naspro-
tnem primeru storijo davčni 

prekršek, za katerega je zag-
rožena globa od 250 do 400 
evrov. Ugovora jim ni treba 
vložiti, če razlika med zne-
ski dohodkov iz informativ-
nega izračuna in zneski do-
hodkov iz obvestil, ki so jih 
izplačevalci poslali zavezan-
cem, ne presega enega evra. 
Tisti, ki do izdaje informa-
tivnega izračuna dohodni-
ne niso uveljavljali posebne 
olajšave za vzdrževane dru-
žinske člane, lahko to stori-
jo še v ugovoru. Finančna 
uprava bo zavezancem pre-
več plačano dohodnino vrni-
la 28. julija, rok za doplačilo 
pa poteče 31. julija.

V drugem svežnju je 
123.542 izračunov (21,8 
odstotka) z doplačilom, 
338.469 (59,8 odstotka) jih 
je z vračilom, 104.258 (18,4 
odstotka) pa brez doplači-
la ali vračila. Skupni znesek 
doplačil znaša nekaj manj 
kot 47,5 milijona evrov, vseh 
vračil pa je za 183,7 milijona 
evrov.  

Nov sveženj informativnih 
izračunov dohodnine

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Zavodu za zapo-
slovanje so na podlagi an-
kete med delodajalci iz-
vedli raziskavo o predvide-
nem zaposlovanju v drugi 
polovici letošnjega leta, pri 
tem pa je vprašalnik izpol-
nilo 2916 delodajalcev, ki 
skupno zaposlujejo približ-
no 333 tisoč ljudi. Napovedi 
za drugo letošnje polletje so 
optimistične, delodajalci so 
napovedali, da bodo v pri-
hodnje pol leta potrebovali 
25.300 delavcev, od tega več 
kot 12 tisoč za nova delov-
na mesta, ostalo pa za nado-
meščanje zaposlenih. Naj-
večjo rast števila zaposlenih 
(6,3 odstotka) predvidevajo 
delodajalci iz gradbeništva 
ter iz drugih raznovrstnih 
poslovnih dejavnosti, ka-
mor sodijo tudi agencije za 
zaposlovanje, optimistič-
ne so tudi napovedi delo-
dajalcev iz informacijskih 

in komunikacijskih dejav-
nosti, prometa in skladi-
ščenja ter iz predelovalne 
dejavnosti, zaposlenost pa 
naj bi zmanjšali v finanč-
nih in zavarovalniških de-
javnostih. V drugem polle-
tju bodo po napovedih de-
lodajalcev najbolj iskani 
delavci za preprosta dela v 
predelovalnih dejavnostih, 
vozniki težkih tovornjakov 
in vlačilcev, prodajalci, va-
rilci, orodjarji, zidarji, vo-
jaki, skladiščniki in ura-
dniki za nabavo, strežniki 
in gospodinjski pomočniki 
in varnostniki. Delodajal-
ci, ki se ubadajo s težavami 
pri zaposlovanju ustreznih 
kadrov, pri kandidatih za 
zasedbo prostih delovnih 
mest opozarjajo predvsem 
na pomanjkanje delovnih 
izkušenj, ustrezne izobraz-
be, specifičnih znanj, te-
lesnih in organizacijskih 
sposobnosti ter znanja tu-
jih jezikov.   

Optimistične napovedi 
o zaposlovanju

Kranj – Delničarji Zavarovalnice Triglav so na torkovi skupščini 
podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da za dividende 
namenijo 2,5 evra bruto dividende na delnico, to je skupno 
56,8 milijona evrov, kar predstavlja 69 odstotkov lanskega čis-
tega dobička Skupine Triglav. Za nove člane nadzornega sveta, 
predstavnike delničarjev, so imenovali Natašo Damjanovič, 
Žiga Škerjanca, Maria Gobba, Andreja Andoljška in Milana 
Tomaževiča. Seznanili so se tudi z letnim poročilom zava-
rovalnice in skupine za lansko leto. Skupina je lani ustvarila 
višji dobiček od načrtovanega, ohranila vodilno mesto na slo-
venskem trgu in v regiji Adria, že drugo leto zapored dosegla 
premijsko rast in izboljšala bonitetno oceno. 

Delničarjem Triglava dva evra in pol dividende
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Na majski seji ob-
činskega sveta je bila poda-
na ocena varnostnih raz-
mer v občini Naklo za leto 
2016, ki je skupek ugotovi-
tev Medobčinskega inšpek-
torata Kranj (MIK), Policij-
ske postaje (PP) Kranj in za-
znav občinske uprave. MIK 
je lani ugotovil 84 prekr-
škov (nepravilno parkiranje, 
ustavljanje, prekoračitve hi-
trosti …), kar je 27 prekr-
škov več kot leto poprej. Naj-
več je bilo prekoračitev hitro-
sti mimo avtobusne postaje 
v Naklem (nasproti Marin-
ška), sicer se prekoračitve v 
občini merijo na osmih lo-
kacijah, ki so jih določili na 
podlagi varnostne ocene. 
V Strahinju so npr. pri do-
voljenih 40 kilometrih na 
uro zabeležili divjanje z 82 
kilometri na uro. PP Kranj 
je lani na območju občine 
obravnavala 61 prometnih 
nesreč, še vedno je najpo-
gostejši vzrok neprilagoje-
na hitrost, kot pa je opozoril 
komandir PP Kranj Matjaž 
Završnik, je kot sekundarni 

vzrok izredno skrb vzbuja-
joča vožnja pod vplivom al-
kohola. Na področju javne-
ga reda in miru je bilo lani 
manj intervencij v primerja-
vi s prejšnjimi leti, na podro-
čju kriminalitete so bili naj-
pogostejši vlomi, ki pa tudi 
najbolj vplivajo na občutek 
varnosti. Na splošno pa je 
Završnik dejal, da je ocena 
varnostnih razmer v občini 
Naklo dobra. 

V letu 2016 se je občinska 
uprava precej ukvarjala s 
prometno problematiko ok-
rog Vrtca Mlinček v Naklem. 
Starši so zaradi prezasede-
nosti parkirišča pred vrtcem 
predvsem v jutranjih urah 
parkirali kar na cestišču, 
zato so v drugi polovici leta 
na parkirišče postavili znak 
za kratkotrajno parkiranje 
med 7. in 9. uro. Prometno 
varnost so izboljšali z uredi-
tvijo še nekaj občinskih cest 
(k Trnovcu v Dupljah in Gro-
govo ulico v Naklem), kot je 
poudaril župan Marko Mra-
vlja, so določili tudi »cono 
30« v Strahinju pri cerkvi in 
v naselju Podreber, kjer so 
uredili montažno krožišče. 

Divjali so tudi skozi 
Strahinj
Policisti so lani v občini Naklo obravnavali 
enainšestdeset prometnih nesreč, najpogostejši 
vzrok je neprilagojena hitrost, izredno skrb 
vzbujajoča je tudi vožnja pod vplivom alkohola.

Simon Šubic

Kranj – Med nacionalno pre-
ventivno akcijo za večjo var-
nost kolesarjev, ki je v Slove-
niji potekala v drugi polovici 
maja, so policisti v dveh te-
dnih kontrolirali 3615 kole-
sarjev in pri tem odkrili 1153 
kršitev, so sporočili z Gene-
ralne policijske uprave. Ko-
lesarjem in drugim prome-
tnim udeležencem so izdali 
893 plačilnih nalogov in 423 
opozoril. Na Gorenjskem so 
policisti v poostrenih nadzo-
rih ugotovili 74 kršitev kole-
sarjev in osem kršitev vozni-
kov, v štirinajstih dneh pa so 
obravnavali tudi več nesreč 
z udeležbo kolesarjev, ki so 
se pri tem poškodovali, je 

dodatno pojasnil Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj. 

V nadzorih so bili poli-
cisti dodatno pozorni tudi 
na morebitno alkoholizira-
nost kolesarjev in tudi vo-
znikov. Skupaj so odredi-
li 705 preizkusov alkoholi-
ziranosti, v 82 primerih so 
tudi ugotovili prisotnost al-
kohola, dva pa sta preizkus 
zavrnila. Za osem udeležen-
cev so policisti odredili stro-
kovni pregled zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola, za 
pet udeležencev pa strokov-
ni pregled zaradi suma vo-
žnje pod vplivom mamil ali 
drugih psihoaktivnih snovi. 
Gorenjski policisti so obrav-
navali šest vinjenih kolesar-
jev, dvema kolesarjema pa 

so odredili strokovni pre-
gled zaradi suma vožnje pod 
vplivom prepovedanih drog. 

Z elektronskim alkotestom 
so sicer na Gorenjskem pre-
izkusili 142 kolesarjev.

Tudi kolesarji pogosto kršijo pravila
Slovenski policisti so med preventivno akcijo v drugi polovici maja ugotovili več kot tisoč kršitev 
prometnih predpisov s strani kolesarjev. 

Kolesarji sodijo med najbolj ogrožene udeležence cestnega 
prometa, k ogroženosti pa marsikdaj prispevajo tudi sami, 
opozarjajo na policiji. / Foto: Gorazd Kavčič

Jereka – V Jereki se je v ponedeljek zjutraj med raztovarjanjem 
materiala prevrnilo tovorno vozilo. Voznik je tedaj na delovišču 
raztovarjal moker pesek, ki je bil sprijet s podlago kesona, zato 
pesek s površine ni zdrsel, kar je spremenilo težišče vozila, ki 
se je prevrnilo pod cesto in ostalo naslonjeno na delovni stroj. 
V nesreči se ni nihče poškodoval. 

Prevrnil se je tovornjak

Radovljica – Radovljiški policisti so obravnavali mladoletnika, 
ki ga utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj v povezavi 
s prepovedanimi drogami. Na javnih krajih je najmanj osmim 
osebam, pretežno mladoletnikom, večkrat prodal manjše ko-
ličine konoplje, še dvema pa je omogočil njeno uživanje. S 
preprodajo snovi se je osumljenec ukvarjal dlje časa, najmanj 
pa v obdobju od septembra lani, ko je bila ugotovljena prva 
preprodaja, do februarja letos, ko so jo policisti zasegli pri 
uživalcu. Sledi kazenska ovadba.

Mladoletnikom prodajal konopljo 

Podnart – V Podnartu je v torek opoldan voznik tovornega 
vozila na prehod čez železniško progo zapeljal v trenutku, ko 
je prometna signalizacija že naznanjala prihod vlaka in je zato 
med spuščanjem poškodoval zapornice. Ker so te postale 
nerabne, so do odprave nevarnosti in zamenjave zapornic 
promet na prehodu približno eno uro urejali fizično. Voznika 
so policisti zaradi prekrška obravnavali v prekrškovnem po-
stopku in mu izrekli 500 evrov globe ter pet kazenskih točk. 
Enakih dogodkov je bilo v zadnjem letu na tem železniškem 
prehodu že več, ugotavlja policija. V dveh primerih sta voznika 
trčila v zapornici, ju poškodovala in s kraja pobegnila, v enem 
primeru pa je voznik zapornico poškodoval, ker je na prehod 
zapeljal v trenutku, ko je signalizacija naznanjala prihod vlaka 
in spuščanje zapornic. Policisti so obravnavali tudi nesrečo, 
ko je voznica trčila v zapornico in z vozilom zapeljala na že-
lezniške tire v trenutku, ko se je pripeljal vlak. Prehodu čez 
železniško progo se morate približati previdno in z zmanjšano 
hitrostjo, ob tem opozarjajo policisti. 

Tovornjakar poškodoval zapornici

Simon Šubic

Kranj – »Verjemite mi, 
ko si enkrat v njegovih 
krempljih, sploh ne veš, 
kje živiš, kaj delaš, razmi-
šljaš samo, da bi preživel. 
Zato nisem šel takoj na po-
licijo,« je na včerajšnji glav-
ni obravnavi na kranjskem 
okrožnem sodišču pouda-
ril šenčurski kmet in pod-
jetnik Aleš Štern, ki naj bi 
bil žrtev večletnega surove-
ga izsiljevanja s strani Meti-
ja Plave iz Preddvora in Mi-
lana Kepica iz Velesovega. 
Medtem ko je Kepic očita-
na dejanja takoj priznal, pa 
Plava kategorično zanika, 
da bi Šterna izsiljeval, po 
njegovem je šlo le za ureja-
nje dolžniškega razmerja. 
Tožilstvo Plavi očita, da je 
skupaj s Kepicem v obdobju 
2011–2016 od Šterna na po-
sebno surov in poniževalen 
način ter z uporabo groženj 
in fizične sile izsilil skupno 
1,6 milijona evrov, Plava po 
drugi strani trdi, da mu je 
oškodovanec še vedno dol-
žan 250 tisoč evrov. 

Po tem, ko je Aleš Štern 
včeraj v veliki sodni dvorani 
potreboval nekaj časa, da se 
je dovolj zbral, je iz njegovih 
ust začelo kar vreti. Povedal 
je, da je po prejemu vabila 
na pričanje znova začel po-
doživljati vso zgodbo, ki jo je 
v zadnjem letu vsaj deloma 
uspel odmisliti. »Vem, kaj 
govorim. Pripravljen sem 
desetkrat iti na detektor laži, 
pa boste ugotovili, da ni niti 
ene laži,« je poudaril. 

Kot je pojasnil, ga je s Pla-
vo seznanil Kepic, za katere-
ga pravi, da je bil Plavin vo-
jak. »Plavo sem tedaj prvič 
videl. Predstavil se mi je kot 
Christiano Ronaldo. Bil je 
elegantno oblečen, trdil je, 
da je on poskrbel za zazidlji-
vost dveh parcel na robu vasi 
in za hlev. Malo čudno sem 
ga gledal, ker to ni bilo res, 
a kmalu sem ugotovil, da 
želi prejeti nekaj plačila,« se 
spominja. Tako se je začelo. 
Sledilo je obdobje prigovar-
janja, da mora plačati, sicer 
se bo zameril ljudem v Lju-
bljani, ki da so mu to uredi-
li. Ker je pričakoval evropska 
sredstva za mladega kmeta 
in ni želel zapletov pri mili-
jonski investiciji v nov hlev, 
v tistem času pa je sicer kar 
dobro zaslužil, mu je na kon-
cu izročil 64 tisoč evrov. »S 
tem sem naredil življenj-
sko napako, ker se je tedaj 

vse začelo, saj sta Plava in 
Kepic ugotovila, da sem ne-
umen, mlad, da sem njihov. 
Večkrat mi je bilo jasno po-
vedano, da ne morem jaz od-
ločiti, kdaj bo konec, da bodo 
to oni.« 

Nazadnje je za dokončanje 
hleva nujno potreboval 100 
tisoč evrov, denar mu je pris-
krbel Kepic, a zahteval deset 
tisoč evrov mesečnih obresti. 
»Kasneje sem jima vse vrnil, 
a ni bilo konca, vedno sem 
bil dolžan od 30 do 40 tisoč 
evrov. Izmišljevali so si da-
tume, do kdaj moram vrniti, 
če nisem imel, so mi naložili 
kazen, tako da je bilo na kon-
cu kar naenkrat že za pol mi-
lijona evrov dolga ... Če Meti 
ne bi bil tako požrt, bi zade-
vo verjetno speljal in morda 
bi me še danes imel v šahu.«

Pritiski, ki so postali že 
skoraj vsakodnevni, so se 
najbolj stopnjevali od leta 

2014 naprej, ko je kupil 
nekdanji KŽK skupaj s pod-
jetnikoma in solastniko-
ma borze Bitsamp Damija-
nom Merlakom in Nejcem 
Kodričem. »Tedaj je bilo ko-
nec, videl je, da imam lju-
di, ki imajo denar. Takrat je 
res zagrabil, kot bi dveletne-
mu otroku pomolil pred nos 
sladoled.« Vsaj trikrat na te-
den je prišel Plava ponj, 
da sta se vozila okoli in je 
Štern iskal denar pri različ-
nih ljudeh. »V letu 2015 je 
počel take stvari, da ni mo-
goče verjeti. Zadal si je cilj, 
da mu bom plačal pol mili-
jona evrov. Marsikdo bi te-
daj ali njega pospravil ali pa 
samega sebe. Upal sem, da 
bo s tem prenehal, vsak nor-
malen človek ve, da je nekje 
meja. A če je teliček navajen, 
da cuza mleko, ga bo cuzal, 
dokler mu ga ponujaš. Ena-
ko je bilo pri Metiju in de-
narju. Kepic ima prav, ko je 
rekel, da si pri Plavi njegov 
ujetnik, da se te lasti.«

Na policijo se je odpravil, 
ko mu je Meti, besen, ker 
je ugotovil, da mu ne more 
plačati 250 tisoč evrov, res-
no zagrozil s pištolo. Tedaj 
si je rekel, da ima vsega do-
volj. Prej enostavno ni zmo-
gel. »On še danes misli, da je 
bog, da so policisti, sodišče 
ničvredni. Govoril je, da lah-
ko pristane za en dan v pri-
poru, a potem naj se pazim. 
Da je luksuz, ker se sploh do-
biva z mano, saj se z ostali-
mi, ki jih izsiljuje, osebno ne 
srečuje, da ima za to vojake,« 
je pojasnil. 

Predstavil se je kot Ronaldo
Na včerajšnjem nadaljevanju sojenja Metiju Plavi zaradi izsiljevanja je pričal oškodovanec Aleš Štern iz 
Srednje vasi. Ko si v njegovih krempljih, razmišljaš le o preživetju, je dejal.

Obtoženi Meti Plava se je domnevni žrtvi izsiljevanja Alešu 
Šternu prvič predstavil kot Christiano Ronaldo. 
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Aktualno
Kardinal Franc Rode se je srečal 
z Melanijo Trump, soprogo 
predsednika ZDA. Stran 18

Zanimivosti
Mojstrančanka Martina Čufar 
Potard: mama, ki še vedno veliko 
pleza ... Stran 19

Obletnice
Dvestota obletnica rojstva 
Edvarda Strahla, starološkega 
graščaka in plemiča ... Stran 20

Maja Bertoncelj

Družini Rak iz Pirnič se je 
pred sedmimi leti rodila de-
klica Joana. Preiskave so ne-
kaj mesecev kasneje poka-
zale, da njeni možgani ne 
zaznajo impulzov, da ni vi-
dnih dražljajev, skratka, da 
Joana ne vidi. Sledil je šok, 
nato pa sta se njena starša 
spopadla z izzivom, ki ga pri-
naša slepota v družini. Prvi 
cilj je Joanina samostojnost.

Joana je obiskovala vrtec 
montessori in njena vzgo-
ja je bila tudi sicer podprta 

s tem pristopom izobraževa-
nja. Lani pa je prišel čas za 
vpis v osnovno šolo. »Z mo-
žem sva želela, da izobra-
ževanje nadaljuje v svojem 
okolju, v redni šoli, in zelo 
sva vesela, da so ravnatelji-
ca in tudi vsi učitelji spreje-
li ta izziv. Svoje intelektual-
ne sposobnosti bo lahko raz-
vijala kadarkoli, sedaj pa je 
čas, da je s prijatelji iz oko-
lja. Socialna vpetost v okolje 
se mi zdi izredno pomemb-
na. Zavedam pa se, da je 
to izziv za vse,« je poveda-
la Jera Rak, Joanina mama. 

Joana je postala prvošol-
ka OŠ Pirniče. Učenci so jo 
lepo sprejeli, prav tako uči-
telji, ki so pred njeno vklju-
čitvijo imeli izobraževanje. 
»Iz Zavoda za slepo in sla-
bovidno mladino je prišla 
specialna tiflopedagoginja, 
ki je vsem zaposlenim po-
skušala predstaviti, kako sle-
pi čuti, kako je treba z njim 
postopati, da ga ne omeju-
ješ, da ne delaš namesto nje-
ga, temveč si mu v oporo, da 
bo lahko napredoval in čim 
bolj samostojno živel. Ve-
liko nam je pomagal tudi 

sokrajan Jurij Marussig, ki 
dela doktorsko disertacijo iz 
inkluzivne pedagogike in se 
še zlasti posveča slepim in 
slabovidnim,« je pojasnila 
Martina Kutnar, ravnatelji-
ca OŠ Pirniče. Joani niso za-
prli vrat, temveč so jo spre-
jeli medse. Pri pouku dela 
kot ostali učenci, a z nekaj 
prilagoditvami. Ima zvez-
ke, delovne zvezke. Names-
to svinčnika uporablja bra-
jev pisalni stroj, tako da že 
tekoče piše besedila in ra-
čune. Veliko snovi je treba 
prilagoditi – opisno, tipno, s 

konkretnim materialom. Za 
to gre marsikatera ura. Ra-
kova pravi, da slepe in slabo-
vidne otroke v procesu izo-
braževanja država zapostav-
lja: »Zakonodaja od leta 
2000 omogoča, da lahko 

otroci s posebnimi potreba-
mi obiskujejo redne šole. 
Na primer za slepe in slabo-
vidne pa ni prilagojenih uč-
benikov in delovnih zvez-
kov. Vse to je stvar učiteljev, 
spremljevalcev, staršev. Do-
ločene pripomočke si lahko 
izposodimo na Centru Iris, 
ki se je prej imenoval Zavod 
za slepo in slabovidno mla-
dino Ljubljana. Starši slepih 
in slabovidnih otrok od drža-
ve pričakujemo večji angaž-
ma.« 

Joanina razredničarka je 
Simona Košenina, v razredu 
je 18 učencev, Joana pa ima 
v šoli ves čas tudi spremlje-
valko Heleno Engelman, ki 
ji je kot šolska mama. »Ima-
mo srečo, da so okrog Joane 
takšni ljudje, ki so strokovni, 
poleg tega se zanjo še dodat-
no trudijo,« je hvaležna Jera 
Rak, ki dodaja, »Joana gre 
rada v šolo, in če ne bi bilo 
takšne klime, se verjetno ne 
bi odločila tako. Verjamem, 
da bodo preizkušnje še priš-
le, a za zdaj je krasno.«

Vključitev Joane v redno 
osnovno šolo je primer in-
kluzije, o kateri se veliko go-
vori, v praksi pa je v šolskem 
sistemu, kakršen je, težje iz-
vedljiva. Inkluzija pomeni, 
da osebe s posebnimi po-
trebami živijo med nami, 
ne le z nami, torej da gre za 

dvosmerni proces. V prime-
ru vključitve Joane se je potr-
dilo tudi, da s tem pridobijo 
vsi: tako otrok s posebnimi 
potrebami kot drugi učenci 
šole in celoten kolektiv. To 
potrjuje tudi ravnateljica in 
to se je ne nazadnje potrdi-
lo tudi na dnevu dejavnosti, 
ki so ga pred kratkim ime-
li na šoli. Učenci od 1. do 9. 
razreda so izdelovali pripo-
močke za Joano, ki ji bodo 
olajšali učenje. Predstavi-
li so jih na razstavi v domu 
krajanov v Pirničah v sklo-
pu prvega medvoškega kul-
turnega festivala LIKI, ki je 
združeval področja ljubitelj-
stva, izobraževanja, kultu-
re in inovacij. Podnaslov fe-
stivala je bil Sto čutov. Čuti-
li so tudi skupaj s slepo de-
klico Joano in v tem duhu so 
igralci skupine Oder mladih 
KUD Pirniče uprizorili gle-
dališko predstavo Čutiš?, s 
katero so gledalcem posku-
šali prikazati, kako je, če ne 
vidiš. »Očarana sem nad 
tem, kako sta se šola in lo-
kalna skupnost angažirali,« 
je omenjeno dogajanje ko-
mentirala Rakova.

»Joana je željna znanja. Je 
zelo sposobna učenka in ji 
bomo morali nuditi vse, da 
bo znanje lahko črpala. Ne 
bomo smeli popustiti,« je še 
povedala Kutnarjeva. 

Slepa prvošolka 
povezala celo šolo
V OŠ Pirniče imajo v 1. a razredu slepo deklico Joano. Šolsko snov se ji trudijo čim bolj približati, zato 
so na dnevu dejavnosti vsi učenci šole zanjo izdelovali pripomočke. Joana je slepa, a željna znanja.

Joana pri pouku dela kot drugi učenci, a z nekaj prilagoditvami. Ob njej je spremljevalka 
Helena. / Foto: Tina Dokl

Veliko snovi je treba prilagoditi – opisno, tipno,  
s konkretnim materialom. / Foto: Tina Dokl

Joana ima zvezke, 
delovne zvezke kot 
drugi otroci in niso 
prilagojeni slepim in 
slabovidnim. Namesto 
svinčnika uporablja 
brajev pisalni stroj in že 
tekoče piše besedila in 
račune. Veliko snovi je 
treba prilagoditi – opisno, 
tipno, s konkretnim 
materialom. Pripomočki, 
ki so jih izdelali učenci, ji 
bodo prišli zelo prav.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Vlada odklonila poroštvo 

Vlada je v ponedeljek za-
vrnila sprejetje sklepov, s 
katerimi bi dala poroštvo dr-
žave za morebitne stroške 
NLB zaradi tožb hrvaških 
bank, za kar se je zavzema-
la finančna ministrica Mate-
ja Vraničar Erman, ki je za-
radi tega predsedniku vla-
de Miru Cerarju ponudila 
odstop, a ga ta ni sprejel. V 
SDH, ki vodi postopek pro-
daje NLB, so državno poro-
štvo predlagali, ker se je tve-
ganje zaradi problematike 
prenesenih deviznih vlog 
varčevalcev nekdanje LB na 
Hrvaškem izkazalo kot ovi-
ra za uspešno izpeljavo pro-
daje NLB. Z državnim poro-
štvom bi po mnenju SDH 
za NLB iztržili višjo ceno. 
Potencialnih stroškov zara-
di tožb Privredne banke Za-
greb in Zagrebačke banke 
naj bi bilo neuradno za okoli 
400 milijonov evrov.

Pobuda za oceno 
ustavnosti lex Magne

Odvetnik Franci Matoz 
in urednik portala Pozare-
port Bojan Požar sta v to-
rek na ustavno sodišče vlo-
žila pobudo za oceno ustav-
nosti zakona o zagotavlja-
nju pogojev za izvedbo in-
vesticije na območju obči-
ne Hoče - Slivnica (t. i. lex 

Magna) s predlogom za za-
držanje zakona. »Ocenjuje-
mo, da gre za grob poseg v 
lastninsko pravico ljudi, ki 
so tam lastniki nepremič-
nin. Menimo, da je država s 
t. i. lex Magno kar sama do-
ločila, da gre za javni interes, 
čemur nasprotujemo, saj 
menimo, da ta vsaj v smislu 
ustave ni izkazan,« je pove-
dal Matoz, ki je pobudo vlo-
žil v imenu treh kmetov, ki 
bodo po tem zakonu razla-
ščeni, Požar pa se je temu 
simbolično pridružil kot la-
stnik nepremičnine v tej ob-
čini. »Imamo posluh za vse, 
ki so dobronamerni, na kon-
cu smo pristali na to, da se z 
nadomeščanjem kmetijskih 
zemljišč izognemo poseku 
gozda, nimamo pa posluha 
za tiste, ki po naročilu dru-
gih z ljubljanskimi močvir-
niki rušijo ta projekt in želijo 
sesuti delovna mesta v Mari-
boru,« je nov razvoj dogod-
kov komentiral gospodar-
ski minister Zdravko Poči-
valšek. Po njegovih besedah 
bodo storili vse, da razlastit-
ve sploh ne bi bile potrebne. 
Po zakonu, ki je bil sprejet 
decembra lani, je sicer pred-
videna razlastitev tistih la-
stnikov, s katerimi v postop-
ku pridobivanja zemljišč ne 
bi uspeli skleniti dogovora. 
Župan občine Hoče - Slivni-
ca Marko Soršak je napove-
dal, da bodo v občini znova 
preverili mnenje ljudi, upa 
pa, da se postopki ne bodo 

vlekli predolgo in da Magna 
ne bo odšla drugam. Kot je 
dodal, doslej nihče ni bil pro-
ti investiciji, so pa imeli ne-
kateri določene pomisleke. 
»Le Požar se je izrekel proti. 
In ponujal je denar tistemu, 
ki se bo podpisal ... je sploh 
vprašanje, ali je to legalno ali 
ne,« je povedal. 

Šestanu zaupali 
koordinacijo

V ponedeljek, dva tedna 
po požaru v vrhniškem Ke-
misu, je ministrica za ob-
rambo Andreja Katič na zah-
tevo premierja Mira Cerarja 
za vodenje koordinacije za-
dolžila svojega svetovalca za 
varstvo pred nesrečami Sreč-
ka Šestana, sicer poveljnika 
civilne zaščite. Premier je ob 
tem dejal, da so državni or-
gani sicer odreagirali že prvi 
dan, a je koordinacija umanj-
kala, posledično pa ljudje 
niso imeli vseh informacij, 
zato so bili negotovi, prestra-
šeni. Inšpektorica za okolje 
in naravo je sicer vrhniške-
mu podjetju Kemis že minu-
li petek izdala ustno odločbo, 
s katero je podjetju do odpra-
ve posledic požara prepove-
dala nadaljnje zbiranje od-
padkov, ta teden pa ji je sle-
dila še pisna prepoved. Ke-
mis pa ima še vedno dovolje-
nje za izvoz odpadkov, prav-
zaprav mu je bilo celo odre-
jeno, da mora v okviru sana-
cije poskrbeti za že sprejete 

odpadke. Nove nevarne od-
padke, ki nastajajo v Sloveni-
ji, bodo do vzpostavitve nor-
malnih razmer lahko vozili v 
druga tovrstna podjetja v Slo-
veniji ali v tujino. Vrhniški 
občinski svet je ta teden tudi 
sprejel sklep, ki pa ni zavezu-
joč, da naj se podjetje Kemis 
seli na drugo lokacijo zunaj 
Vrhnike, na kar so iz podje-
tja odgovorili, da ta možnost 
ni realna. Direktor Emil Na-
nut je ob tem zagotovil, da 
bodo izpolnili vse pogoje za 
nadaljnje varno in uspešno 
delo ter domačinom povrnili 
vso nastalo škodo. 

Rekordno odškodnino 
že izplačali

Postojnska bolnišnica je 
novogoriški družini prejšnji 
teden zaradi zapleta pri po-
rodu, pri katerem je novoro-
jenček dobil trajne poškod-
be možganov, plačala odško-
dnino v višini 853.438 evrov, 
kar je rekorden znesek v Slo-
veniji. Družina je denar iz-
terjala z izvršbo. Kot je pove-
dal direktor bolnišnice Ale-
ksander Merlo, se bo bolni-
šnica, ki naj bi imela zara-
di izplačila odškodnine ne-
kaj dni blokiran račun, tru-
dila čim bolj nemoteno iz-
vajati programe, okrnjene 
pa bodo naložbe. Otrok ima 
zaradi zapleta pri porodu ce-
rebralno paralizo in hudo 
epilepsijo, priklenjen je tudi 
na invalidski voziček.

Kemis hočejo preseliti
Vrhničani so bili zaradi preslabe koordinacije državnih služb prva dva tedna po požaru v Kemisu slabo 
informirani, kar je povzročalo negotovost. Podana pobuda za oceno ustavnosti lex Magne.

Odvetnik Franci Matoz je na ustavno sodišče vložil pobudo 
za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za 
izvedbo investicije Magne v Hočah. / Foto: arhiv GG 

Ministrica za obrambo Andreja Katič je Srečka Šestana 
(desno) zadolžila za koordinacijo pristojnih državnih služb 
po požaru v vrhniškem Kemisu. / Foto: Tina Dokl

Novogoriška družina je z izvršbo dosegla, da ji je 
postojnska bolnišnica izplačala rekordno odškodnino 
853.438 evrov. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (562)

Praznik slovenske gimnazije
Devetega maja leta 1957 je 

tedanji avstrijski minister za 
pouk dr. Heinrich Drimmel 
podpisal odlok o ustanovi-
tvi Zvezne gimnazije za Slo-
vence v Celovcu, za prvega 
ravnatelja pa je imenoval dr. 
Joška Tischlerja, ki se je naj-
bolj zavzemal za njeno usta-
novitev. Gimnazija je bila 
tako letošnjega maja stara 
60 let in jubilej so najprej 
proslavili z mašo pri Gospe 
Sveti, konec maja pa s sveča-
nostjo v Domu glasbe v Ce-
lovcu. Med občinstvom so 
bili nekdanji dijaki šole, od 
katerih so mnogi dosegli vi-
soke položaje in ugled v ko-
roški oziroma v avstrijski 
družbi, profesorji in sode-
lavci gimnazije, med častni-
mi gosti pa so bili predsedni-
ka republike Avstrije in Slo-
venije Aleksander Van der 

Bellen in Borut Pahor, ki je 
pred tem avstrijskega pred-
sednika gostil v Sloveniji, 
predsednik koroške dežel-
ne vlade dr. Peter Kaiser in 
celovški škof Alois Schwarz. 

Govorci so z izbranimi 
besedami govorili o pome-
nu Zvezne gimnazije za 
Slovence v Celovcu. Sloven-
ci so se morali pred njeno 

ustanovitvijo šolati na ško-
fijski gimnaziji na Plešiv-
cu / Tanzenbergu nad Gos-
posvetskim poljem. Celov-
ški škof Alois Schwarz je 
dejal, da je bila gimnazija 
ob ustanovitvi »nežna sadi-
ka, danes pa je močno dre-
vo, nepogrešljivo za sloven-
sko narodno skupnost«. 
Za predsednika Republike 

Slovenije Boruta Pahorja je 
obletnica ustanovitve gim-
nazije »praznik moči zna-
nja, večkulturnosti, sožitja 
in dobrega sosedstva. Na gi-
mnaziji je v teh letih matu-
riralo nad 2000 dijakinj in 
dijakov in tako preko po-
membne stopnice vstopilo 
v poklicne kariere«. Sloven-
ščina dobiva tudi tako druž-
beno veljavo, manjšina svo-
je intelektualno jedro, slo-
vanske skupnosti pa svoje 
mesto pri oblikovanju ko-
roške kulturne in družbe-
ne stvarnosti. Dvojezičnost 
in še kakšen jezik povrh je 
adut za prihodnost, je pove-
dal predsednik Slovenije. 

Od leta 2015 naprej je rav-
nateljica Zvezne gimnazije 
za Slovence v Celovcu Zal-
ka Kuchling, profesorica 
nemščine in francoščine. 

Ravnateljica je dejavna tudi 
v političnem življenju Koro-
ške. Na listi Zelenih je bila 
izvoljena v koroški dežel-
ni zbor, je pa tudi podpred-
sednica Skupnosti koroških 
Slovenk in Slovencev, ene 
od treh krovnih organiza-
cij Slovencev na Koroškem. 
»Gimnazija je tudi povezala 
Celovec s podeželjem in pos-
tala k Evropi odprta šola,« je 
dejala ravnateljica.

Zalka Kuchling, ravnateljica 
Zvezne gimnazije za 
Slovence v Celovcu

V začetku tedna so na pokopališču v Železni Kapli 
pokopali Petra Kucharja, ki je bil rojen 19. avgusta 
1929 v Železni Kapli. Bil je zaveden Slovenec, 
skupaj s svojo mamo Jelko tudi partizan, po vojni pa 
strokovnjak za lesarstvo in gozdarstvo, zato je bil do 
upokojitve direktor lesnega oddelka v nekdanji tovarni 
celuloze Obir. Več let je bil predsednik Slovenskega 
prosvetnega društva Zarja v Železni Kapli in 
predsednik Zveze koroških partizanov. Napisal je tudi 
knjigo Pesem in pelin mojih gozdov.

Jože Košnjek

med sosedi
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Dr. med. Jurij Kurillo

otroške
nalezljive
bolezni

Da jih ne pozabimo ... (5)

Škrlatinka
Škrlatinka (Scarlatina) 

je še vedno zelo razširje-
na in je najpogostejša na-
lezljiva bolezen med otro-
ki v starosti od enega do šti-
rih let. Povzroča jo bakteri-
ja, imenovana betahemoli-
tični streptokok skupine A, 
ki se predvsem prenaša iz 
žrela okuženega na zdrave-
ga s kapljicami sline. To se 
dogaja še posebno tam, kjer 
so otroci v tesnem stiku. Po 
kratki inkubaciji, navadno 
že po 2–4 dneh, se pojavi-
jo vročina, otekle in boleče 
vratne bezgavke, bolečine 
pri požiranju in v glavi, ne-
mara tudi v trebuhu in veči-
noma tudi bruhanje. Teles-
na temperatura lahko pre-
seže drugi dan celo 40 ˚C. 
Takrat se pojavi po koži tru-
pa značilen droben in hra-
pav rdeč izpuščaj, v žrelu pa 
močno boleče vnetje z belo 

obloženim jezikom, ki se 
postopoma odlušči in posta-
ne »malinast«. Za škrlatin-
ko je značilno, da na obra-
zu ni izpuščaja, pač je vide-
ti ob ustih in nosu poseben 
bled trikotnik. Vročina pade 
in čez približno teden dni se 
prične koža po trupu luščiti, 
nazadnje tudi na podplatih. 

Streptokok je zelo obču-
tljiv na klasični antibiotik, 
penicilin ali (pri otroku, ki 
je nanj alergičen) kakšen 
drug ustrezen preparat, ki 
ga mora bolnik dobivati de-
set dni, četudi nima več su-
bjektivnih težav. To je zelo 
pomembno, da se izognemo 
morebitnim zapletom, ki so 
bili pred antibiotičnim ob-
dobjem zelo pogosti in ne-
varni. Izjemoma se pojavijo 
še danes in so lahko gnojni, 
kot je vnetje srednjega uše-
sa, ali pa imunski, recimo 

vnetje ledvic (glomerulone-
fritis) ali revmatična vroči-
ca. Takim komplikacijam 
se izognemo z dosledno de-
setdnevno penicilinsko tera-
pijo. To lahko zdravnik upo-
rabi tudi, če hoče preprečiti 
novo okužbo pri ogroženih 
otrocih.

Koristno je, da damo ob 
tem obolenju pregledati 
urin, včasih pa se bo treba 
odločiti še za kakšno dru-
go preiskavo. Že na začet-
ku bolezni bo terapevtu pri 
diagnozi koristil pozitiven 
hitri bris žrela na hemoli-
tični streptokok, ki je na-
rejen v pol ure; na rezultat 
običajnega brisa je treba ča-
kati dan ali dva. Škrlatinka 
se lahko pri istem otroku še 
kdaj ponovi.

Vnetje žrela (faringitis) ve-
činoma (pri dveh tretjinah 
bolnikov) povzročajo tudi 

najrazličnejši virusi, pri ka-
terih ni potrebna antibiotič-
na terapija. 

V Sloveniji se pojavlja škr-
latinka ciklično čez vse leto, 
vendar je najpogostejša v 
zimskih mesecih. Leta 2015 
so našteli 3083 primerov. 

Že veliko pred drugimi 
učenjaki je Slovenec Marko 

Anton Plenčič (1705–1786), 
profesor na dunajski medi-
cinski fakulteti, v svoji knji-
gi opisal klinično sliko škr-
latinke in pri tem domne-
val, da jo na daljavo prena-
šajo neke klice, imenovane 
kontagij. Plenčiča imamo 
lahko za prednika bakterio-
loške ere.

Izpuščaj škrlatinke na trebuhu / Foto: dr. Jurij Kurillo

Miha Naglič

Življenje in delo

Ogledal sem si njego-
vo razstavo v Cankarjevem 
domu, ki je tako dobra, da bi 
jo rad priporočil tudi vam. Na 
ogled je do 27. avgusta. V CD 
so ob razstavi, ki jo je posta-
vila Katarina Štok Pretnar in 
grafično oblikoval Brane Ža-
lar, zapisali, kar sledi. »Robert 
Capa, nedvomno eden najpo-
membnejših vojnih fotogra-
fov vseh časov, je živel krat-
ko in intenzivno, zapustil je 
več kot 70.000 negativov, ki 
pomenijo enkraten pogled 
na razburljivo zgodovino 20. 
stoletja. Retrospektiva obsega 
tehten izbor 97 črno-belih fo-
tografij s prizori ključnih do-
godkov iz petih vojn, ki jim je 
s kamero sledil v svojem krat-
kem življenju: od španske dr-
žavljanske, druge kitajsko-ja-
ponske in druge svetovne voj-
ne z izkrcavanjem zavezni-
kov v Normandiji ter osvobo-
ditvijo Pariza do arabsko-izra-
elskega konflikta in prve voj-
ne v Indokini. Z izjemno vi-
zualno zgovornostjo in ob-
čutljivostjo nas avtor opomi-
nja, da so pogum, dobrota 
in optimizem navadnih ljudi 
najučinkovitejše in junaške 
oblike kljubovanja temačnim 
vojnim silam. Poleg tega bo 
razstava predstavila še vrsto 
portretov njegovih prijateljev 
in umetniških kolegov, kot so 

bili Ernest Hemingway, Willi-
am Faulkner, Truman Capo-
te, John Huston, Humphrey 
Bogart, Gary Cooper, He-
nri Matisse in Pablo Picasso. 
Vključen je tudi portret slav-
ne igralke Ingrid Bergman, 
ki jo je spoznal ob koncu voj-
ne leta 1945. Njuna ljubezen-
ska zveza je trajala dve leti, z 
njo je odpotoval v Hollywood 
ter leta 1946 postal ameriški 
državljan. V tem času se je še 
posebej intenzivno posvečal 
nastajanju filmov in filmski 
fotografiji. Capa je poleg He-
nrija Cartiera Bressona tudi 
eden najslavnejših ustanovi-
teljev agencije Magnum v Pa-
rizu leta 1947, zato razstavo 
posreduje ta pomembna fo-
tografska agencija ob 70-le-
tnici delovanja …« Povzemi-
mo na kratko še fotografovo 
biografijo. »Robert Capa se je 
rodil kot Endre Friedmann v 
židovski družini 22. oktobra 
1913 v Budimpešti. Njego-
va mati je bila po rodu s Slo-
vaškega, oče pa iz romunske 
Transilvanije. Nezadovoljen 
z ozračjem in življenjskimi 
razmerami na Madžarskem 
se je takoj po koncu prve sve-
tovne vojne pri osemnajstih 
letih preselil v Berlin, kjer 
je našel delo v fotografiji in 
vzljubil umetnost. Zaradi na-
raščajočega fašizma ter pre-
ganjanja židovskih novinar-
jev in fotografov je leta 1933 
zapustil Berlin, se naselil v 
Franciji in svoje židovsko ime 

zamenjal za ameriško zvene-
če ime Robert Capa. Capa s 
pomenom 'morski pes' je bil 
namreč njegov vzdevek v šol-
skih letih. Kmalu se je v Pari-
zu spoznal z že uveljavljeni-
mi fotografi Andrejem Ker-
teszem, Davidom Seymo-
urom in Henrijem Cartier-
-Bressonom. V tem času mu 
je poslovno veliko pomaga-
lo tudi njegovo dekle Gerda 
Taro. Sledijo številna poto-
vanja po različnih evropskih 
in azijskih vojnih žariščih 
od Španije med letoma 1936 
in 1939 do Vietnama, kjer je 
med fotografiranjem stopil 
na mino leta 1954.« Pred od-
hodom v Vietnam ni priredil 
poslovilne zabave, dogajanju 
pa je bil v času smrti in pred 
njo »dovolj blizu« … 

Fotografom v premislek

Navedimo ob razstavi Ro-
berta Cape še to, kar je o dob-
ri fotoreportaži izjavil njegov 
sodobnik, znameniti franco-
ski fotograf Henri Cartier-
-Bresson. »Pogosto fotogra-
firamo dogodke, ki so ime-
novani 'novice', ampak ne-
kateri podajajo novice korak 
za korakom, z najmanjšimi 
podrobnostmi, kot da bi po-
dajali računovodsko poroči-
lo. Taki fotografi, na žalost, 
pristopajo do dogodka na 
najbolj suhoparen mogoč na-
čin. Kot da bi vam kak zgodo-
vinar bral podrobnosti bitke 

pri Waterlooju: toliko in toli-
ko topov je bilo tam, toliko in 
toliko mož ranjenih – poroči-
lo se bere kot kak seznam. Po 
drugi strani, če berete Sten-
dhalovo Parmsko kartuzijo, 
vas avtor umesti v samo bit-
ko in sami doživite vse naj-
manjše, pomembne podrob-
nosti ... Življenje ni sestavlje-
no iz zgodb, ki jih razreže-
te na kose kot jabolčno pito. 
Ne obstaja standardni na-
čin pristopanja do zgodbe. 
Vzbuditi moramo situaci-
jo, resnico. To je poezija ži-
vljenjske resničnosti.«

Angela in Donald

»Mi, Evropejci, moramo 
svojo usodo resnično vzeti v 
svoje roke. Časi, ko smo se 
lahko povsem zanesli na dru-
ge, so do neke mere mimo, 
to sem v zadnjih dneh izku-
sila.« To je po vrnitvi iz Taor-
mine na Siciliji, kjer se je ude-
ležila srečanja skupine držav 
G7, izjavila nemška kancler-
ka Angela Merkel. Pri tem 
ni povedala, kdo so ti »dru-
gi«, vendar je vsem jasno, da 
je imela v mislih ZDA in Do-
nalda Trumpa. Izjavila je na-
mreč tudi: »Celotna razprava 
o podnebnih spremembah je 
bila zelo težka, da ne rečem 
nezadovoljiva. Nobenih zna-
kov ni, ali bodo ZDA podpr-
le pariški dogovor ali ne …« 
Kaj na vse to poreče zgovor-
ni Donald?

Nepozabni Robert Capa
»Če tvoje fotografije niso dovolj dobre, nisi dovolj blizu,« je svoj čas izjavil Robert Capa, največji 
vojni fotoreporter vseh časov. Njegova je tudi ta: »Ko gredo fotografi na vojna območja, ne prirejajo 
poslovilnih zabav …«

Najbolj znana fotografija Roberta Cape, prvič objavljena v 
reviji Life: Padajoči vojak (Falling Soldier); pravkar zadeti 
borec španskih republikancev pada v smrt, 15. 6. 1936.

Robert Capa po izkrcanju v Normandiji, ki se ga je kot 
fotograf udeležil v prvih vrstah, junija 1944. / Foto: Wikipedija

Voditelji »velikih sedem« (G7), Taormina, 26.–27. 5. 2017. Z 
leve: Donald Tusk, Justin Trudeau, Angela Merkel, Donald 
Trump, Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron, Shinzo Abe, 
Theresa May, Jean-Claude Juncker. / Foto: Wikipedija
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Aleš Senožetnik

Umiranje in smrt sta v da-
našnji družbi med zadnji-
mi tabu temami, o kateri le 
redko spregovorimo, čeprav 
je prav smrt edina gotovost 
v življenju. Z njo se domala 
vsakodnevno srečuje franči-
škanska redovnica in medi-
cinska sestra Emanuela Žer-
din, ki kot vodja oskrbe delu-
je v Hiši Ljubhospica v Lju-
bljani, ki nudi paliativno os-
krbo umirajočim.

»Spoznala sem, da bol-
nik k nam nikoli ne pride 
sam. S seboj prinese vse 
svoje življenje,« pravi se-
stra Emanuela Žerdin, ki 
je o svojih dolgoletnih iz-
kušnjah pri delu z umira-
jočimi prejšnji teden v ko-
mendskem kulturnem 
domu spregovorila s Štefa-
nom Petkovškom, predse-
dnikom Ustanove Petra Pa-
vla Glavarja, ki je skupaj z 
Zavodom Medgeneracijsko 

središče Komenda organi-
ziralo dogodek.

Poslanstvo hospica je laj-
šati fizične in psihosocialne 
stiske umirajočih bolnikov 
in njihovih svojcev ter hkra-
ti pomagati tudi zadnje dni 
življenja narediti kakovo-
stne in dostojanstvene. Nji-
hovo pravilo je po besedah 
sestre Emanuele Žerdin, da 
nihče ne umre sam. Zato so 
tudi vrata svojcem odprta 24 
ur na dan.

Soočanje s smrtjo je težko 
tako za umirajočega kot tudi 
za svojce. »Večkrat vidimo, 
kako se bolnik in svojci eden 
pred drugim kažejo veseli in 
optimistični, hkrati pa drug 
drugemu skrivajo svoja naj-
globlja čustva,« opaža Žer-
dinova, ki meni, da je največ 
vredno, da se svojci in bol-
nik pomirijo s samim sabo, 
uredijo odnose ter odpustijo 
sebi in drugim. Ob smrti na-
mreč padejo vse maske, pra-
vi Žerdinova.

A kot pravi, najtežje med 
vsemi umirajo mlade ma-
mice, ki se težko poslovijo 
od svojih otrok. »To je tudi 
za osebje težko obdobje. 
Spomnim se muslimanke iz 
Bosne, ki je za seboj pustila 
majhne otroke. Vsak je eno 
noč preživel z njo v hospicu, 
ona pa je z njim govorila o 
umiranju in smrti in se tako 
poslovila od njih. Šele potem 
je lahko v miru umrla. Šele 
ko je uredila odnose s svoji-
mi otroki, je lahko v miru za-
ključila svojo zgodbo. Rekli 
smo, da je bil to naš angel. 
Ena preprosta ženska iz Bo-
sne.«

Ker se je odkrito pogovo-
rila s svojimi otroki, so tudi 
oni lažje sprejeli mamino 
smrt. Prav otroke pa odra-
sli nehote prevečkrat izklju-
čujemo iz žalovanja za ljubo 
osebo. Želimo jih obvarova-
ti in jih držimo stran od umi-
ranja, se z njimi ne pogovar-
jamo o smrti, s čimer jim 

povzročimo več škode kot 
koristi, saj se ne znajo soo-
čiti z žalostjo ob izgubi ljube 
osebe. »Tudi otroku je treba 
pustiti, da se poslovi od ne-
koga, ki ga je imel rad. Ne 

bom pozabila malčka, kate-
rega mama je umrla pri nas. 
Z igračo, malim tovornjač-
kom, je pripeljal rožico in jo 
položil mamici na prsi ter se 
tako poslovil od nje. In ko sta 

z očetom odhajala, ga je pri-
jel za roko in rekel: Kako je 
lepa!« je sklenila eno od šte-
vilnih ganljivih pripovedi se-
stra Emanuela Žerdin.

O smrti bi morali več go-
voriti, je prepričana sestra, 
saj je to težka, a intenzivna 
izkušnja, ki nas lahko notra-
nje obogati. Kot pravi, odno-
si ostanejo tudi po smrti, a se 
spremenijo, ni več fizične-
ga stika, a s pokojnikom ko-
municiramo na drug način. 
»Vseeno je, ali si veren ali 
ne. Tudi neverni premorejo 
bogat duhovni svet. Važno 
je, da si iskren,« pravi Žer-
dinova, ki priznava, da smrt 
vznemirja tudi njo. »Mnogo 
ljudi je umiralo na mojih ro-
kah, pa me vseeno skrbi, kaj 
je za tistimi zadnjimi vrati. 
Prepričana pa sem, da bodo 
vsi, ki so umrli poleg mene, 
tam in me bodo čakali. Vča-
sih se sestre pošalijo, da mi 
bodo na oni strani pripravili 
pravi špalir!«

Otrok ne izključujmo iz žalovanja
Sestra Emanuela Žerdin se kot vodja oskrbe v Hiši Ljubhospica dnevno srečuje s smrtjo. Svoje izkušnje z umirajočimi je predstavila na pogovoru v Komendi.

O smrti premalo govorimo, pravi sestra Emanuela Žerdin.

Jože Košnjek

Kaže, da je Preddvor za 
kardinala dr. Franceta Rode-
ta eden od najljubših sloven-
skih krajev. V sorazmerno 
kratkem času, po 2. januarju 
letos, ga je v nedeljo obiskal 
že drugič, in to po zaslugi 
preddvorskega župana Mi-
rana Zadnikarja in njegove-
ga prijatelja Vladimirja Žu-
mra, ki sta lani pešačila od 
Preddvora do Rima in Vati-
kana, kjer ju je v svoje stano-

vanje nepričakovano pova-
bil kardinal dr. Franc Rode. 
V nedeljo je bil kardinal gost 
na svečanosti pri Svetem Ja-
kobu nad Preddvorom, po 
njej pa je skupaj s tajnikom 
mag. Matejem Pavličem obi-
skal dom Vladimirja in Fran-
ceske Žumer na Zgornji Beli 
pri Preddvoru. Gostiteljem 
in gostoma so se pridruži-
li še nekateri prijatelji, ki so 
pomagali, da je kardinal iz-
vedel za romarski podvig Mi-
rana in Vladimirja. 

Ker se je kardinal dr. Franc 
Rode le štiri dni pred obi-
skom Preddvora v Rimu ura-
dno srečal s Slovenko Mela-
nijo Trump, soprogo pred-
sednika Združenih držav 
Amerike Donalda Trum-
pa, me je zanimalo, kako je 
do odmevnega in za večino 
nepričakovanega srečanja 
sploh prišlo.

»Ko je bil njen mož Do-
nald izvoljen za predsedni-
ka Združenih držav Ame-
rike, sem njej kot novi prvi 

dami in njenemu možu čes-
tital za izvolitev in izrazil ve-
selje, da je Slovenko doletela 
ta čast. Ker nisem prejel od-
govora, sem bil prepričan, 
da je njeno vabilo na sreča-
nje kot odgovor na to pismo. 
Dejansko pa gospa Melani-
ja tega pisma ni dobila. Ko 
sem jo vprašal zanj, je odgo-
vorila, da ga ni prejela in da 
je najbrž ostalo v Washing-
tonu, se bo pa pozanimala, 
kje je. Kot Slovenka in kot 
verna ženska pa je hotela 

spoznati slovenskega kar-
dinala. Najprej je bilo načr-
tovano, da bom gospo Me-
lanijo spremljal med obi-
skom pediatrične bolnišni-
ce Bambino Gesu v Rimu, 
vendar je ameriška ambasa-
da spremenila načrt, kar je 
bilo dobro, saj ni bilo potreb-
no, da bi predsednikovo sop-
rogo med obiskom bolnišni-
ce spremljal kardinal, am-
pak naj jo osebje bolnišnice, 
kar se je tudi zgodilo. So pa 
v sredo, 24. maja, ob 12.20 
organizirali osebno sreča-
nje z gospo Melanijo v pro-
storih ameriške ambasade v 

Vili Taverna. Srečanje se je 
zgodilo nekoliko kasneje, 
okrog pol enih. Gospa Me-
lanija je bila enako obleče-
na kot pri pogovoru s pape-
žem, v črnem. Delovala je 
zelo dostojanstveno in ele-
gantno, vendar preprosto 
in sproščeno, brez kakršne 
koli treme. Name je nare-
dila najboljši vtis,« je pove-
dal kardinal Rode. Na vpra-
šanje, o čem sta se pogovar-
jala, je odgovoril, da najprej 
o sinu Barronu. Zanimalo 
me je, ali zna slovensko. Z 
začudenjem je dala vedeti, 
zakaj jo to sploh sprašujem. 

Normalno je, da govori slo-
vensko, saj se z babico in 
dedkom, ki živita v New Yor-
ku, pogovarja slovensko, pa 
tudi z menoj se je najprej za-
čel pogovarjati v slovenšči-
ni, je odgovorila. Tudi z me-
noj se je pogovarjala v tekoči 
in lepi slovenščini, brez za-
tikanja. Obisk Slovenije je v 
načrtih, uresničen pa bo, ko 
bodo čas in razlogi zanj. Se-
veda bo rada obiskala svo-
jo domovino, je povedala. 
O svojem srečanju s pape-
žem je povedala, da je iz-
redno prijazen in sproščen 
človek. Na koncu pogovora 

je slovenski kardinal poda-
ril Melaniji Trump brona-
sti kipec deteta Jezusa, delo 
kiparja Mika Simčiča iz Lju-
bljane, Trumpova soproga 
pa je kardinalu Rodetu po-
darila pisemski komplet in 
pisalo z njenim podpisom. 

O potici se z Melanijo nis-
mo pogovarjali. Zanesljivo 
pa sta se o njej pogovarjala 
s papežem. Ko se srečam z 
njim, me najprej vpraša, kje 
imam potico, je povedal kar-
dinal in dodal, da je na kon-
cu pogovora gospe Melaniji 
nekaj prišepnil, kaj, pa naj 
ostane skrivnost!

Melanija, dostojanstvena, preprosta
Kardinal dr. Franc Rode je prvi Slovenec, ki se je v Rimu uradno srečal z Melanijo Trump, soprogo predsednika Združenih držav Amerike.

Kardinal dr. Franc Rode v družbi preddvorskih prijateljev pri Žumrovih na Zgornji Beli

Med nedeljskim obiskom kardinala dr. Franca Rodeta 
v Preddvoru so se dogovorili, da bodo članice aktiva 
kmečkih žena iz Preddvora spekle potico, ki jo je 
kardinal v torek, ko se je vračal v Vatikan, izročil 
papežu Frančišku.
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Ana Šubic

»V hoji nadvse uživam, 
rada sem v naravi. Koraki 
in hoja so nekaj počasnega, 
v današnjem življenjskem 
tempu je to edini način, da 
ne hitiš. Zame je to adrena-
lin in sprostitev obenem,« 
Nika Weiffenbach iz Žele-
znikov pojasni, kaj jo tako 
zelo vleče na dolge pešpoti. 
Prvič se je nanjo podala pred 
desetimi leti, ko je prehodila 
800 kilometrov dolgo Jako-
bovo romarsko pot Camino 
Frances. Domov se je vrnila 
prerojena in od tedaj malo-
dane vsak prosti trenutek iz-
koristi za hojo, še zlasti zad-
njih pet let, ko ji družbo dela 
kokeršpanjel Vili.

Leta 2014 se je Nika s svo-
jim štirinožnim prijateljem 
vrnila na Jakobovo romarsko 
pot; prehodila sta španski Ca-
mino del Norte. Po 1000 ki-
lometrih ju je na cilj na »ko-
nec sveta« na Finisterro priš-
la iskat prijateljica Staša Lepej 
Bašelj, ki je prav tako predana 
hoji, spoznali pa sta se pred 
dobrimi desetimi leti, ko se je 
Nika udeležila njenega pre-
davanja o Jakobovi poti.

Nika je bila tedaj Staši zelo 
hvaležna, da je zanjo prevo-
zila več kot pet tisoč kilome-
trov do Španije in nazaj ter 
da ji za vrnitev v Slovenijo 
ni bilo treba na letalo, kar bi 
bilo za psa zelo stresno. Da 
bi Nika Staši vsaj deloma po-
vrnila njen trud in preživela 
nekaj časa z njo, saj je njena 
vzornica in mentorica, sta 
se ji pred dobrim mesecem 

z Vilijem pridružila na poti 
z Goričkega v Piran. Na po-
hod, ki ga je spodbudila pri-
ljubljena Kreslinova pe-
sem, so se na pobudo Sta-
še prvič podali že septembra 
2007, a je tedaj Nika zara-
di poplav v Železnikih sku-
pino zapustila po treh dneh. 
Tokrat je bilo v skupini šest 
stalnih pohodnikov z vseh 
koncev Slovenije, trije pa 

so se jim pridružili občas-
no. Na pot so se odpravili na 
velikonočni ponedeljek. Po 
petnajstih dneh in približno 
350 prehojenih kilometrih 
so 1. maja prišli na cilj. Za-
čeli so na Hodošu, kjer jih je 
pričakal Vlado Kreslin, v Bel-
tincih so tako kot pred dese-
timi leti obiskali njegova 
starša, v Ižakovcih so se sre-
čali s Ferijem Lainščkom, na 

Ptuju jih je pričakal kurent, 
da bi odgnal mrzle dneve … 
»Neko jutro je bilo celo –5 
stopinj Celzija. Sicer pa smo 
doživeli vse letne čase, na ci-
lju na Primorskem je bilo 24 
stopinj,« se spominja Nika. 
V Rogaški Slatini so obiska-
li razstavo poslikanih sto-
lov, v Šentjurju muzej vla-
kov, ogledali so si make-
to Cerkniškega jezera in se 
nato napotili na Primorsko. 
Deloma so se držali evrop-
skih pešpoti E6 in E7, slo-
venske planinske transver-
zale in tudi lokalnih temat-
skih poti. Na dan so prehodi-
li okoli 25 kilometrov.

Nika se je na pot z Go-
ričkega v Piran odpravi-
la zaskrbljena, saj ni vede-
la, ali bo Vili zaželen v pre-
nočiščih. V Španiji namreč 
ni bil. »Vili ni smel v nobe-
no romarsko prenočišče, ko 
pa so po nekaj urah videli, 
da je miren, so vseeno naš-
li za naju kakšno ležišče. Le 
enkrat sva morala spati pred 
cerkvenimi vrati. Še bolj pre-
senečena pa sem bila lani na 
planinski transverzali od 
Maribora do Slovenj Grad-
ca. V pet od šestih koč Vili 

ni imel vstopa, ker to pre-
poveduje hišni red planin-
ske zveze. Vili je terapevtski 
pes, lahko obiskuje bolnice 
in druge ustanove, ne more 
pa v planinsko kočo. To mi je 
nerazumljivo,« pravi Nika. 
Na zadnji poti težav s preno-
čiščem za psa niso imeli, saj 
le v enem ni bil zaželen.

Da je Vili primeren za te-
rapevtskega psa, je Nika 
ugotovila, ko je bil še mladi-
ček. »Takrat je mojega oče-
ta ozdravil depresije, s tem 
da je samo ležal zraven nje-
ga, on pa ga je božal,« se spo-
minja Nika, ki se je tedaj od-
ločila, da bosta začela poma-
gati tudi drugim. Pridruži-
la sta se društvu za terapijo s 
pomočjo živali Ambasadorji 
nasmeha in opravila šolanje 
za terapevtski par. Sedaj obi-
skujeta šole, vrtce, knjižnice, 
domove za ostarele, pogos-
to rišeta nasmehe otrokom 
s posebnimi potrebami. »V 
tem sva se res našla. Čeprav 
pomagava drugim, so to obe-
nem terapije tudi zame, saj 
sem med aktivnostmi osre-
dotočena samo na Vilija. 
Takrat pozabim na vse ostale 
probleme,« je še dejala Nika.

Peš z Goričkega v Piran
Nika Weiffenbach iz Železnikov in njen terapevtski kuža Vili imata za seboj že kar nekaj dolgih pohodnih tur. Nedavno sta jo mahnila z Goričkega v Piran.

Nika, Vili in Vlado Kreslin

Urša Peternel

»Rojena sem bila v zna-
menju kozoroga in že to je 
bilo mogoče prvo zname-
nje, da bom plezala ...« pra-
vi Martina Čufar Potard, ena 
naših najuspešnejših ple-
zalk, ki pleza že 28 let. Je de-
vetkratna država prvakinja, 
svetovna prvakinja, zmago-
valka treh tekem za svetovni 
pokal. Ne le v dvorani, tudi v 
naravni steni je dvigala meje 
ženskega plezanja, med 
drugim je preplezala več kot 
tristo smeri, težjih od 8a ... 
Tekmovala je kar sedem-
najst let, leta 2003 pa se je 
zgodila prelomnica na njeni 
tekmovalni poti, saj je v pla-
zu tragično izgubil življenje 
njen oče. Takrat je, kot pra-
vi, izgubila motivacijo, šla za 
nekaj časa plezat po svetu, 
kasneje sicer še tekmovala, 
a motivacija ni bila več pra-
va ... Vse bolj je začela izzive 
iskati v naravnih stenah po 
vsem svetu, povsem nov svet 
se ji je odprl, pravi, ko je obi-
skala plezalni raj Yosemite v 

ZDA. Tam je spoznala pov-
sem drugačno tehniko ple-
zanja, predvsem pa je sre-
di prepadne yosemitske ste-
ne spoznala tudi svojega se-
danjega moža Nicolasa Po-
tarda, francoskega plezalca 
in gorskega vodnika, s kate-
rim sta se nekaj let kasneje 

tudi poročila. V »plezalnem 
stilu«, torej v kavbojkah in 
brez odvečnih ceremonij ... 
»Hitro sem vedela, da je pra-
vi fant zame ... V steni, v tež-
ki situaciji to hitro ugoto-
viš,« o možu pravi Martina, 
ki je diplomirala na fakulte-
ti za šport, od leta 2009 pa 
živi v Chamonixu, v raju pod 
Mont Blancom. 

Pred petimi leti in pol je 
rodila prvega sina Tommyja, 

pred dvema letoma pa še 
rdečelasega Pacota. Kot je 
povedala, je v nosečnosti 
plezala skoraj čisto do po-
roda. Šla je v steno, sama. 
»Samo trebuh in jaz,« pra-
vi v filmu, ki so ga snema-
li zadnje leto dni, govori pa 
o ženskah in plezanju. V fil-

mu celo Martinin mož Nico-
las pravi: »Meni se je zdela 
malo nora, da je plezala no-
seča ... Jaz sem bolj norma-
len. Če bi bil jaz noseč, bi se 
zredil in bi bil doma ... Mis-
lim, da je preprosto hiperak-
tivna. Odkar jo poznam, je 
vedno 'na polno' ...« In v ste-
ni je bila spet le dvanajst dni 
po porodu ... 

Zdaj, ko imata otroka, z 
Nicolasom veliko plezata 

zlasti v okolici Chamonixa in 
v Verdonu na jugu Francije, 
kamor običajno s seboj vza-
mejo francosko babico, ki 
pazi na Tommyja in Pacota. 
Dvakrat na leto Martina si-
nova pripelje tudi v Mojstra-
no, na obisk k slovenski ba-
bici, da vadita slovenščino. 

Ob tokratnem obisku v 
Mojstrani je Martina v Slo-
venskem planinskem mu-
zeju pripravila predavanje 
z naslovom Mama z jekleni-
mi prsti. Pred nekaj leti so jo 
namreč v neki francoski re-
viji imenovali »dekle z jekle-
nimi prsti«, zdaj, ko je posta-
la mama, pa je Martina, ki je 
januarja dopolnila štirideset 
let, to poimenovanje prevze-
la za naslov svojega zanimi-
vega predavanja, v katerem 
je govorila o svoji 28-letni 
plezalni poti. 

S Slovenskim planinskim 
muzejem je Martina pove-
zana na poseben način, saj 
je pred desetimi leti skupaj 
z Jankom Ažmanom posta-
vila temeljni kamen za nje-
govo gradnjo ...

Mama, ki še vedno veliko pleza
Ena naših najuspešnejših plezalk, Mojstrančanka Martina Čufar Potard, nekoč »dekle z jeklenimi prsti«, je danes mama petinpolletnega Tommyja  
in dveletnega Pacota. Živi v Chamonixu in še vedno je strastno zaljubljena v plezanje.

Martina Čufar Potard se v domačo Mojstrano vrača dvakrat 
letno, tokrat je v Slovenskem planinskem muzeju govorila o 
svoji 28-letni plezalni poti.

Martina se ukvarja tudi s kundalini jogo, vadi vsako 
jutro vsaj eno uro. Kot v filmu pravi ena od njenih 
prijateljic, Martina vstane ob pol šestih zjutraj, ob 
osmih, ko se prebudijo ostali, ima za seboj že dve uri 
joge in pripravljen zajtrk za vse ... Skratka je zares 
disciplinirana in organizirana oseba ...
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Danica Zavrl Žlebir

Dr. Renata Komić Marn 
z Umetnostnozgodovinske-
ga inštituta Franceta Steleta 
ZRC SAZU je Strahlu in nje-
govi zbirki posvetila doktor-
sko disertacijo. Po besedah 
Klemena Karlina, predsedni-
ka Kulturno zgodovinskega 
društva Lonka Stara Loka, 
ki je bilo ob Loškem muzeju 
prireditelj muzejskega veče-
ra o Edvardu Strahlu, je bila 
razglašena za najboljšo di-
sertacijo v letu 2016. »Upa-
mo in pričakujemo, da bo iz 
nje kmalu nastala knjiga,« je 
Karlin izrazil upanje mno-
gih Ločanov, zlasti Starolo-
čanov, ki so zelo ponosni na 
zgodovinsko izročilo svojega 
kraja. In res avtorica na pod-
lagi doktorske disertacije na-
črtuje izdajo knjige, kar ji bo 
omogočila prav omenjena 
nagrada. Kdove kdaj pa bo iz-
polnjena želja Staroločanov 
o tem, da bi Strahlov grad ne-
koč uredili in bi v njem našla 
mesto Strahlova umetnostna 
zbirka! Strahlov grad v Stari 
Loki, ki je sedaj v lasti države, 
je prazen že skoraj desetletje. 
Do leta 2008 je bil pred svo-
jo selitvijo v Polhov Gradec v 
njem poštni muzej, še prej 
je služil kot varstveno-delov-
ni center, pred tem dom sle-
pih in slabovidnih. Stavba je 
bila za namen varstva slepih 
odkupljena leta 1933, pred 

tem je bila nekaj let v lasti lo-
škega veletrgovca Dolenca. 
Strahlovi dediči so namreč 
po smrti Karla Strahla, Ed-
vardovega sina, svoje imetje 
prodali na dražbi.

Pravnik, politik, poet, 
ljubitelj umetnosti

Grad v Stari Loki je v last 
družine Strahl prišel leta 
1819. Friderik Strahl se je po-
ročil s Terezijo Justino Dem-
šar, hčerjo Jožefa Demšarja, 
lastnika starološkega gradu, 
in tega pozneje odkupil od 
svojega svaka. Friderik je zelo 
zgodaj umrl in zapustil dva 
otroka, sina Edvarda in hčer 
Henrieto. Edvard je na Du-
naju doštudiral pravo in se 
zaposlil na Kranjskem. Več 
let je delal kot neplačan pri-
pravnik in prvo plačano služ-
bo dobil kot sodnik v Treb-
njem. Poročil se je s hčerko 
predsednika deželnega so-
dišča v Ljubljani Cecilijo pl. 
Petenegg. Po ženini smrti je 
tudi sam resno zbolel za ko-
lero, kot posledica so mu os-
tale težave z govorom. Pred-
časno se je leta 1868 upo-
kojil kot eden najodličnej-
ših pravnikov v takratni mo-
narhiji. Ni pa bil le ugleden 
pravnik, temveč se je vključe-
val tudi v politično dogajanje. 
Leta 1861 je bil kot predstav-
nik veleposestnikov izvoljen 
v prvi kranjski deželni zbor. 

Bil je tudi ljubljanski občin-
ski odbornik in pomemben 
član več takratnih društev: 
filharmoničnega, muzejske-
ga, historičnega, zadružne-
ga. Poleg javnega delovanja 
je tudi pisal, pesnil in preva-
jal, med drugim tudi Prešer-
na. Še vedno ga lahko zasle-
dimo v nemških izdajah Pre-
šernovih poezij, je kot zani-
mivost o tem razgledanem 
starološkem svetovljanu na-
vrgla Renata Komić Marn. 
Bil je zelo izobražen, znal je 
več jezikov: nemško, franco-
sko, italijansko, tudi latinšči-
na mu ni bila tuja. Po upoko-
jitvi se je vrnil v Staro Loko in 
se posvetil svoji zbirki ume-
tnin, pohištva in drugih dra-
gocenih starin. Strahl je bil 
plemenitaš, a svojega pore-
kla ni mogel dokazati, si je 
pa zelo želel uradne potrdi-
tve. Leta 1873 mu je bil sled-
njič podeljen viteški naslov.

Obdajal se je z lepimi 
stvarmi

Izkazoval se je kot plemenit 
in darežljiv ljubitelj umetno-
sti, a se je ob tem vse življenje 
ubadal s finančnimi težava-
mi, je podrobnosti iz Strahlo-
vega življenja razkrila Komić 
Marnova. Zaznamovale pa 
so ga tudi čustvene stiske: 
zgodaj je osirotel, razdrla se 
mu je prva zaroka na Duna-
ju, v zakonu s Cecilijo je do-
življal denarne težave, ker je 
kot pravnik delal brez plačila, 
prizadela ga je ženina smrt, 
pozneje še sestrina, njegova 
lastna bolezen, sam je moral 
skrbeti za sina in vzdrževati 
grad. Trpkost življenja je bla-
žil tako, da se je obdajal z le-
pimi stvarmi. Ustvaril je za-
vidljivo zbirko slik, pohištva 
in starin, z zbirateljstvom je 
postal tudi dober poznavalec. 
Pozneje sta zbirko dopolnje-
vala skupaj s sinom Karlom 
in skrbela, da so slike in po-
hištvo, ki niso bili v dobrem 
stanju, restavrirali znani sli-
karji in okoliški mojstri. Po-
leg podedovanih slik in pred-
metov sta kupovala od pre-
kupčevalcev z umetninami, 
od domačih umetnikov, za-
sebnikov, plemiških rodbin, 
na sejmih ... Posebej kakovo-
stne primerke je Edvard ku-
pil v Gradcu, kamor se je pre-
selil v času, ko je tam študi-
ral njegov sin. Nekaj pred-
metov je Strahl pridobil tudi 
iz starološke cerkve, ki so jo 

v šestdesetih letih 19. stoletja 
porušili in zgradili na novo. 
Takrat je Strahl rušenju na-
sprotoval, kar kaže na njego-
vo skrb za kulturno dedišči-
no. Iz stare cerkve je rešil le-
seni kip sv. Jurija, ki ga je po-
zneje podaril župniji in da-
roval tudi znaten znesek za 
gradnjo nove cerkve. Kip sv. 
Jurija je še danes v glavnem 
oltarju starološke cerkve. V 
starološki graščini sta oče in 
sin svojo umetnostno zbir-
ko odprla za javnost. Karl je 
bil zadolžen za vodenja, ki 
so trajala tudi po dve uri. Ta-
kratni časopisi so pisali, da si 
je od 300 letoviščarjev, koli-
kor jih je obiskalo Kranjsko, 
vsaj 20 ogledalo Strahlo-
vo zbirko. Po smrti Edvarda 
Strahla je zbirko podedoval 
Karl, a ker je leta 1929 umrl 
brez potomcev, je za dediče 
določil sorodnike svoje žene. 
Leta 1930 je bil Strahlov grad 

prodan, prav tako zbirka, ki 
so jo kupci raznesli na vse 
konce in kraje. Kupovali so 
tudi Ločani. Komić Marno-
va navaja, da je na dražbi od 
vseh največ kupoval Kalan iz 
Stare Loke. Lastnik gradu in 
več dragocenih eksponatov 
pa je postal veletrgovec Do-
lenc, ki na dražbi ni sodelo-
val. Nemara je bil prav ome-
njeni Kalan njegov zastop-
nik, so ugibali nekateri na 
muzejskem večeru navzoči 
poznavalci zgodovine. 

Razpršena Strahlova 
zbirka

Kje vse je danes razselje-
na bogata Strahlova zbirka? 
Med drugim so jo na pod-
lagi predkupne pravice po 
poslednji želji Karla Strahla 
odkupile ugledne nacional-
ne ustanove: Narodna gale-
rija, Etnografski muzej in 

Narodni muzej, primerke 
pa najdemo tudi v Loškem 
in Gorenjskem muzeju. Re-
nata Komić Marn je pri raz-
iskavi za doktorsko diser-
tacijo opravila pravi detek-
tivski posel, so dejali organi-
zatorji muzejskega večera. 
In ta del je od vsega najbolj-
ši, pravi raziskovalka. Ni Lo-
čanka, da bi jo lokalni patri-
otizem napeljal k raziskavi 
o življenju, delu in umetno-
stni zbirki Edvarda in Kar-
la Strahla. Najprej se je kot 
umetnostna zgodovinarka 
srečala s potreti in drugimi 
slikami iz Strahlove zbirke 
in bolj, ko jih je spoznavala, 
bolj je želela izvedeti še več o 
njej in njenem lastniku. Vse 
do doktorske disertacije, ki ji 
bo kmalu sledila knjiga s še 
več novimi odkritji, se nade-
jajo tako avtorica kot Ločani, 
ki želijo o svojem uglednem 
rojaku izvedeti še več. 

Edvard Strahl, starološki graščak, 
plemič, zbiratelj, svetovljan
Letos mineva dvesto let od rojstva Edvarda viteza pl. Strahla, ki je v svojem gradu v Stari Loki zbral obsežno zbirko slik, pohištva in drugih predmetov 
kulturne dediščine, eno najpomembnejših zasebnih zbirk v slovenskem prostoru. Poznavalka njegovega življenja in dela dr. Renata Komić Marn je Ločanom 
že drugič zapored predavala o tej zanimivi osebnosti iz njihove preteklosti.

Strahlov grad v Stari Loki je prazen skoraj desetletje. 

Dr. Renata Komić Marn, v ozadju fotografija Edvarda Strahla

Renata Komić Marn s Klemenom Karlinom

Edvard vitez pl. Strahl
(1817 Novo mesto–1884 Stara Loka)
slovenski pravnik, politik, plemič
poslanec kranjskega deželnega zbora
ljubljanski občinski odbornik
zbiratelj umetnin in starin
pesnik, prevajalec, publicist
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Janez Trdina proti zatiranju 
narodnostnega gibanja

Tudi Dolenjci imajo Ja-
neza Trdino za svojega. Pi-
satelj, narodopisec in zgo-
dovinar je namreč pomem-
ben del življenja preživel v 
Novem mestu, kjer je leta 
1905 tudi umrl. Med dru-
gim je napisal tudi Bajke in 
povesti o Gorjancih. Po izvo-
ru je bil Gorenjec. Utemelji-
telj slovenske umetne pripo-
vedke na ljudski podlagi in 
slovenske spominske pro-
ze se je rodil 29. maja 1830 
v Mengšu srednjemu kmetu 
Andreju in Mici, rojeni Kcel 
iz Trzina, kot tretji od osme-
ro otrok. Bil je nekoliko po-
seben človek, ki je zrela leta 
preživljal v dobi Bachove-
ga absolutizma in zatiranja 

narodnostnega gibanja. 
To je vtisnilo pečat njegovi 
osebnosti. 

Osnovno šolo je obisko-
val v domačem kraju. Na-
menili so ga za šolanje, ven-
dar je iz samostanske nor-
malke v Kamniku že po ne-
kaj tednih ušel. V ljubljan-
ski normalki je bil že odliko-
van. Tudi v gimnaziji v letih 
1842–1849 je bil prvi ali med 
prvimi učenci. Nanj sta zlas-
ti vplivala zgodovinar in ge-
ograf F. Heinrich ter L. Mar-
tinak, ki sta navajala dijake k 
slovenskemu pisanju, med-
tem, ko jih je Janez Kersnik 
ob pouku prirodoznanan-
stvenih predmetov utrjeval 
v domoljubju. Vzdrževal se 

je skoraj sam s korepeticija-
mi in inštrukcijami, od četr-
tega gimnazijskega razreda 
dalje pa je imel štipendijo. 
Od doma skoraj ni dobival 
ničesar, saj mu je mati umr-
la leta 1845, oče pa 1849.

Po maturi se je odločil 
za študij zgodovine in ze-
mljepisa. Tudi na Dunaju 
se je vzdrževal z inštrukci-
jami, pisateljevanjem, slo-
varskim delom pri Miklo-
šiču in s štipendijo ter živel 
razmeroma dobro. Leta 1853 
je zaključil študij na Duna-
ju. Prejel je diplomo za pouk 
zgodovine in zemljepisa. Že 
pred počitnicami je prejel 
vabilo direktorja varaždin-
ske gimnazije Muzlerja, da 

nastopi suplentsko mesto v 
Varaždinu. 

O nalogah svojega življenj-
skega poklica je mnogo raz-
mišljal in si že na začetku 
zastavil jasne smernice, da 
bo »ob vsaki priložnosti oz-
nanjeval in zasajal v mlada 
srca slovanski patriotizem«. 
Učence je želel seznaniti z 
vsemi pojmi politične in vsa-
ke druge svobode, jim vcepi-
ti sovraštvo zoper narodno 

zatiranje in zatiralce. Najprej 
je bil suplent v Varaždinu, 
potem pa profesor na Reki. 
Leta 1867 so ga predčas-
no upokojili, ker je bil ova-
den, da je narodno zaveden. 
S pokojnino 315 goldinar-
jev na leto se je jeseni 1867 
skupaj z reškim krčmarjem 
Florijanom Virkom prese-
lil v Bršljin pri Novem mes-
tu, leta 1871 pa v Novo mesto, 
kjer je živel do smrti.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Begunjah na Gorenjskem se je 29. 5. 1850 rodil 

škof, politik in publicist Anton Bonaventura Jeglič. 
   Na Vrhpoljah pri Kamniku se je 30. 5. 1892 rodil 

politik, kamniški župan Ferdinand (Nande) Novak. 
Leta 1932 je bil razrešen s funkcije župana, potem 
ko je zavrnil kandidaturo za poslanca kamniškega 
okraja na Živkovičevi listi. Zaprli so mu tudi  
gostilno.

   V Kapli vasi (danes Komenda) se je 1. 6. 1885 rodil 
kulturni delavec, politik, poslanec, komendski  
župan Janez (Ivan) Štrcin. Bil je ena osrednjih 
osebnosti na Komendskem v obdobju pred  
drugo svetovno vojno.

Peter Colnar

Pisalo se je leto 1983. Lidi-
ja je bila mlada, nadobudna 
učiteljica, polna idealov in 
ljubezni do svojega poklica. 
To so bili časi, ko so bili avto-
mobili med mladimi še bolj 
redki, zato se je tudi Lidija v 
službo vozila z avtobusom. 
Beseda je dala besedo in s 
šoferjem, ki je bil sicer malo 
starejši, a zelo prijazen, sta 
med vožnjami sem in tja hit-
ro navezala stike.

»Imela sem bolj redke 
lase, nič nisem bila pono-
sna nanje. Bila sem polna 
nekega neopredeljivega no-
tranjega nezadovoljstva in 

sramu zaradi premajhnih 
prsi, preširokih bokov. Na 
zunaj sem delovala nasme-
jano in sproščeno, v duši pa 
sem bila prava boječka. Iz-
stopala sem na zadnji po-
staji, pogosto sva v avtobu-
su še malo poklepetala, s ča-
som pa me je kdaj povabil na 
pivo, na sprehod v naravo in 
podobno. Bil je zelo očarljiv, 
razumel me je. Če se mu je 
zdelo, da me mora potolaži-
ti, me je stisnil k sebi. Zde-
lo se mi je, da telesnih hib, 
ki sem se jih sramovala, niti 
opazil ni. Zanimali so ga ot-
roci, ki sem jih poučevala. 
Pogosto mi je o kakšnem od 
njih povedal tudi kaj bolj za-
upnega. Poznal je domala 
vse ljudi. Njegove informa-
cije so mi prav prišle. Učen-
ce sem lahko bolje razumela 
in jim tudi pomagala. Že po 
mesecu ali dveh sem ugoto-
vila, da marsikomu od njih 
ni bilo z rožicami postlano. 
Doma so morali prenaša-
ti različne oblike nasilja, te-
pež, pijančevanje. Pa ne le 
očetovo, tudi materino. Ma-
mica enega od dečkov je iz-
redno študirala, zato je bil 
veliko sam. V šolo je prihajal 
brez naloge. Pomagala sem 
mu, da jo je napisal, včasih 
sem mu kupila sendvič, saj 
je bil zjutraj, ko je pridirkal 
v razred, zmeraj zelo lačen. 
Kolegice so mi govorile, da 
sem trapa, ker se preveč raz-
dajam, a jim tega nisem za-
merila. Če ne bi bilo moje-
ga Milana, šoferja, se ne bi. 

Brez njega ne bi imela in-
formacij, in če človek nič ne 
ve, tudi nič ne boli. Prav ta 
deček, o katerem vam pri-
povedujem, pa je bil neka-
ko ''kriv'', da sva se z Mila-
nom spustila tudi v intimni 
odnos. Tako lepo je govoril 
o zapuščenih otrocih, da mi 
je zlezel pod kožo! Pozimi, 
ko so se dnevi močno skraj-
šali, je bilo v praznem av-
tobusu, parkiranem na po-
stajališču, veliko priložnos-
ti za intimnosti. Z Milanom 
sem se počutila zelo poveza-
no, saj se mi je zdelo, da bi 
– če njega ne bi bilo – tiste-
mu ubogemu zapuščene-
mu dečku lahko storila mar-
sikatero krivico. Milan je bil 
zelo živahen moški, malo-
dane nenasiten, jaz pa tudi. 
Tisto mečkanje na avtobusu 
mi je bilo všeč, saj sem mo-
škega, ki me je tudi razdevi-
čil, naravnost oboževala. Pa 
se je hitro zgodilo neizogib-
no: zanosila sem. Ko sem ve-
selo novico zaupala Milanu, 
se je svet v trenutku postavil 
na glavo. Njegove prve bese-
de so bile, saj ni moj. Zago-
tovo si bila še s kom. Nisem 
mogla verjeti, da prav sli-
šim. Sedela sem na stopnič-
ki pred šoferjevim sedežem, 
tresla sem se od ponižanja, 
ki sem ga bila deležna. Kljub 
temu da je videl, da me je pri-
zadel, še ni odnehal. Žaljiv-
ke so kar vrele iz njega. Oči-
tal mi je celo, da je po nekate-
rih gibih, ki sem jih naredi-
la med seksom, tako in tako 

ugotovil, da sem candra, da 
grem z vsakim in se mu je 
zdelo logično, da me lahko 
podre tudi on. Moški, ki sem 
ga kovala v zvezde, se je v tre-
nutku razblinil in na njego-
vem mestu se je znašla os-
tudna krastača. Povedal mi 
je tudi, da je srečno poro-
čen, da ima družino, dva si-
nova, ki obiskujeta srednjo 
šolo. Postal je zelo napada-
len, zagrozil mi je, da bom 
že videla hudiča, če ga bom 
nadlegovala ali mu poskuša-
la naprtiti očetovstvo za otro-
ka, ki sem ga nosila. Na vsak 
način pa je zahteval, da nare-
dim splav, ker on noče ime-
ti nobene odgovornosti, če-
tudi je bil menda stopetde-
setodstotno prepričan, da 
otrok ne more biti njegov,« 
razpreda svojo nič kaj veselo 
zgodbo Lidija.

Svojo zaljubljenost, pod-
krepljeno z veliko naivnosti, 
je drago plačala. Kljub vse-
mu je upala, da ga bo še sre-
čevala. V njenem srcu je za-
ljubljenost še zmeraj moč-
no odrivala vstran trezni ra-
zum. 

Vedela je, da mora o svo-
ji nosečnosti najprej poveda-
ti doma. Starši so bili prep-
rosti, a zelo pošteni delav-
ci. Tisti, ki so garali za skro-
mno plačo, obenem pa upa-
li, da bodo njihovi otroci ne-
koč živeli bolje, da jim ne bo 
treba toliko delati. 

»Mama je začela jokati, 
oče pa me je vprašal, kdaj se 
bom poročila. Ko sem od-
kimala, je na široko zazijal 
od presenečenja, potem pa 
je njegova dlan kar sama od 
sebe poletela po zraku. Klo-
futa je z vso močjo zadone-
la po kuhinji, kjer smo se-
deli. Bilo je prvič, kar pom-
nim, da me je udaril. Nikoli 

prej me ni. ''A smo te tako 
vzgajali?'' se je oglasila še 
mama. V njenih očeh sem 
videla, da je bolj kot nad 
menoj razočarana nad se-
boj. Da sem se spozabila, 
umazala svojo čast in dob-
ro ime družine. Šele v tis-
tih trenutkih sem se prav-
zaprav začela zavedati svo-
jih dejanj. Bilo me je do 
vrh glave sram. Ko bi star-
ša vedela tudi to, da je Mi-
lan poročen, da je od mene 
precej starejši, bi se od sra-
mu vdrla v tla. Sicer sta si-
lila vame, naj povem, kdo 
je oče otroku, ki ga nosim, 
a sem molčala. Vsaj ta uda-
rec sem jima prihranila. Na 
splav niti pomislila nisem! 
Bila sem krščansko vzgo-
jena in četudi sem študira-
la na pedagoški akademiji, 
se veri nisem odpovedala. 
Pa bi se lahko, saj smo bili 
verni pritiskov in norčeva-
nja deležni malodane vsak 
dan! Veliko težja naloga me 
je čakala v službi. Teklo je 
komaj prvo leto moje zapo-
slitve, pa že noseča! Bilo me 
je na smrt strah, kaj bo rekel 
ravnatelj, ki je bil znan kot 
zelo strog, tudi koleričen 
možakar. Imela sem smo-
lo, da sem se zelo hitro za-
čela rediti in moj trebuh je 
izstopal pod obleko, kot bi 
bil napihnjen. V zbornici so 
me začeli opravljati in malo 
pred 27. aprilom me je k 
sebi poklical ravnatelj. Čis-
to je znorel, ko sem mu po-
vedala, da je oče otroka ne-
znan. Začel je kričati name, 
me zmerjati in poniževa-
ti, češ da delam šoli, pred-
vsem pa njemu sramoto. Da 
na šoli, dokler bo on ravna-
telj, kurbe ne bodo poučeva-
le. Niti glasu nisem spravi-
la iz sebe. Da bi se uprla, ko 

mi je rekel kurba?! Nisem 
se. Takrat sem celo mislila, 
da ima prav. Res sem bila 
kurba. Pobrala sem se nazaj 
v zbornico, kolegice so rav-
no pile kavo in ob odprtem 
oknu kadile. Si pa brihtna, 
da nisi jemala kontracepcij-
skih tablet, se ena od njih 
spotakne obme. Vse druge 
so se ob njenih besedah na 
glas zasmejale. Nobenega 
sočutja niso pokazale, nič. 
Zanje sem bila le pritepen-
ka, ki je prišla v kolektiv in 
bo tudi zelo hitro odšla. Za-
tekla sem se v razred. Moji 
četrtošolčki so me bili vese-
li, saj smo se res zelo dobro 
razumeli. Zdi se mi, da sem 
jih kljub vsemu veliko nau-
čila. Ker se med odmori ni-
sem več vračala v zbornico, 
smo se ves ta čas pogovarja-
li o tem in onem. Zaupali so 
mi marsikatero dogodivšči-
no, ki so jo ušpičili na poti 
v šolo pa tudi doma. Gleda-
la sem jih, kimala, se pogo-
varjala z njimi, v resnici pa 
sem bila z mislimi povsem 
odsotna. Daleč, daleč proč 
od krutega sveta, v katerem 
me je življenje po lastni ne-
umnosti potisnilo ob zid. Še 
dobro, da so prišle počitni-
ce, preden so se lahko star-
ši na lastne oči prepričali, 
kakšna pokvarjenka je pou-
čevala njihove otroke. To si-
cer niso moje besede, z nji-
mi mi je zaželel srečno v 
življenju ravnatelj. Nisem 
sklonila glave, niti nisem 
odmaknila oči. Nihče me ne 
bo poniževal, še najmanj ti, 
sem si mislila, ko sem svo-
jim učencem mahala v poz-
drav. Po spletu naključij je 
avtobus, s katerim sem se 
peljala v Ljubljano na pre-
gled, vozil Milan …«

(Konec prihodnjič)

Naivnica, 1. del

Noseča sem
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Raba deležnikov, še po-
sebej pa deležij, v sloven-
ščini zadnjih sto let opazno 
upada. To pomeni, da pora-
bimo za isto misel v sloven-
ščini vse več besed in da se 
v rabi povečuje število pri-
lastkovih ter drugih odvis-
nikov, s katerimi nadome-
ščamo deležnike in delež-
ja. Eden od vzrokov za tak 
upad je predsodek, da v 
'lepi slovenščini' ne sme-
mo rabiti preveč trpnika. 
Ta predsodek se je pojavil v 
19. stoletju in je bil naper-
jen proti vplivu nemščine 
na slovensko skladnjo v že-
lji po vrnitvi k čim bolj ljud-
ski, preprosti govorici. Če 
pogledamo besedila izpred 
tega časa, bomo videli, da je 

bil trpnik že od samega za-
četka slovenskega knjižne-
ga jezika pogosto rabljen 
in da je bil nad njim izpe-
ljan povsem neupravičen 
pogrom. Drugi vzrok je ra-
zumljivejši. Deležniki in 
deležja na -ši (deloma tudi 
na -č) se razen v prekmur-
skem knjižnem jeziku vse 
do 19. stoletja v slovenšči-
ni niso ustalili. V 19. stole-
tju so jih nato na silo uved-
li v knjižni jezik, se o njih 
učili v šoli in jih tudi pogos-
to rabili. Na prehodu v 20. 
stoletje je sledil upor pro-
ti tem oblikam in v slovni-
ci Antona Breznika iz leta 
1916 so bile razglašene za 
'mrtve'. Danes jih rabi-
mo predvsem kot slogov-
no sredstvo. Se je pa v so-
dobnem jeziku udomačila 

oblika bivši – kot pridev-
nik.« (Str. 66)

Se še spominjate, kate-
ra slovnica je bila v rabi, ko 
ste hodili v šolo, in se to-
rej verjetno še zdaj ravnate 
predvsem po njej? Najsta-
rejši med nami so se učili 
po slovnici Antona Brezni-
ka iz leta 1916. Ta je velja-
la vse do »slovnice štirih« 
(1954: A. Bajec, R. Kolarič, 
M. Rupel, J. Šolar). Zadnjih 
40 let pa je bila kanonizira-
na slovnica Jožeta Toporiši-
ča iz leta 1976. To je v letih 
1965–1970 napovedal nje-
gov srednješolski učbeni-
ški komplet Slovenski knji-
žni jezik 1–4. Dobro se ga 
spominjam, saj sem bil gi-
mnazijec ravno v tistih le-
tih, a zdi se mi, da so se 
moji učitelji ravnali še po 

»slovnici štirih« … Kakor-
koli že: letos smo dobili dve 
novi in že na pogled mo-
derni slovnici: Kratkoslov-
nica: slovenska slovnica za 
osnovno šolo in Slovnica na 
kvadrat: slovenska slovnica 
za srednjo šolo. Avtor obeh 
je prof. dr. Kozma Ahačič, 
ki se je v javnosti že večkrat 
oglasil s svežimi pogle-
di na jezikovna vprašanja 
in je tudi urednik in idejni 
oče nadvse uporabnega slo-
varskega spletnega portala 
Fran. Gornji odlomek sem 
izbral, ker se mi zdi zani-
mivo in primerno, da skuša 
sodobni avtor »rehabilitira-
ti« rabo deležnikov, ki jih je 
profesor Breznik »prepove-
dal« pred sto leti. Umrle (= 
ki so umrli) deležnike obu-
ja od mrtvih …

Nove knjige (384)

Slovnica na kvadrat

Vaš razgled

Kozma Ahačič, Slovnica na kvadrat, ilustriral Jaka 
Vukotič, Rokus Klett, Ljubljana, 2017, 192 strani

Alenka Bole Vrabec

Manuela Sáenz je bila dol-
goletna ljubica Simona Bo-
livarja z vzdevkom El Libe-
rador, Osvoboditelj (1783–
1830), ki je prisegel, da bo 
osvobodil latinskoameri-
ške dežele izpod španske 
nadvlade. Rojen v Caraca-
su, prestolnici Venezuele, 
je bil vzgojen v idealih raz-
svetljenstva. Bil je oče prve 
venezuelske republike leta 
1811 in je moral med spopadi 
z rojalisti zbežati na Karibe. 
Leta 1816 se je vrnil v Vene-
zuelo s 500 bojevniki, med-
tem ko je državna vojska šte-
la 10.000 mož. Bil je genia-
len vojskovodja in leta 1817 
je bila oklicana III. venezu-
elska republika. 

To leto se je poročila doña 
Manuela Sáenz (1797–
1856), rojena v Quitu, neza-
konska hči španskega ple-
miča, z dvajset let starejšim 
Jaimejem Thorpejem, šar-
latanskim zdravnikom. Od-
raščala je v samostanu, a so 
jo zaradi ljubimkanja z ne-
kim častnikom nagnali in 
je od takrat bivala v očetovi 
hiši.  

Vedoč, da je kolumbij-
ska Bogotá slabo varovana, 
se je Bolivar z 2500 mož-
mi odpravil skozi džun-
glo in čez 3960 m visok an-
dski prelaz, presenetil slabo 
opremljeno monarhistično 
vojsko in zmagal. Dne 10. 
avgusta 1819 je bila oklicana 
Velika Kolumbija.  

Doña Manuela se je v 
Limi gibala v aristokratskih 
krogih, kjer so se srečeva-
li diplomati, tajni sli in ofi-
cirji. Leta 1820 se je aktiv-
no vključila v boj proti špan-
skim oblastnikom, za kar 
so jo pozneje odlikovali s 
Križcem perujskega sonca. 
Leta 1821 je v Quitu sreča-
la Simona Bolivarja in naš-
la veliko, obojestransko lju-
bezen, ki je trajala osem let. 
Leta 1822 je zapustila moža. 
Manuela je za Bolivarja zbi-
rala informacije, delila le-
take, ga oblečena v vojaka 
spremljala na vseh pohodih 
in urejala njegov arhiv. Boli-
varjev ideal, združiti vse de-
žele Južne Amerike, je tem-
nel. Dne 25. septembra 1825 
so načrtovali atentat nanj. 
Rešila ga je Manuela, ki je 
zarotnike zadržala, da je lah-
ko ušel skozi okno ... Bolivar 
se je oklical za diktatorja, a 
je zaradi nepremostljivih 

nasprotovanj odstopil in se 
kanil vrniti v Evropo. V kolu-
mbijskem mestu Santa Mar-
ta ga je leta 1830 pokosila je-
tika. Doña Manuela po njem 
ni dobila ničesar, po umoru 
zakonitega moža 1847 se je 
dediščini odrekla. Dvigni-
li so se glasovi: zakonolom-
ka, brezsramnica, izgna-
li so jo na Jamajko … Vrni-
la se je in se v zakotnem pe-
rujskem obalnem kraju Pa-
ita obubožana preživljala s 
prodajo tobaka in prevaja-
njem pisem, ki so jih sever-
noameriški lovci na kite pi-
sali svojim južnoameriškim 
ljubicam. Leta 1856 je umr-
la v epidemiji nalezljive da-
vice. Leta 2010 so zemljo z 
domnevnega groba simbol-
no prenesli v Caracas, da po-
čiva ob ljubljenem Bolivarju 
… Dolga zgodba – kratek ko-
lumbijski recept.

Pečene banane za kuho 

Za 4 osebe potrebujemo:  
2 zreli zeleni banani za kuho, 
olje, sol, na tenke rezine nare-
zano ali naribano mozzarelo.

Banani olupimo in nareže-
mo na približno 3 cm debe-
le ploščke. Olje segrejemo na 
srednjo temperaturo in peče-
mo ploščke 3 minute na vsa-
ki strani. S penovko jih pobe-
remo iz ponve, odcedimo na 
papirnati brisači, malce ohla-
dimo, sploščimo na slab cen-
timeter, za nekaj minut polo-
žimo v mrzlo vodo, dobro od-
cedimo in ponovno opečemo 
na olju na obeh straneh. Na 
koncu potresemo s sirom in 
po potrebi dosolimo. Ponu-
dimo s solato.

Pa dober tek!

Opljuvana in čaščena

mizica,
pogrni se

Kot bi se čas za trenutek ustavil ... Zanimiv pogled na delček treninga Petra Prevca za  
novo sezono. Skoraj ves mesec je skakal na stadionu, tudi čez ovire, sedaj pa se je s 
preostalimi reprezentanti že preselil na skakalnico. Zdi se, da zanj nobena ovira ni  
previsoka. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Včeraj je potekal dan Save, jutri pa bo v Bohinju srečanje obvodnih krajev Slovenije. Ob teh 
dogodkih je posebna pozornost posvečena organizatorjem čistilnih akcij. V okviru natečaja 
Moja reka si so si letos naslov najboljših zaslužili kranjski taborniki, ki že šestnajst let 
uspešno organizirajo akcijo Kran' ni več usran. Da se dela lotijo res temeljito, je dokaz tudi 
zgornja slika. V. S. / Foto: Kranjski taborniki



Janez Kuhar

V
sakdo se je že 
zagotovo kdaj 
vpr ašal, kdo so 
nje govi predni
ki in kam segajo 

njegove družinske koreni
ne. Priimek daje svojevrsten 
pečat naši osebnosti, globo
ko v sebi nosi močan pomen 
ter razkriva človeka, čeprav 
se tega premalokrat zave
damo. V soboto, 27. maja, 
so v Adergasu pripravili že 
peto Pekovijado. Začeli so jo 
s sveto mašo za vse pokojne 
Pekove iz Adergasa v farni 
cerkvi Marijinega oznanjen
ja, ki jo je daroval velesovski 
župnik Slavko Kalan ob dia
koniranju Iztoka Žebovca. 

Tridesetega maja je minilo 
devetdeset let, odkar sta si Sir
čev Janez – po domače Pekov 
Janez, ter Angela Koglar – po 
domače Matovškova iz Stiš
ke vasi, pred oltarjem Marije 
Vnebovzete v Cerkljah oblju
bila zvestobo – v sreči in nes
reči, v bolezni in zdravju, vse 
dni svojega življenja. V zako
nu se jima je rodilo dvanajst 
otrok. Pa vendar dovolj, da je 
iz njunega »da« zrasel velik, 
mogočen rod. 

Petega srečanja se je ude
ležilo kar 128 članov Pekove 
rodbine, ki so prišli iz razli
čnih krajev Slovenije. Prvič 
so Pekovijado pripravili leta 
1992 na pobudo Silva Sirca, 
potem pa na vsakih pet let, le 
predzadnjo v razmiku deset
ih let. Udeležile so se je štiri 

generacije Pekove rodbine 
ter šest še živih od dvanajst
ih otrok, in sicer Mici, Albi
na, Vinko, Joža, Silvo in Ani
ca. 

Bratranci in sestrične se 
vsako leto srečajo še konec 
septembra v Adergasu na pol
hovijadi. Po skupinsk em foto
grafiranju pred župnijsko 

cerkvijo v Adergasu so se 
vsi odpravili peš do Pekove 
domačije, ki stoji na hribčku 
nad vasjo, kjer so nastali novi 
skupinski posnetki pred staro 

domačijo. Srečanje so nadal
jevali v sproščenem vzdušju 
pod Pekovim toplarjem nad 
vasjo, pozno v noč ob pesmi 
in kresu.

PETA 
PEKOVIJADA

Pekov rod – kar štiri generacije – na srečanju pred domačo hišo / Foto: Janez Kuhar

Urša Peternel

Na gimnazijska le ta 
imam same pri
jetne spomine! 
Doživeli smo stra
šno veliko zabav

nih stvari, imeli smo se res 
lepo,« je spomine na gim
nazijska leta obudil Tomaž 
Vidmar, eden od nekdanjih 
dijakov Gimnazije Jesenice 
iz generacije, ki je maturira
la leta 1967. Ob petdesetlet
nici mature so se maturan
ti, 45 iz vseh treh razredov, 
zbrali na srečanju na svoji 
nekdanji šoli. Sprejela jih je 
ravnateljica Lidija Dornig in 

MATURANTI GENERACIJE 1967
Na Gimnaziji Jesenice so se srečali nekdanji dijaki, ki so maturirali pred pol stoletja. 

Srečanje maturantov Gimnazije Jesenice ob petdesetletnici mature / Foto: Jana Muhar

jim razkazala šolo, ki se je v 
pol stoletja pošteno spreme
nila, so ugotavljali nekdan
ji dijaki, ki se sicer srečujejo 
vsakih pet let, zdaj pa so skle
nili, da bodo srečanja odslej 
pripravljali kar vsako leto.

Svoje spomine na gimna
zijska leta je ob tej priložno
sti obudil zdravnik Ciril Tri
ller. »Srečanja maturantov 
letnika 1967 sem se udele
žil z velikim veseljem, zlas
ti še, ker je bila matura zame 
tudi konec bivanja na Jeseni
cah. Toliko čudovitih doži
vetij bi lahko opisal v obdob
ju do mojega devetnajstega 
leta, ko sem z uspešno opra
vljeno maturo postal zrel. 
Odšel sem na študij medici
ne v Ljubljano in izpolnila se 
mi je velika želja že iz otroš
tva, da bom kirurg in učitelj 
na medicinski fakulteti. Živ
ljenjska pot me je tako odpe
ljala v Ljubljano in tu sem 

preživel vse svoje aktivno živ
ljenjsko obdobje do upokoji
tve. Vedno pa sem se rad vra
čal na Jesenice zaradi staršev 
in sestre in vedno sem se rad 
srečal s sošolci iz gimnazij
skih let,« je povedal. Kot je 
dejal, so bili njegovi občut
ki ob srečanju ob petdesetle
tnici mature nepopisno lepi. 
»Zlasti fantovski del se je s 
ponosom spomnil dogod
kov, ko smo v tretjem letni
ku izzvali celo gimnazijo v 
tekmovanje v atletskih disci
plinah in zmagali. Ta šport
ni duh nam je vcepil nepoza
bni profesor Janez Šmitek,« 
je povedal Triller. 

Srečanja sta se udeležila 
tudi dva razrednika, in sicer 
Martina Koman in Stanko 
Klinar, ki sta svojim nekda
njim dijakom (zdaj pa so že 
vsi upokojenci) pomagala 
obuditi marsikateri dogodek 
iz let njihovega dozorevanja.

Super avtomobilistična premiera animirane pustolovšči-
ne Avtomobili 3 bo v nedeljo, 11. junija, ob 17. uri v Cine-
plexxu Kranj. Avtomobile si boste lahko navdušenci ogle-
dali v 3D-tehnologiji, film je tudi sinhroniziran. Otroke od 
14.30 dalje čaka poligon z mini avtomobilčki – jumicar, 
poslikava obraza, pobarvanke v otroškem kotičku in še 
kakšno presenečenje. Že 21. junija pa bo večer v Cine-
plexxih ponovno rezerviran za dame. Do solz se bodo 
lahko nasmejale odštekani poletni komediji Dekliška noč 
z odlično žensko igralsko zasedbo: Scarlett Johansson, 
Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell in Zoe Kravitz. Pet 
najboljših prijateljic s faksa se po desetih letih spet sreča 
in sklene preživeti divji konec tedna v Miamiju. Toda noro 
žuriranje hitro prestopi vse zakonite meje, ko pomotoma 
ubijejo striptizerja ... 

Ekskluzivna premiera Avtomobili 3 v Kranju
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sudoku_LAZJI_17_44
NALOGA

3 9 2 1
3 7 4

8 9 1 3
9 5 7 3 4

3 1 8 7
8 4 3 6

5 1 2 7
8 4 5

6 3 8

sudoku_LAZJI_17_44

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_44
NALOGA

3 1 6 4
3 6 2

7 5
6 9 4

2 3 8 9
9 2 4

8 9
6 4 5

2 3 7

sudoku_TEZJI_17_44

REŠITEV

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

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_44
NALOGA

3921
374

8913
95734

3187
8436

5127
845

638

sudoku_LAZJI_17_44

REŠITEV

395628714
216374958
847951263
629587341
431296875
758413629
583162497
972845136
164739582

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_44
NALOGA

3164
362

75
694

2389
924

89
645

237

sudoku_TEZJI_17_44

REŠITEV

351692847
897514362
462837591
583169274
214378659
976245138
738926415
645781923
129453786

TA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

w
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Oven (21. 3.–21. 4.) 
V krogu prijateljev zelo pazite, kako boste reagirali nad 
neko situacijo, da ne boste naredili več škode kot koristi. 
Včasih je bolje molčati kot pa se vmešati, čeprav z dobrim 
namenom. Finančno boste kmalu prijetno presenečeni. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nekdo vas bo obremenjeval s svojimi težavami. Nekaj 
časa boste poslušali, a ko boste spoznali, da zadeva nima 
konca, se boste s spretnim izgovorom umaknili. Vse ima 
svojo mejo. Sprejmite povabilo na dopust, saj se boste 
imeli čudovito.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Svoje želje ste skrili globoko v svoje srce in ste se prepriče-
vali in lagali sami sebi, da jih ne potrebujete. Tisti trenutek 
vam je to pomagalo, sedaj pa ste že spoznali, da je to mas-
ka, ki jo boste morali slej ko prej sneti in pokazati obraz. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
V naslednjem tednu boste imeli velike možnosti, če boste 
želeli karkoli spremeniti na svojem poklicnem področju. 
Tehtno boste premislili o vseh možnostih in bodite brez 
skrbi, izbrali boste najboljšo. Konec tedna bo pester in 
zanimiv.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Bodite brez skrbi. Odločitev, ki ste jo pred kratkim sprejeli, 
je prava in usmerila vas bo na pravo pot. Pot uspeha in 
zadovoljstva. Manjše prepire in nesoglasja v družinskem 
krogu boste rešili na miren način, kar bo dobro za vse. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Že vnaprej vas bo začelo skrbeti, da si boste nakopali 
finančne težave. Nekje vmes boste prišli do zelo dobre pri-
ložnosti, tako da se vam bo trenutno slabo stanje spreme-
nilo v zelo dobro. V ljubezni preveč pritiskate na zavoro.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Kar nekaj časa bo poteklo, preden boste spoznali napako, 
ki vas je stala marsikatere skrbi. Ni kaj, čisto po svoji krivdi 
ste si ob preteklem dogodku napačno razložili določene 
besede, ki jih je izrekel nekdo, ki vam je pri srcu. Prese-
nečenje.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ker boste začeli gledati na dogajanja z drugega zornega 
kota, se vam ne bo zdelo več marsikaj nerešljivo. Spoznali 
boste napake in tudi to, kako se jim izogniti. Finance se 
vam bodo končno obrnile ne bolje. V ljubezni se vam bo 
odvijalo po načrtu.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Nekdo, ki ga boste v kratkem spoznali, vam bo s svojim 
razmišljanjem razširil obzorje. Stvari in dogodki, ki so vam 
bili do sedaj nejasni, bodo dobili čisto novo obliko. V dru-
žinskem okolju se pripravite na odkrite in plodne pogo-
vore.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Zavest bo tista, ki vam bo dala jasen pogled in odgovor 
na marsikatero vprašanje. Sebe boste začeli postavljati na 
prvo mesto. To, da boste malo sebični, vam ne bo škodo-
valo, prej koristilo. Ob koncu tedna boste zelo dobre volje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Imeli boste občutek, kot da ste zapravili priložnost, ki se 
ne bo ponovila. Raje boste začeli razmišljati, da bodo dru-
ge priložnosti še boljše, kot pa da bi postali slabe volje. 
Nekdo, na katerega ste skoraj že pozabili, vas bo presene-
til. Veseli boste.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Čustvom boste pustili prosto pot, saj boste spoznali, da je 
za vas to še najboljše. Čim hočete nekaj reševati, le še bolj 
zapletete, pa ne da bi tako hoteli, tako je. Poslovno se bo 
vse skupaj veliko razvilo bolje, kot pričakujete.

Kdo je len in kdo ne
Na nekem gradbišču v Nemčiji delavci prenašajo 
deske s tovornjaka v prvo nadstropje. Pride nadzornik 
gradbišča in opazi, da vsi delavci prenašajo po dve deski 
naenkrat, samo Mujo vselej vzame samo eno.
»Daj, Mujo, povej mi, zakaj le ti zmeraj vzameš samo 
eno desko?«
»Gospod nadzornik. Drugi po dve naenkrat nosijo 
zaradi lenobe.« 
»Kakšne lenobe, kaj je s tabo?«
»Poglejte, oni so tako leni, da se jim ne da dvakrat iti od 
tovornjaka v prvo nadstropje in nazaj.«
 
Ni je prenašala 
Moj mož je zgorel v avtu skupaj z mojo najboljšo 
prijateljico. 
»Uboga reva! To je bil  verjetno precej močan udarec 
zate.«
»Niti ne. Te krave  tako in tako nisem prenašala!«

Veselje na poroki 
Janezek: »Ati, zakaj se na svatbi vsi tako veselijo?« 
Ata: »Zato, ker se ženi nekdo drug.«

Ni posvojen 
»Mama, a sem jaz posvojen?«
»Ne, sine, nisi. A misliš, da bi tebe izbrali?« 

Poročila se je
»Imate v vaši vasi kakšno turistično atrakcijo?« vpraša 
turistični promotor.
Vaški gostilničar odgovori: »Imeli smo Marico, pa se je 
lani poročila.«
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TEK ŠTIRIH MOSTOV

uživajte

z nami!
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17. 6. 2017 Škofja Loka

Nagrade: 3-krat tekaška majica in knjiga Vrtiljak življenja

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, 21. 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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The Weeknd (27) ima nov dom v Los 
Angelesu, vreden kar dvajset milijonov 
dolarjev. Pevec ima v novem domu devet 
spalnic, enajst kopalnic in veličastno 
kuhinjo z dvema otokoma. V njem je tudi 
gledališče, glasbeni salon in telovadnica, 

medtem ko zunaj ne manjka bazen z velikim vrtom. Tudi 
njegovo dekle Selena Gomez je pred kratkim kupila novo 
hišo, manjšo, v vrednosti le dveh milijonov dolarjev.

Privoščil si je večjo hišo od Selene

Emmy Rossum (30) je oddana. Igral-
ka, najbolj poznana po seriji Brez 
sramu, je dahnila usodni da režiser-
ju Samu Esmailu (39). Ustvarjalec 
serije Mr. Robot in zvezdnica sta se 
zaročila avgusta 2015, po dveh letih 

prijateljevanja. Par se je spoznal med snemanjem roman-
tične drame Komet, ki je izšla leta 2014.

Emmy in Sam dahnila usodni da

Zvezdnik Zach Roloff (27) in Tori 
Roloff sta postala starša sinčku, ki 
sta mu dala ime Jackson Kyle. Igral-
cu se je življenje popolnoma spre-
menilo, saj Tori otroka hrani enajst-
krat na dan, novopečena starša pa 

spita približno štiri ure dnevno. Kljub vsemu pravi, da ni 
stvari, ki je ne bi storil za sina, ki se je, tako kot on, rodil 
z ahondroplazijo, prirojeno boleznijo, ki prizadene rast 
kosti in povzroči pritlikavost. Septembra otroka pričakuje 
tudi Zachov brat dvojček Jeremy.

Sinček za Zacha in Tori Roloff

Losangeleški natakar toži igralca Shia 
LaBeoufa (30), ker ga je ta označil za 
rasista. Od njega zahteva pet milijonov 
dolarjev odškodnine. Do besednega 
napada je prišlo, ker je natakar igralcu in 
njegovi soprogi zavrnil naročilo pijače, 

saj naj bi bila oba že precej omamljena. Natakar ga toži 
zaradi napada, obrekovanja in žaljenja.

Shia LaBeouf naj bi natakarja označil za rasista

VRTIMO GLOBUS

A. Se., A. B.

C
elodnevni dogo-
dek so organiza-
torji poimeno-
vali Blagoslov-
ljen dan rado-

sti in bo, kot pravijo, pos-
tal tradicionalen. »Prire-
ditev smo poimenovali 
Dan radosti in malo spo-
minja na 25. maj, ki smo 
ga kot dan mladosti praz-
novali nekdaj. Potekal bo 
prvo soboto po 25. maju 
in upam, da nam bo drugo 
leto uspelo privabiti vsaj še 
enkrat toliko ekip,« je pove-
dal Matjaž Zorman, lastnik 
luksuznega kampa v bliži-
ni Kamnika, ki pravi, da s 

tem želi predvsem združiti 
in povezati ljudi. 

Celodnevno kuhanje gola-
ža je bolj kot v tekmovalnem 
minilo v veselem prijatelj-
skem vzdušju. Pozno popol-
dne sta kuharska mojstra 
Janez Uršič in Irena Repan-
šek ocenila stvaritve kuhar-
jev in v različnih kategori-
jah podelila tudi nagrade. 
Za najboljšega je bil izbran 
golaž ekipe Dušana Papeža, 
sicer znanega predvsem po 
svojem klubu gorskih teka-
čev. A tudi golaž iz kotlov 
drugih ekip je bil prav tako 
okusen, saj je imela vsaka 
kakšno skrivno sestavino za 
izboljšanje okusa, golaža pa 
je hitro zmanjkalo. Ekipe je 
ves dan spremljala glasba, 

obiskovalci so se lahko pel-
jali z vprego iz Kocjanovega 
hleva, obiskal jih je celo mar-
šal Tito, golaž pa je blagos-
lovil domači župnik Pavel 
Pibernik.

Kalabrija je ena od števil-
nih dežel, ki sestavljajo Ita-
lijo. Več o njej in o tej novi 
Kompasovi počitniški ponu-
dbi smo izvedeli v Gostilni-
ci in pizzeriji Kaval v Tacnu. 
Na predstavitvi smo se sre-
čali tudi s pravimi, pristnimi 
okusi omenjene dežele.

Najdemo jo na prstni koni-
ci italijanskega škornja in 
ima bogato starogrško prete-
klost. »Objemata« jo Tiren-
sko in Jonsko morje z maj-
hnimi, s skoraj zasanjanimi 
zalivi in neokrnjeno naravo. 

Jonsko obalo zaradi obilne-
ga spomladanskega cvete-
nja imenujejo jasminova 
obala, medtem ko Tirensko 
zaradi barvnega odseva ob 
sončnem zahodu kar vijo-
lična obala. Kalabrija zado-
volji tako ljubitelje naravnih 
lepot kot kulinarike in dob-
rih vin. Ne manjka ji tradi-
cionalne italijanske gostol-
jubnosti. V Kompasu pravi-
jo, da boste navdušeni nad 
dolgimi peščenimi plaža-
mi, prav tako pa vas ne bodo 
pustili ravnodušnih večerni 
sprehodi po tlakovanih uli-
cah šarmantnih mest, raz-
vajanje z legendarnim sla-
doledom tartuffo ali prislu-
škovanje zgodbam domači-
nov in njihovim melodijam.

DNEVI RADOSTI
Kompas je pestro in raznoliko ponudbo počitnic na Mediteranu letos dopolnil s ponudbo počitnic v 
Kalabriji. Povabil je na predstavitev nove slikovite destinacije. V Eko resortu pod Veliko planino v Godiču 
pa je potekalo prvo tekmovanje v kuhanju golaža, ki se ga je udeležilo šestnajst ekip iz bližnje okolice.

Ekipa Dušana Papeža (v sredini) je po mnenju strokovne 
komisije skuhala najboljši golaž. / Foto: Aleš Senožetnik

Lastnik Eko resorta Matjaž Zorman in Franc Košir iz 
Kocjanovega hleva / Foto: Aleš Senožetnik

Fantje iz ekipe Team kotliček so med čakanjem na golaž 
zakurili tudi žar. / Foto: Aleš Senožetnik

Med tekmovalci niso manjkali niti člani Mestne godbe 
Kamnik. / Foto: Aleš Senožetnik

Kalabrijo je predstavil Kompasov predstavnik Miha Širca. Znameniti Kompasov Janez pravi: »Se vidimo v Kalabriji!« 

Na 39. Pokalu Bleda – Memorialu Avgusta Trampuša 
smo med tekmovalkami srečali tudi Estonki, 27-letno 
Brito Kikas in 23-letno Marlyn Blumfeldt. Prva sicer 
prihaja iz novinarskih vod, a je – kot kaže – mešanje 
koktajlov že preraslo okvire hobija. / Foto: A. B.
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Tri nagrade:  kupon za pico v Gostilni pr' Jazbcu in darilni bon v 
vrednosti 8 evrov za nakup v Pekarstvu Triler

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, 21. 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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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_12. 05. 2017

Nagrade: 3-krat USB ključ 16 GB

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, 24. maja 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.  
Re šit ve 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.

SOBOTA, 3.6. 2017, 
ob 15. uri

VELIKA OTROŠKA 
ZABAVA

VSTOP  PROST!
Pod  šotorom,  ob  19. uri
SOBOTA, 3.6.2017

VESELICA  V  BESNICI
OGNJENI MUZIKANTI

26. GORENJSKO 
        PRVENSTVO
HARMONIKARJEV

NEDELJA, 4.6. 2017, ob 12. uri

SPONZORJI
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SPONZORJI
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Kranjčanki 
19. maja, je bilo podjetje Baldrijan, d.o.o., iz Kranja, ki pokla-
nja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti srečni nagrajenci so: 1. 
nagrado: bon v vrednosti 30 € prejme Ivana Flander, Zgornje 
Gorje, 2. nagrado: bon v vrednosti 20 € prejme Darko Vajt, Gol-
nik , 3–5. nagrado: bon v vrednosti 10 € prejmejo Vanja Oster-
man, Visoko, Tinkara Krnc, Kamna Gorica, Mira Žnidar, Kranj. 
Prevzem nagrad je mogoč na sedežu podjetja v delovnem času.
Nagrajencem  iskreno čestitamo. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne 19. maja 2017, je bil Klub Devayani. Geslo križanke je 
bilo: JOGA ZA SRCE. Nagrajenca, ki prejmeta knjigo Srčna joga, 
sta Janez Šolar, Železniki in Petra Grajzar, Ljubljana. Knjigo 
Hrana kot zdravilo pa prejme Hilda Kuralt, Medvode. Nagra-
jencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v časopisu Go-
renjski glas v petek, 19. maja 2017, je bil Turizem Bled. Geslo 
križanke je bilo HARMONIKA POLIČAR ČAKA NOVEGA LASTNI-
KA. Nagrajenci so: 1. nagrado: darilni bon v vrednosti 20 EUR –
Restavracije Labod Bled prejme Martina Kristan iz Medvod, 
2. nagrado: darilni bon za brezplačen vstop na Blejski grad za 
2 osebi prejme Marija Zevnik iz Mavčič in 3 nagrado: majico 
»Harmonike ob Blejskem jezeru« prejme Anica Tič iz Domžal. 
Nagrajencem  iskreno čestitamo. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  16. maja 2017 
v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d.o.o., iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upora-
ba avtomobila VW GOLF – Andrej Skumavc, Mojstrana; 2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Štefka Mi-
helčič, Kranj; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Anja Mazi, 
Šenčur. Nagrajencem čestitamo!

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 2. junija
17.00 Festival Kalejdoskop: GIBOTRON (v Stolpu Škrlovec)
19.00 Filip Štepec, Saša Lončar: MOLITEV ŽAMETNIH SRC (v Stolpu Škrlovec)
20.30 Petra Stare: SOBA (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 3. junija
18.00 Festival Kalejdoskop: GIBOSKOP (v Stolpu Škrlovec)
20.00 Leja Jurišič, Petra Veber: I FEAR SLOVENIA (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 3. 6.
16.00, 20.30 ČUDEŽNA ŽENSKA
14.00, 17.50, 20.00 OBALNA STRAŽA
18.30 DRUŽINSKI ČLOVEK
13.50, 16.20, 18.40, 21.00 PIRATI S KA-
RIBOV: SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
16.10 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN
14.10 MALI ŠEF, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 3. 6.
18.10, 20.50 ČUDEŽNA ŽENSKA
15.40, 18.00, 20.20, 22.35 OBALNA 
STRAŽA
19.05 DRUŽINSKI ČLOVEK
15.00, 17.30, 20.00, 22.30  
PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO  
MAŠČEVANJE 
18.30, 21.00 PIRATI S KARIBOV:  

SALAZARJEVO MAŠČEVANJE, 3D
21.15 OSMI POTNIK: ZAVEZA
16.40 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU
15.30 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE
14.00 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, sinhro.
13.40 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
13.30, 16.30 MALI ŠEF, sinhro.
14.30 MALI ŠEF, 3D, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 2. 6.
18.00 MEDVED BAMSI IN ČAROVNIČINA 
HČI, sinhro.
20.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE, 3D

Sobota, 3. 6., in nedelja, 4. 6.
18.00 MEDVED BAMSI IN ČAROVNIČINA 
HČI, sinhro.
20.00 100 METROV

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

KINOSPORED

Suzana P. Kovačič

Tržič – Povoženega mladega 
medveda je v učne namene 
odstopila Lovska družina Ra-
kek. Preparat medveda je sku-
paj z informacijami, ki zade-
vajo opis in življenjske značil-
nosti te živalske vrste in napot-
ke za varno sobivanje z njim 
stalno na ogled v avli Osnovne 
šole Tržič. Slavnostna ume-
stitev medveda je bila prejšnji 
petek v okviru eko dneva na 
šoli. »Poslanstvo Lovske zve-
ze Slovenije (LZS) je ohranjati 
biotsko raznovrstnost v Slove-
niji. Naša država je bolj vrstno 
pestra od marsikatere tropske 
države, po drugi strani pa ima-
mo na rdečem seznamu ogro-
ženih kar 2354 živali, med nji-
mi je tudi medved. Zato lov-
ci iščemo zaveznike v boju za 
ohranitev teh vrst. Naš cilj je 
predati naslednjim rodovom, 
ki jih predstavljate tudi učen-
ci te šole, čim bolj neokrnje-
no naravo, naj vas pogled na 
tega medveda opominja na 

to skupno dolžnost,« je pove-
dal podpredsednik LZS Ivan 
Malešič. Učence in učitelje 
je nagovoril tudi predsednik 
Komisije mladi in lovsko 
pri LZS Marko Mali, ki je 
med drugim povedal, da lov-
ci na mlade lahko prenesejo 

ogromno na ravovarstvenega 
znanja. Čl a ni Fotografske-
ga dru štva Jesenice so šoli v 
trajno last podarili fotografi-
je medveda. In kaj sta pove-
dali drugošolki zdaj, ko ima-
jo medveda na šoli? »Medve-
di me strašijo, zdaj me bodo 

pa malo manj,« je menila Jer-
ca, njena vrstnica Iza pa je ob 
pogledu na preparat medveda 
dejala: »Srčkan je, poučen.« 
No, šestošolca Tai in Denis sta 
odkrito dejala, da ju ta medved 
ne plaši, če pa bi ga srečala v na-
ravi, bi zbežala na vso moč …

Medved kot učni pripomoček
Komisija mladi in lovstvo pri Lovski zvezi Slovenije se je ob izkazanem interesu Osnovne šole Tržič 
odločila, da umesti dermoplastični preparat rjavega medveda v šolski prostor.

Učenci bodo imeli priložnost izvedeti veliko o značilnostih medveda. 

Urša Peternel

Planina pod Golico – V Planini 
pod Golico se organizatorji že 
pripravljajo na poseben spek-
takel: tekmo svetovnega po-
kala v smučarskih poletih. Ta 
bo potekala jutri z začetkom 
ob 10. uri, nastopili pa bodo 
vsi najboljši skakalci sveta. 
»Prireditev bo čista replika 
planiške prireditve z eno po-
sebnostjo – pri nas bodo na-
stopile tudi tri ženske!« pra-
vi generalni sekretar orga-
nizacijskega komiteja Iztok 
Pergarec - Ič. V resnici seve-
da ne bo šlo za pravo tekmo 
in prave tekmovalce, temveč 
tekmo na letalnici, ki je bila 
zgrajena v merilu 1 : 17,6, po 

njej pa bodo spuščali minia-
turne figurice skakalcev. Ma-
keto letalnice je zgradil do-
mačin Cena Razingar kar za 

domačo hišo, lani prvič pa so 
na njej pripravili tekmo. Pri 
organizaciji »finala po fina-
lu« tako sodelujejo planiški 

delavci, na tekmi bodo priso-
tni tako merilci, teptači, fan-
fare ... Idejo za tekmo je dala 
Slavica Podlogar, vodja tek-
movanja pa bo Cena Razin-
gar, ki je »oče« letalnice, sicer 
pa iz lesa ustvarja vrhunske 
skulpture, njegov skalnjak z 
imenom Alpe v malem si ho-
dijo ogledovat turisti od bli-
zu in daleč. Krona njegovih 
umetnin pa so planiške ska-
kalnice v merilu 1:17,6, in si-
cer K 90, K 120 in letalnica, 
K 225, ki so izdelane iz beto-
na in lesa. Kot je povedal Iz-
tok Pergarec - Ič, s tekmo va-
bijo želijo popestriti doga-
janje v Planini pod Golico v 
času cvetenja narcis, priredi-
tev pa ima humanitarni zna-
čaj, saj bodo izkupiček name-
nili Splošni bolnišnici Jeseni-
ce za nakup CTG-aparata za 
spremljanje nerojenega otro-
ka. Pri organizaciji sodeluje-
jo Golica Team, Turistično 
društvo Golica in Občina Je-
senice.

Planiški finale po finalu
V Planini pod Golico pripravljajo jutri, v soboto, ponovitev planiških poletov,  
le da tokrat na maketi letalnice.

Figurice skakalcev, ki bodo »tekmovali« v soboto  
na skakalnici v Kajžah v Planini pod Golico.

Radovljica – Kar 53 dijakov Ekonomske gimnazije in srednje 
šole (EGSŠ) ima status športnika, med njimi 22 status vrhun-
skega športnika. Največ je hokejistov, nogometašev, odboj-
karic, alpskih smučarjev, teniških igralk, kar je veliko glede 
na izsledke mednarodnih raziskav, ki govorijo o tem, da se 
vsako leto tretjina mladih med 10. in 17. letom starosti preneha 
ukvarjati s športom. »Opažamo, da naši ostajajo v športu do 
konca izobraževalnega programa in uspešno usklajujejo špor-
tne in izobraževalne cilje,« je povedal profesor športne vzgoje 
na EGSŠ Jože Brezavšček. Da bi jim dodatno pomagali, so v 
šoli pripravili predstavitev projekta Dvojna kariera športnikov: 
projekt spodbuja izobraženost športnikov, ki so vzor mladim. 
Dijakom so predavali varuh pravic športnikov Rožle Prezelj, 
avtor knjige Miselnost zmagovalcev Miha Urek ter olimpijka, 
sedaj pa sekretarka Kluba olimpijcev Petra Robnik.

Dvojna kariera športnikov

Predavatelji Rožle Prezelj, Miha Urek in Petra Robnik  
z ravnateljico Ksenijo Lipovšček

Bohinjska Bistrica – Osemnajst skupin rogistov ter šestnajst 
pevskih zborov in skupin iz Slovenije, Hrvaške in Italije je 
minulo soboto nastopilo na 44. mednarodnem srečanju lo-
vskih pevskih zborov in rogistov Bohinju. Skupine so najprej 
nastopile v Ribnem, Bohinjski Bistrici, na Bohinjski Beli in 
v Stari Fužini,  nato pa v Bohinjski Bistrici na sklepni slove-
snosti, kjer so se predstavile s skupnim nastopom. S širšega 
gorenjskega območja so na srečanju sodelovali KD Domžalski 
rogisti, Lovski rogisti Bohinj, Lovski pevski zbor Simon Jenko 
Medvode, Škofjeloški lovski pevski zbor in Rogisti LD Selca. 

Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 16. 6.; KOPALNI IZLET ŠMARJEŠKE TOPLICE: 12. 6.; MOR-
JE: 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
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IZLET /  14. JUNIJA 2017

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

Babno Polje in Bloke
V vročih poletnih dneh bo cilj našega izleta Babno Polje, ki je najhladnejši kraj v Sloveniji. Pre-
verili bomo, ali to drži. Ustavili se bomo na Rakeku in si ogledali zanimivo Plečnikovo cerkev 
ter smučarski muzej na Blokah. O smučanju na Blokah je pisal že polihistor Janez Vajkard Val-
vasor. V Babnem Polju, ki leži v istoimenski dolgi razpotegnjeni suhi kotanji, si bomo ogledali 
Rihtarjevo domačijo in spoznali, kako so tam živeli in kmetovali. Sledilo bo kosilo, zatem pa se 
bomo odpeljali še na sprehod ob Cerkniškem jezeru. Z nami bo ves čas tudi lokalna vodička.

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

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

CENA: 33 €

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

PRIREDITVE

Srečanje pred partizansko Ambulanto E
Bohinjska Bistrica – Krajevni odbor Zveze borcev Bohinj vabi 
jutri, v soboto, 3. junija, na srečanje pred partizansko Ambu-
lanto E preko 4G na Pokljuki. Odhod avtobusa bo ob 9.45 
iz Bohinjske Bistrice v smeri Ribčev Laz–Stara Fužina–Jere-
ka–Pokljuka.

Gorenjsko prvenstvo harmonikarjev
Zgornja Besnica – Jutri, v soboto, 3. junija, bo ob 15. uri 
pod velikim šotorom v Zgornji Besnici velika otroška 
zabava z delavnicami, ob 19. uri pa gasilska veselica z  
Ognjenimi muzikanti. V nedeljo, 4. junija, ob 12. uri se  
bo prav tako pod velikim šotorom začelo 26. Gorenjsko 
prvenstvo harmonikarjev. Vabijo Turistično društvo Bes-
nica, Krajevna skupnost Besnica in Prostovoljno gasilsko 
društvo Besnica. 

Zasaditev avtohtone jablane in razstava
Naklo – Zveza kulturnih društev Kranj, Občina Naklo, Dom 
starejših občanov Naklo in Likovno društvo Naklo vabijo v 
torek, 6. junija, ob 19. uri na slovesno zasaditev avtohtone 
slovenske jablane paplerjev bobovec pri Domu starejših ob-
čanov Naklo. Dogodek bo potekal v okviru vseslovenskega 
Tedna ljubiteljske kulture in v okviru občinskega praznika 
Občine Naklo. Ob tej priložnosti bo v razstavišču Doma 
starejših občanov Naklo odprta tudi fotografska razstava o 
paplerjevem bobovcu.

IZLETI

Pohod po okolici Kranja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, v torek, 6. junija, organizira pohod po okolici Kranja. 
Zbor bo ob 8. uri pred Humano, pot boste nadaljevali v sme-
ri Rupe ter Ilovke do Čukove jame. Po krajšem postanku se 
boste odpravili v smeri Brda na rekreativni prostor, nato pa 
nadaljevali nazaj proti Humani. Prijave so možne do 5. junija 
do 16. ure po tel.: 04 201 17 20.

Od Petra do Pekla
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v nedeljo, 11. 
junija, na pohod Od Petra do Pekla: Šempeter v Savinjski 
dolini–Spodnje Grušovlje–Zalog pri Šempetru–potok Trna-
va–(Globoko)–jama Pekel–požiralniki v Lokah–(izvir Poni-
kvice). Skupne zmerne hoje bo od dve do tri ure (med 5,5 in 
8 km). Informacije in prijave zbira do petka, 9. junija, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Na Festival modre frankinje na gradu Sevnica
Šenčur – Društvo ljubiteljev vina Šenčur vabi v četrtek, 8. ju-
nija, popoldne na 7. Festival modre frankinje na grad Sevni-

ca. Informacije in prijave zbira do torka, 6. junija 2017, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Na ferato pod Božičevim vrhom
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi ljubitelje ferat 
v soboto, 17. junija, na ferato Türkenkopf pod Božičevim 
vrhom pri Železni Kapli. Ferata je večinoma zelo zračna 
in zelo zahtevna (dosega feratarsko zahtevnost D/E). Od-
hod z osebnimi avtomobili izpred Mercatorjevega centra 
na Kokrici bo ob 7. uri. Višinska razlika ferate je 290 m. 
Plezanja bo za dve uri, sestopa pa pol ure. Prijave in doda-
tne informacije: Sašo Košnik, 041 757 009, saso.kosnik@
infonet.si.

Na ferato Spodnji plot pri Zelenici
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi ljubitelje ferat 
na ferato Spodnji plot pri Zelenici, in sicer na lažjo, levo 
varianto (ocena B/C). Po izstopu iz ferate se boste po že-
lji povzpeli še na najvišji vrh Ljubeljščice ter sestopili do 
koče. Odhod z osebnimi avtomobili bo s parkirišča pri Štu-
dentskem domu na Zlatem polju ob 15. uri. Tura bo trajala 
štiri ure in pol do pet ur, od tega ferata približno eno uro. 
Prijave in dodatne informacije: Breda Pirc, tel. 051 39 70 
40, bredapirc@gmail.com; Stanko Dolenšek, tel. 040 206 
164, stanko.dolensek@gmail.com.

Na Matajurski vrh
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi jutri, v soboto, 3. 
junija, na pohod na Matajurski vrh (1936 m). Za prijave in 
informacije pokličite po telefonu 041 603 186.

Na kopanje v Bernardin v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi na ko-
panje v Bernardin v Portorož v torek, 6. junija. Odhodi av-
tobusa: 6.30 Škofja Loka, 6.45 Stražišče, 7.00 Globus, 7.10 
Mercator Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. Vabijo tudi 
nečlane društva. Prijave in informacije po telefonu 041 424 
768.

Po poteh Martina Krpana
Britof, Predoslje – Društvo upokojencev Britof Predoslje vabi 
na izlet na Notranjsko – po poteh junaka Martina Krpana. 
Izlet bo v sredo, 7. junija, z odhodom ob 7. uri z običajnih 
mest. Ustavili se boste v Velikih Laščah, v Ribnici, v Sodra-
žici, v Novi vasi, Sv. Trojici, Cerknici, Pivki in Slovenski vasi. 
Prijave do zasedbe mest sprejema Tone Oblak na telefon: 
031 494 422.

Kolesarska izleta kranjskih upokojencev
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 6. junija, 
na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Žirovnica–Begunje–Pod-
vinj–Kranj. Odhod bo ob 8.45 z vlakom s kranjske železni-
ške postaje, od koder se boste peljali do Žirovnice. Pot je 
srednje težka, dolga približno 42 kilometrov. V torek, 13. ju-
nija, pa vabijo na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Olševek–
Velesovo–Voklo–Šenčur–Kranj. Odhod bo ob 8. uri izpred 
nekdanje trgovske šole na Župančičevi ulici. Pot je srednje 
težka, dolga 30 kilometrov.

Na Ratitovec
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk orga-
nizira v soboto, 3. junija, izlet na Ratitovec. Odhod bo ob 
6.30 izpred Penziona Špik v Gozdu - Martuljku. Z osebnimi 
avtomobili se boste odpeljali do Prtovča. Prijave zbirata še 
danes, v petek, 2. junija, po telefonu: Sara 041 554 014 in 
Majda 051 336 635.

Na Krvavec
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane v to-
rek, 6. junija, na pohodniški izlet na Krvavec: Jezerca–Tiha 
dolina–Hotel–Kriška Planina–Jezerca. Zbor bo pred AMD 
Cerklje ob 8. uri. Prevoz do Jezerc bo po dogovoru.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
3. junija, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Veselo sporočilo za danes. Pogo-
vor bo povezoval Stjepan Jurčić.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – Medgeneracijski center Kranj vabi v ponedeljek, 5. 
junija, na voden ogled rudnika mangana. Zbirno mesto bo 
ob 18. uri na parkirišču Gorenjesavska cesta 12. V torek, 6. 
junija, bodo v prostorih društva ob 10.30 vesele urice učenja 
angleščine s konverzacijo na sproščen in neformalen način, 
v torek, 6. junija, bo ob 17.30 pogovor o vzgoji z naslovom 
Starševstvo – ni panike!. Pogovor bo vodila Nataša Štupar 
Jarović, uni. dipl. pedagoginja, spec. na področju predšolske 
vzgoje. Hkrati bodo potekale ustvarjalne delavnice za otro-
ke. Za prijavo na dogodke pokličite po tel. 041 724 134 ali 
pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Krvodajalska akcija
Primskovo – Krajevni odbor Rdečega križa Primskovo Kranj 
vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek, 8. junija, od 7. 
do 13. ure potekala v Domu krajanov Primskovo, Jezerska 
cesta 41, Kranj. Posebej vabijo krvodajalce s krvno skupino 
A pozitivno.

Tičarjev dom odprt
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice sporoča, da je Tičarjev 
dom na prelazu Vršič stalno odprt od danes, petka, 2. junija.

KONCERTI

Violinski koncert
Radovljica – V okviru Nedeljske glasbene matineje bo v dvo-
rani Glasbene šole Radovljica v nedeljo, 4. junija, ob 11. uri 
nastopila violinistka Metka Udovč.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali enosobno stano-
vanje na Gorenjskem, lahko v zasebni 
hiši, tel.: 031/429-543 17001853

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

TERME Olimije – samostojni vikend - 
apartma, opremljen, ugodno 32 EUR, 
tel.: 030/619-628 17001850

VIKEND na morju za 4 osebe, tel.: 
051/237-479 17001865

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo v izmeri 1.144 
m2, lokacija poleg gozda z razgledom 
na okolico, tel.: 041/803-927 17001857

30 Gorenjski glas
petek, 2. junija 2017MALI OGLASI malioglasi@g-glas.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.

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

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

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

29 90
EUR

                                                     Cena knjige je 

Pričevanja o življenju 
tržiških baronov

Knjiga predstavlja 
življenje in delo 
članov rodbine Born, 
ki so si pol stoletja 
prizadevali za splošen 
družbeni napredek 
Tržiča. Ob tem je 
v njej prek pisnih 
in ustnih virov ter 
številnih fotografij 
na bralcu prijazen 
način opisano, kako 
so pred približno sto 
leti živeli Tržičani in 
okoličani.

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

Trda vezava
Format 165 mm x 235 mm 

412 strani
ISBN 978-961-6893-84-8

Cena: 29,90  EUR

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

Bojan Knific 

BORNOVI V TRŽIČU
Pričevanja o življenju tržiških baronov

Leta 1891 je baron Julius Born – bančnik in pod-

jetnik svetovnega formata – v Tržiču kupil ob-

sežno posest. Prezgodnja smrt mu je preprečila 

uresničitev smelih načrtov, a njegovim idejam sta 

sledila sinova Friedrich in Carl – predvsem slednji 

je ključno zaznamoval razvoj Tržiča in njegovega 

gospodarstva.

Knjiga predstavlja življenje in delo članov rodbine 

Born, ki so si pol stoletja prizadevali za splošen 

družbeni napredek Tržiča. Ob tem je v njej prek pi-

snih in ustnih virov ter številnih fotografij na bralcu 

prijazen način opisano, kako so pred približno sto 

leti živeli Tržičani in okoličani.

Knjiga Bojana Knifica je temeljito in vsestransko 

odlično delo o tržiški veji članov rodbine Born, ki so 

imeli judovsko, nemško in plemiško poreklo. Poznali 

so svet, bili odprti vanj, imeli so dobro izobrazbo, ob-

vladali so diplomatske spretnosti, bili so tolerantni in 

prilagodljivi. Zgodba v knjigi pa je vpeta tudi v kraje 

in usode ljudi, ki so bili z Bornovimi tako ali drugače 

povezani. Torej je hkrati pripoved o življenju v Tržiču 

in okolici (Podljubelj, Jelendol idr.) v obravnavanem 

obdobju.
Prof. dr. Janez Bogataj

Bojan Knific

BORNOVI V TRŽIČU

Pričevanja o življenju  
tržiških baronov
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Leta 1891 je baron Julius Born – bančnik in podjetnik 

svetovnega formata – v Tržiču kupil obsežno posest. 

Prezgodnja smrt mu je preprečila uresničitev smelih 

načrtov, a njegovim idejam sta sledila sinova Friedrich 

in Carl – predvsem slednji je ključno zaznamoval razvoj 

Tržiča in njegovega gospodarstva. 

Knjiga predstavlja življenje in delo članov rodbine  

Born, ki so si pol stoletja prizadevali za splošen druž-

beni napredek Tržiča. Ob tem je v njej prek pisnih in 

ustnih virov ter številnih fotografij na bralcu prijazen 

način opisano, kako so pred približno sto leti živeli  

Tržičani in okoličani.
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ISBN 978-961-6893-84-8
29,90 €

www.narava.si

NOVO iz založbe Narava

Dr. Bojan Knific, rojen leta 1971, je od ok-

tobra 2013 zaposlen kot kustos v Tržiškem 

muzeju, prej je dobro desetletje delal kot 

samostojni strokovni svetovalec za folklor-

no dejavnost pri Javnem skladu Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti. Njegovo 

raziskovalno zanimanje je usmerjeno v 

proučevanje razvoja pripadnostnega kostu-

miranja – oblačenja »narodnih noš«, kostumiranja folklornih 

skupin in folkloriziranja plesnega izročila ter v zadnjem času 

spoznavanja in predstavljanja lokalne dediščine Tržiča.

O avtorju 

 

36EUR

Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

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

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.

Rezultati 44. kroga – 31. maja 2017
1, 8, 10, 13, 21, 29, 33 in 7

Loto PLUS: 1, 3, 6, 23, 25, 30, 35 in 11
Lotko: 1 6 0 9 1 1

Sklad 45. kroga za Sedmico: 475.000 EUR
Sklad 45. kroga za PLUS: 1.080.000 EUR
Sklad 45. kroga za Lotka: 310.000 EUR

LOTO

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Corsa, let. 2008, srebrna, paket 
enjoy, ohranjena, cena 3.550 EUR, 
tel.: 040/567-544 17001840

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ČRPALKO za gnojevko, večje AL ohi-
šje vrtne kosilnice, kovinsko 20-lit. po-
sodo za gorivo, tel.: 041/858-149  
 17001851

ŽAGA – rezkar Linvincibile mini press 
blum, za vrtanje pantov in polic, tel.: 
031/316-548 17001845

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

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

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

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

POSTELJO 160 x 200 in pokončni 
baterijski sesalec, tel.: 040/705-145 
                                                17001842

SEDEŽNO garnituro s posteljo dim. 
250 x 190 cm, iz mikrofibre, cena 80 
EUR, tel.: 041/295-610 17001866

STARO kredenco, sobno omaro, pre-
dalnik, mentergo in leseno čevljarsko 
prešo, tel.: 04/53-18-664 17001847

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZA simbolično ceno novi vgradni štedil-
nik – 4 plin, 2 elektrika – in stol gugal-
nik, tel.: 031/262-046 17001852

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN Yamaha, gumenjak + plastično 
dno in motor Yamaha 9.9 k, na novi 
prikolici, reg. do 2019, tel.: 040/215-
044 17001856

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

EZOTERIKA, knjige, razglednice, 
unikatne tapiserije, ugodno, tel.: 
040/567-544 
 17001841

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

STARINE
KUPIM

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ŽENSKI motoristični kombinezon, 
škorje št. 38 in rokavice, malo rablje-
no, tel.: 04/25-71-435, 031/254-
545  
 17001860

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljo z jogijem, 70 x 
140 cm, Lip Poljčane, bukev, tel.: 
031/346-930 
 17001878

ZLOŽLJIV športni voziček, otroško 
kolo Miki Miška 2–4 let, jahača in 
nahrbtnik, tel.: 040/389-518 
 17001881

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

KLETKO za hrčka po ugodni ceni, tel.: 
040/587-657  
 17001843

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

60-LITRSKI kotel za žganjekuho, kom-
plet, cena 120 EUR, tel.: 051/241-
069 
 17001848

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

KLEŠČE za bale, za čelni nakla-
dač RM, puhalnik Eolo z noži, tel.: 
031/316-548 
 17001846

KOSILNICO Tomo Vinkovič - bočno, 
tel.: 041/724-123 
 17001885

OBRAČALNIK sena z štirimi vrete-
ni ali dvema in kostanjeve kole, tel.: 
041/504-662 
 17001849

PUHALNIK Sip 25 m3, puhalnik Taj-
fun s cevmi in cepilec na sveder, tel.: 
04/23-11-964, 041/481-588 
 17001839

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

TRAKTOR Zetor 47-18, let. 1976, v 
okvari, in kupim traktor od 50 do 100 
km, lahko novejši, tel.: 04/57-25-254, 
031/604-918  
 17001859

TRAKTORSKO bobnasto kosilnico Sip 
165 cm, tel.: 031/372-504  
 17001874

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

IZKOPALNIK krompirja, dvoredni, tel.: 
041/757-135  
 17001876

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

TRAKTOR, lahko je Ursus, Zetor,  
Deutz, IMT ali podobno, tel.: 041/872-
029 17001873

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

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK vrhunske kvalitete, z nižjo ki-
slino, ugodno prodam, možna dostava, 
tel.: 031/301-013  
 17001869

DOMAČI fižol češnjevec v zrnju, tel.: 
041/851-096 
 17001867

JEDILNI krompir (Concordia, Bellaro-
sa, Rudolph, Andora), tel.: 041/282-
039  
 17001765

KVALITETNO vino cviček, možna do-
stava, tel.: 041/244-743 17001872

PIŠČANCE brojlerje, krmljene z doma-
čo krmo, tel.: 041/724-123 17001884

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA, pasme LS ČB, stara 4 mese-
ce, tel.: 031/677-850 17001868

2 PRAŠIČA, težkega od 80 do 100 kg, 
tel.: 041/831-058 17001855

7 MESECEV brejo telico simentalko, 
tel.: 041/316-617 17001883

BIKCA LS, starega 3 mesece, tel.: 
040/831-314 17001858

BIKCA simentalca, starega 1 mesec, 
tel.: 051/630-017 17001864

BREJE telice, kravo in teleta, stara od 
2 do 18 mesecev, tel.: 041/211-602  
 17001886

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
bele, grahaste in črne, purani, pripelje-
mo na dom, tel.: 041/710-113 17001870
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – JUNIJ 2017
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi na  

junijski  terenski krvodajalski akciji, in sicer:

V ČETRTEK, 8. JUNIJA  2017
V DOM KRAJANOV PRIMSKOVO, JEZERSKA CESTA 41 IN

     V PETEK, 23. JUNIJA 2017
V DUPLJE, V GASILSKEM DOMU V DUPLJAH.

Pridružite se  veliki družini krvodajalcev med 7. in 13. uro!

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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Koncert slovenskih narodnih in umetnih pesmi
Kranj – Društvo Obrtniški pevski zbor vabi na letni koncert slo-
venskih narodnih in umetnih pesmi, ki bo danes, v petek, 2. 
junija, ob 19. uri v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj.

PREDSTAVE
Skoraj najboljši cirkus
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo v ponede-
ljek, 5. junija, ob 17. uri predstava za otroke Skoraj najboljši 
cirkus v izvedbi Teatra Cizamo.



KRAVO simentalko, staro 3 leta, jalovo 
za zakol, ali menjam za bikca mesne 
pasme, tel.: 031/699-145 
 17001882

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

TRETJIČ brejo kravo, v 8. mesecu, 
ter bikca simentalca, 100 kg, tel.: 
041/350-365 17001875

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

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, no-
tranje 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

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

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

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

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

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

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

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 17001572
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                        + poštnina

EUR

Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

16

ZAHVALA 

V 92. letu nas je zapustil

Viktor Debelak 
iz Gorenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom 
in prijateljem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala dr. Nadji 
Šubic in zdravstvenemu osebju ZD Gorenja vas za vso skrb, gospo-
du župniku Gregorju Luštreku pa za lepo opravljen pogrebni obred 
in molitve. Prisrčna zahvala lovcem LD Gorenja vas za sodelovanje 
pri pogrebni svečanosti ter Marici, Francki in Ivanki za nesebično 
pomoč. Hvala vsem, ki ste ga zadnjič obiskali v mrliški vežici, in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Gorenja vas, Škofja Loka

V SPOMIN

V teh dneh bo minilo eno leto, odkar nas je zapustila naša draga

mag. Katarina Žagar
Bila si dobra in poštena, 
zlato srce si imela, 
vsakomur dobro si želela. 
V duši vse nas zaboli, 
ko te več med nami ni, 
in ob misli nate se oko nam zarosi. 
A spomin bo nate večno živ, 
ko smo s tabo srečni bili. 

Pogrešamo te!
Hvala vsem, ki ohranjajo spomin nate!

Tvoji najdražji

Mar prav zares odšla je tja v neznano?
Kako je mogla, ko smo mi še tu …?
Nositi moramo vsak svojo rano,
molče, da ji ne zmotimo miru.

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil 

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

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Sin Boris z družino

ZAHVALA

Ob slovesu od naše drage mami

Ančke Rup
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in nam 
bili v oporo v teh težkih dneh. 

Žalujoči hčerki Jurka in Zvonka z družinama

ZAHVALA
 
V 79. letu nas je zapustil dragi mož, oče, tast in dedek

Dragan Bulić
iz Hrastja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče, pogrebni službi Komunale Kranj in pevcem za 
zapete žalostinke. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem iz podjetja 
Gumite hna in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali 
ob strani v teh težkih trenutkih. Iskrena hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Spomin ... 
edini, ki ostane. 
Močan nad vsem,  
edini cvet, ki ne ovene,  
edini val, ki se ne razbije, 
edina luč, ki ne ugasne.

V SPOMIN
Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta je v naša srca.

Minilo bo leto, odkar si odšla

Ana Torkar
Hvala vsem, ki kdaj trenutek podarite v njen spomin ...

Sin Janez z družino
Hrastje, 1. junija 2017

V podjetju Leska, d.o.o., za-
poslimo KV. DELAVCA za 
POMOČ V MIZARSKI DE-
LAVNICI m/ž. Delo pote-
ka v PC Žeje pri Komendi. 
Prošnje pošljite na e-na-
slov: leskadoo@siol.net.
Leska, d.o.o.
Ulica Konrada  Babnika 25, 
1210 Ljubljana Šentvid. 
T: 041 333  110

Lovska družina Jošt-Kranj 
obvešča vse oškodovan-
ce, da v skladu z veljavni-
mi predpisi nastalo škodo 
po divjadi na lovnem ob-
močju LD Jošt-Kranj pri-
javljajo pisno na naslov:  
Lovska družina Jošt-Kranj, 
Jamnik 17, 4201 Zgornja 
Besnica ali na e-pošto:  
ldjost.kranj@gmail.com.

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

50-LITRSKO posodo za beljenje na 
kompresor z 2 x 15 m cevmi in star ši-
valni stroj, tel.: 031/275-258  
 17001877

IGLU – šotor za 3 osebe, pečico za 
kampiranje in plinski štedilnik  za kam-
piranje, tel.: 040/626-035  
 17001854

RABLJENO motorno tendo, dimenzije 
6.4 m x 2.45 m, tel.: 031/505-172  
 17001880

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Djordje Todić, Kranj:

»Mislim, da alkohol ne sodi 
na športne prireditve. Zaradi 
prekomerno opitih lahko pri
de do izgredov, skupijo pa jo 
lahko mirni navijači ali celo 
otroci. Konec koncev greš na 
tekmo navijat.«

Darvin Mežnar, Tržič:

»Popolna prepoved je bila 
morda nekoliko pretirana, 
seveda pa ne podpiram čez
mernega pitja alkohola. Mi
slim, da bi ob dobrem nad
zoru lahko preprečili razne 
ekscese in pijančevanje.«

Doja Podraščanin, Britof:

»Ko navijam, navijam s 
srcem in dušo in za to ne 
potrebujem alkohola. Alko
hol ne gre skupaj s športom, 
zato bi raje videla, da na to
vrstnih prireditvah še naprej 
ne bi točili alkoholnih pijač.«

Franc Grosar, Kranj:

»Na športne prireditve alko
hol ne spada, saj tudi zaradi 
pijanih navijačev lahko pride 
do izgredov, kar pa meče sla
bo luč na šport. Zato mislim, 
da bi bilo bolje, da bi ostali 
pri prepovedi.«

Aleš Senožetnik

Poslanci so podprli novelo 
zakona o omejevanju upo
rabe alkohola, s katero bo 
ponovno mogoče točenje 
alkohola na športnih priredi
tvah. Mimoidoči na kranjskih 
ulicah večinoma menijo, da 
alkohol in šport ne sodita 
najbolje skupaj.

Šport in alkohol 
ne gresta skupaj

Miloš Djuran, Kranj:

»Tudi sam sem se ukvarjam 
s strelskim športom in mis
lim, da alkohol ne sodi na 
športne prireditve. Zato se 
mi takšna sprememba ne zdi 
dobra rešitev.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo sprva precej jasno, nato bodo nastajali kopasti oblaki, 
sredi dneva in popoldne pa krajevne plohe in nevihte. Jutri bo 
sončno, popoldne bo nastalo nekaj vročinskih neviht. Tudi v 
nedeljo bo sončno, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.

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

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Kam-
niški čebelarji, ki imajo na Ko-
piščih v Kamniški Bistrici ple-
menilno postajo Josipa Verbi-
ča za  vzrejo  matic kranjske 
sivke, so v ponedeljek zjutraj 
presenečeni ugotovili, da jo je 
ponoči obiskal medved.

»Od dvaintridesetih pa-
njev je medved uničil tri 

z vsemi čebelami vred in 
nam s tem povzročil za vsaj 
1500 evrov škode. Veliko 
čebel je tudi pomendranih 
pred čebelnjakom. V vseh 
devetdesetih letih pleme-
nilne postaje se je tokrat 
zgodilo prvič, da je škodo 
naredil medved, ker pa se 
bo najverjetneje vrnil, saj je 
okusil slast medu, smo za 
prvo silo namestili zvočni 

alarm na senzor, za bolj 
učinkovito zaščito pa bomo 
morali namestiti močno 
ograjo oziroma električne-
ga pastirja,« nam je pove-
dal predsednik Čebelarske-
ga društva Kamnik Štefan 
Virjent in dodal, da je ško-
da na čebelnjaku, ki ga ima 
letos v najemu Milan Staro-
vasnik, še toliko večja, saj je 
že zima pobrala vse čebele 

in so bile čebelje družine 
ravno nove.

Medveda opazili tudi 
planinci

Verjetno istega medveda 
so te dni pohodniki kar sre-
di belega dne srečali tudi ne-
koliko višje nad Kamniško 
Bistrico ob poti na Presed-
ljaj, kjer jim ga je ga uspelo 
tudi fotografirati, zato smo 
se po več informacij obrni-
li na Zavod za gozdove Slo-
venije. Kot nam je pojasnil 
vodje ljubljanske območne 
enote Viktor Miklavčič, lov-
ci s terena o prisotnosti med-
veda na tem območju te dni 
niso poročali, se pa tu na šir-
šem območju običajno gib-
ljejo do štirje kosmatinci. 

»Porasta števila medvedov 
na tem območju v zadnjih le-
tih ne beležimo, previdnost 
pa v gozdu kljub vsemu ne bo 
odveč. Pohodniki naj se drži-
jo uhojenih poti in naj živali 
ne plašijo po nepotrebnem. 
V čebelnjak na Kopiščih se bo 
zelo verjetno vrnil, zato bodo 
morali čebelarji namestiti 
učinkovitejšo zaščito, sploh 
če bodo želeli uveljavljati od-
škodnino. Zvočni alarm ga 
za prav dolgo ne bo odgnal,« 
nam je še povedal.

Medved na Kamniškem
Da pot medveda zanese na območje Menine planine, Velike planine in tudi nižje ležečih koncev 
KamniškoSavinjskih Alp, ni nič nenavadnega, a medved do sedaj škode v dolini še ni povzročal.

Medved je v noči na ponedeljek obiskal čebelnjak v Kamniški Bistrici in uničil nekaj panjev. 
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Maja Bertoncelj

Medvode – V Športni dvora-
ni Medvode je v začetku mar-
ca potekala druga dvodnev-
na mednarodna fitnes kon-
vencija Eurofit Fest. Organi-
zator društvo Bodifit je tudi 
letos del izkupička podaril v 
dobrodelne namene. V okvi-
ru projekta Ustvarimo trenu-
tek gibanja so zbirali sredstva 
za gibalno ovirano dekli-
co Anjo Jezeršek. Skupaj z 
mami Anito sta v četrtek iz 
rok organizatorjev in župana 
Medvod Nejca Smoleta pre-
jeli vrednostni bon v znesku 

nekaj manj kot 2600 evrov. 
Jezerškovi so izredno hvalež-
ni za vso pomoč, ki so jo de-
ležni v zadnjih letih. Tudi ta 
denar bodo namenili za Anji-
no rehabilitacijo, za nevrofi-
zioterapije. Anja napreduje, 
vsi pa se zavedajo, da bo to 
tek na dolge proge. Anja se 
je sicer rodila povsem zdra-
va, ko je bila stara pol leta, pa 
se je zgodila nesreča. Pri igri 
je omahnila nazaj in z glavo 
nesrečno udarila ob tla. »Za 
Anjo želimo najboljše, mor-
da včasih tudi pomislimo na 
to, da bi kdaj hodila,« je pove-
dala Anita Jezeršek.

Donacija za Anjo Jezeršek

Za Anjo Jezeršek so na dvodnevni mednarodni konvenciji 
zbrali skoraj 2600 evrov.

Bled – Dogajanje na Blejskem gradu se bo znova preselilo nekaj 
stoletij v zgodovino. Konec tedna namreč Zavod za kulturo 
Bled pripravlja 11. Srednjeveške dneve. Za grajskim obzidjem 
se bodo tako tudi letos zbrali pogumni vitezi in mične gospo
dične ter predstavniki srednjeveškega plemstva, meščanstva, 
trgovcev in rokodelcev. Znotraj grajskega obzidja pa bodo svo
je veščine prikazali spretni mečevalci, lokostrelci in plesalci, 
predstavila se bo tudi grajska gospoda iz Slovenije in tujine. Že 
v ponedeljek so na jasi pod gradom postavili srednjeveški tabor, 
v katerem so pričarali utrip srednjeveškega življenja. Člani KD 
igralske skupine viteza Gašperja Lambergarja obiskovalce učijo 
srednjeveških plesov, streljanja z lokom in metanja srednjeve
škega orožja v tarčo. Vrhunec srednjeveških dnevov bo pred
stavljal ognjeni spektakel, ki ga bodo uprizorili jutri ob 20.30.

Vrnitev v srednji vek

Dražgoše – Kulturno turistično društvo Dražgoše in Župnija 
Dražgoše ob prihajajoči 50. obletnici posvetitve nove cerkve 
sv. Lucije v Dražgošah pripravljata zunanjo razstavo izbranih 
fotografij in dokumentov iz zgodovine in življenja župnije. 
Odprtje razstave z blagoslovom novega znamenja sv. Jožefa in 
prenovljene okolice cerkve bo v nedeljo po maši, ki bo ob 7.30.

Razstava ob petdesetletnici cerkve v Dražgošah


