
AKTUALNO

Mobilnega gostovanja 
ni več
Od včeraj se znotraj Evropske uni-
je ukinja mobilno gostovanje, če-
sar so se najbolj razveselili upo-
rabniki mobilnih telefonov, a kot 
pravijo na Zvezi potrošnikov Slo-
venije, dobra novica prinaša tudi 
nekaj posebnosti. 
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GORENJSKA

Loška zakladnica  
znanja in duha
Muzejsko društvo Škofja Loka je 
izdalo šestinšestdeseto številko 
Loških razgledov, zakladnico zna-
nja in duha, kot je publikacijo 
označil Andrej Rant, ob Tonetu 
Koširju novi častni član društva. 
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KMETIJSTVO

Letos več jarih žit  
kot običajno
Razlog, da je letos na Gorenjskem 
več jarih žit kot običajno, je v tem, 
da so prepozno posejana ozimna 
žita slabo prezimila in je bilo spo-
mladi od 25 do 30 odstotkov njiv 
treba posejati na novo ali dosejati. 

12

GG+

Marija se je vrnila  
na Brezje
Sinoči, na dan zavetnika bazilike 
svetega Vida in na praznik svetega 
rešnjega telesa, so na Brezjah pra-
znovali sedemdeseto obletnico 
vrnitve podobe Marije Pomagaj, ki 
je v ljubljanski stolnici dočakala 
konec vojne.

20

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo dokaj 
sončno in nekoliko hla-
dneje kot danes. Tudi v 
nedeljo bo sončno.

11/25 °C
jutri: dokaj sončno

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

Mateja Rant

Bled – Na razpis za nove-
ga direktorja javnega zavo-
da TNP so pri ministrstvu 
za okolje in prostor prejeli 
deset prijav, pri čemer dva 
kandidata nista izpolnjeva-
la formalnih pogojev za za-
sedbo omenjenega delovne-
ga mesta, pri dveh kandida-
tih pa so njuno vizijo oceni-
li kot neustrezno. Izmed še-
stih preostalih kandidatov 
je nato ministrica kot naju-
streznejša svetu zavoda TNP 
predlagala Natašo Šalaja in 
Janeza Rakarja. Svet, ki po 
novem zakonu o TNP poda-
ja le neobvezujoče mnenje 
glede kandidata, je podprl 

Natašo Šalaja. O izboru bo 
odločila ministrica, sklep o 
imenovanju direktorja pa 
sprejme vlada.

Ob tem je nekatere svetni-
ke zaskrbelo, da se bo pono-
vila zgodba izpred dveh let, 
ko je ministrstvo povsem 

zaobšlo mnenje sveta. Ta-
krat je ministrstvo za direk-
torja predlagalo Bogomila 
Breznika, a je svet zavoda 
njegovo imenovanje zavr-
nil, vlada pa ga je nato ime-
novala za vršilca dolžnosti. 
Svetnike je zmotilo tudi, 
da jih niso seznanili s tem, 
kdo so bili preostali kandi-
dati in zakaj sta bila ome-
njena dva po mnenju mini-
strstva najprimernejša. Ker 
eden od kandidatov pripada 
isti stranki kot ministrica, 
je imel svetnik Vojko Ber-
nard celo pomislek, da za-
vod TNP postaja odlagali-
šče političnih kadrov. 

Svetniki podprli Natašo Šalaja
Predstavnikom sveta javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) sta se v sredo predstavila dva 
kandidata za direktorja zavoda, Janez Rakar in Nataša Šalaja. Slednja je bila po mnenju svetnikov s 
svojo predstavitvijo bolj prepričljiva. 

Nataša Šalaja / Foto: Gorazd Kavčič

080 23 23 www.jelovica-hise.si
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Kranj, Jesenice, Radovljica, 
Kropa, Kamnik, Bled, Tržič 
– V Kranju bo letno kopali-
šče začelo z obratovanjem 
to sredo, 21. junija, v sobo-
to, 24. junija, pa pripravljajo 
dan odprtih vrat. Ta dan bo 
kopanje brezplačno, dan od-
prtih vrat pa bodo izkoristili 
tudi poklicni gasilci za pred-
stavitev reševanja iz vode, ki 
poteka v okviru evropskega 
projekta. Predstavitev bo na 
sporedu med 10. in 12. uro. 

»Za novo sezono smo pre-
novili otroški čofotalnik. 
Uredili smo tudi dodatne 

terase za sončenje na otro-
škem kompleksu kopali-
šča,« pravijo na Zavodu za 
šport Kranj in pojasnjuje-
jo, da so cene vstopnic ena-
ke kot lani, sezonske vsto-
pnice pa so do konca tega 
meseca po akcijskih cenah. 
Na kranjskem letnem ko-
pališču bo živahno vse po-
letje, največja prireditev pa 
bo 18. avgusta, ko bo pote-
kal slovenski finale v špor-
tno-zabavnih igrah City ga-
mes 2017. Tudi letos bo po-
skrbljeno za nočno kopanje, 
ki bo med 20. in 22. uro.

Na Jesenicah bodo kopa-
lišče Ukova odprli v četrtek, 

22. junija, v Zavodu za šport 
Jesenice pa obljubljajo pe-
stro poletno dogajanje. Po-
sebnost v ponudbi je že ne-
kaj let jutranje rekreativno 
plavanje za samo en evro.

Letno kopališče Radovlji-
ca so letos odprli že od 10. ju-
nija, med tednom je odprto 
od 10. do 18. ure in od 20.30 
do 21.30, ob sobotah in ne-
deljah pa od 10. do 19. ure, 
so sporočili iz plavalnega 
kluba Gorenjska banka Ra-
dovljica, ki upravlja z rado-
vljiškim letnim kopališčem. 
Cena vstopnic ostaja nespre-
menjena. 

Vročina vabi na kopališča
Letno kopališče Radovljica, Grajsko kopališče na Bledu in kopališče Pod 
skalco v Kamniku so že odprta, v naslednjem tednu bodo odprli tudi letno 
kopališče v Kranju in na Jesenicah ter Gorenjsko plažo v Tržiču.

Skok v radovljiški bazen /Foto: Tina Dokl43. stran
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Knjigo prejme BOŠTJAN ŠTULAR iz Mojstrane.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletna noč: Jože Privšek – osemdeset let

Letošnjo Poletno noč, 
ki si jo lahko v živo 
ogledate v sredo, 21. 
junija, ob 20.45 na 
Kongresnem trgu v 
Ljubljani, bosta vodi-
la Bernarda Žarn in 
David Urankar. 
Na odru na Kongres-
nem trgu bodo v sredo 
petnajst pred deveto 
pod taktirko dirigen-
tov Patrika Grebla in 
Lojzeta Krajnčana ter 
v izvedbi Big Banda 
in Simfoničnega or-
kestra RTV Slovenija 
zazvenele največje 
uspešnice, pod katere 
se je podpisal pianist, 
dirigent in skladatelj 
Jože Privšek. Prav nje-
mu je namreč posve-

čena letošnja Poletna noč, saj bi mojster Privšek 19. marca 
letos praznoval osemdeset let.
Privškove uspešnice, kot so: Ne prižigaj luči v temi, Zlati prah 
imaš v očeh, Nad mestom se dani, Mati, bodiva prijatelja, 
Samo nasmeh je bolj grenak, Tam, kjer sem doma, Zato sem 
noro te ljubila, Kako sva si različna, Vozi me vlak v daljave 
in mnoge druge, bodo prepevali Oto Pestner, Darja Švajger, 
Alenka Godec, Nuša Derenda, Matjaž Mrak, Nuška Drašček, 
Nina Strnad, Alex Volasko, Matjaž Kumelj, vokalna skupina 
Kreativo in drugi.
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo sta 
voditelja letošnje Poletne noči? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 28. junija 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Mateja Rant

Brdo pri Kranju – »Gospo-
darstvu želimo pomaga-
ti predvsem z ustvarjanjem 
čim boljšega poslovnega 
podpornega okolja. Vsi sku-
paj pa si moramo prizade-
vati, da gre Slovenija nap-
rej v prihodnost skozi traj-
nostni razvoj, skozi zavest, 
da moramo mladim gene-
racijam ustvariti dobre po-
goje, da lahko oni nadgradi-
jo naše delo za še boljši jutri. 
Obenem moramo zagotovi-
ti vsem in vsakomur kakovo-
stno življenje,« je na posvetu 
poudaril predsednik vlade 
Miro Cerar. Posvet je označil 
za »izredno konstruktiven, 
živahen in poln vsebinskih 
idej« in je po njegovi oceni 
pripeljal do zelo konkretnih 
ugotovitev. Zadali so si tako 
cilje, ki jih bodo poskušali 
uresničiti v naslednjih nekaj 
mesecih, kot srednje- in dol-
goročne cilje, je še dodal Ce-
rar in obljubil, da se bodo čez 
pol leta znova sestali in pre-
verili, kaj od zadanega so us-
peli uresničiti.

Resorni ministri so skupaj 
z gospodarstveniki iskali na-
čine, kako ustvariti še bolj-
še pogoje za poslovanje pod-
jetij in njihov razvoj. Na de-
setih različnih omizjih so se 
pogovarjali o izzivih na po-
dročju zaposlovanja, zago-
tavljanja novih investicij, o 

odpravi nekonkurenčnih 
elementov davčnega okolja, 
prometni infrastrukturi kot 
temelju za konkurenčnost 
gospodarstva, krepitvi zau-
panja gospodarstva v pravo-
sodni sistem, kakovostnih 
in učinkovitih storitvah jav-
ne uprave, povezovanju izo-
braževanja in gospodarstva, 
izkoriščanju razvojnih po-
tencialov Slovenije ter spre-
membah v zdravstveni in 
gradbeni zakonodaji. Na 
podlagi tega so si zastavili 
več ciljev, pri čemer je Cerar 
kot ključno poudaril zlas-
ti tesnejše povezovanje go-
spodarstva, šolstva in zna-
nosti. »Naloga vlade pa je 

predvsem ustvarjati še bolj-
še poslovno okolje, zmanj-
ševati obseg administrativ-
nih ovir, pomagati z okolj-
sko in prostorsko zakonoda-
jo ter skrbeti za zdravo druž-
bo nasploh.«

Minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdrav-
ko Počivalšek verjame, da 
se bo gospodarska rast le-
tos končala v rekordnem od-
stotku. Z odpravo admini-
strativnih ovir, fleksibilno 
delovnopravno zakonodajo 
in davčno reformo pa bodo 
po njegovih besedah poslov-
nemu okolju omogočili, da 
bo še bolj konkurenčno. Go-
spodarstveniki pa so bili po 

besedah predsednika Go-
spodarske zbornice Slove-
nije Boštjana Gorjupa naj-
bolj veseli zahvale za svoje 
dosedanje delo pa tudi, da 
so v ospredje postavili zau-
panje. Ob tem je še pouda-
ril, da niso »jamrali«, am-
pak so se tudi odločali oziro-
ma iskali kompromise, spre-
jemljive za vse. »Dogovorili 
smo se za spekter ukrepov, 
katerih uresničitev bomo 
spremljali,« je še dodal Gor-
jup. Vlada in gospodarstve-
niki so se ob koncu posveta 
strinjali, da prav sodelovanje 
in dialog lahko privedeta do 
konkretnih rešitev za priho-
dnost Slovenije.

Še izboljšati poslovno okolje
Predsednik vlade Miro Cerar in nekateri ministri njegove vlade so se v ponedeljek na Brdu pri Kranju 
sestali z gospodarstveniki iz več kot sedemdesetih najuspešnejših slovenskih podjetij s ciljem poiskati 
jasne rešitve za dodatno okrepitev gospodarstva, dvig mednarodne konkurenčnosti Slovenije in utrditev 
zaupanja med vlado in gospodarstveniki.

Predsednik vlade Miro Cerar in nekateri ministri njegove vlade so se v ponedeljek na Brdu 
pri Kranju sestali z gospodarstveniki iz več kot sedemdesetih najuspešnejših slovenskih 
podjetij. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Slovenska karitas je minulo sredo začela z dobro-
delno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju 
materialnih in finančnih sredstev za pomoč socialno ogrože-
nim otrokom s šolskimi potrebščinami. Ljudi odprtega srca 
vabijo, da čez poletje prinesejo nove, velike črtaste zvezke 
na najbližjo Karitas ali darujejo finančna sredstva za pomoč 
otrokom na transakcijski račun: Slovenska karitas, Kristanova 
ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 
00 362, namen: Otroci nas potrebujejo. Možno je tudi poslati 
SMS-sporočilo s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, 
s čimer boste darovali en ali pet evrov. Zgibanke s položnico 
bodo od nedelje na voljo tudi po župnijah. Zbrana sredstva in 
zvezke bo Karitas, ki želi pomagati 12 tisoč otrokom, avgusta 
razdelila socialno ogroženim družinam. Lani so s šolskimi 
potrebščinami pomagali 12.548 otrokom.

Dobrodelna akcija za zbiranje šolskih potrebščin

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniška Fa-
kulteta za zdravstvo Ange-
le Boškin (FZAB) je s slav-
nostno akademijo obele-
žila deseto obletnico de-
lovanja. Fakulteta je svo-
jo pot začela v študijskem 
letu 2007/2008 kot Vi-
soka šola za zdravstveno 
nego Jesenice, leta 2014 se 
je preoblikovala v Fakulte-
to za zdravstvo Jesenice, 
lani pa preimenovala v Fa-
kulteto za zdravstvo Ange-
le Boškin. V desetih letih je 
študij uspešno zaključilo 
258 diplomantov in 23 ma-
gistrov zdravstvene nege. 
Danes ima fakulteta akre-
ditiranih sedem študijskih 
programov na vseh treh 

bolonjskih stopnjah, med 
njimi tudi doktorski študij 
zdravstvenih ved in nedav-
no akreditirani študij fizi-
oterapije. 

Ustanoviteljica fakulte-
te je Občina Jesenice, si-
cer pa deluje kot samostoj-
na šola izven univerz. Kot 
je poudarila dekanja izr. 
prof. dr. Brigita Skela Sa-
vič, so že od samega začet-
ka stavili na odličnost izo-
braževanja in raziskova-
nja, poslovno odličnost in 
družbeno odgovornost. »S 
številnimi pionirskimi do-
sežki smo v desetih letih 
iz ideje regijsko zasnovane 
šole prerasli v fakulteto, ki 
je, v to sem trdno prepriča-
na, danes vodilna v Slove-
niji po svojem prispevku k 

razvoju zdravstvenih ved,« 
je dejala. Po besedah deka-
nje je fakulteta vsesloven-
sko prepoznana po kako-
vostnem pedagoškem delu, 
dobrem znanju svojih štu-
dentov in odlični zaposlji-
vosti diplomantov. Kot prva 
fakulteta v Sloveniji je pri-
dobila mednarodno akre-
ditacijo za študij zdravstve-
ne nege na prvi in drugi bo-
lonjski stopnji, v njenem 
naboru študijskih progra-
mov pa so še programi fi-
zioterapije (prva bolonjska 
stopnja), promocije zdravja 
(druga bolonjska stopnja), 
doktorskega študija zdra-
vstvenih ved (tretja bolonj-
ska stopnja) ter dva progra-
ma za izpopolnjevanje po 
prvostopenjskem študiju.

Novost je študij fizioterapije
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je obeležila desetletnico delovanja. 
Doslej je izobraževanje uspešno zaključilo 258 diplomantov in 23 magistrov 
zdravstvene nege.

Ljubljana – Od včeraj je možno oddati vloge za pridobitev šti-
pendije za deficitarne poklice za prihodnje šolsko leto. Podelili 
bodo do tisoč štipendij v višini sto evrov mesečno, vloge pa 
bodo zbirali do vključno 20. septembra, so sporočili z Javnega 
štipendijskega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in pre-
živninskega sklada. Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo 
sredstev, bodo vloge razvrščali na podlagi višje povprečne 
ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povpreč-
ne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne 
šole. Dijaki, ki že prejemajo štipendijo za deficitarne poklice, 
morajo oddati vlogo za njeno podaljšanje do 31. avgusta. Di-
jak lahko sočasno prejema državno štipendijo, štipendija za 
deficitarne poklice pa ni združljiva s kadrovsko štipendijo, so 
še pojasnili s sklada.

Štipendije za deficitarne poklice

Škofja Loka – V ponedeljek, 
19. junija, bo na odpravo po 
gozdovih krenila skupna ško-
fjeloško-britanska odprava. 
60 mladih iz Gimnazije Škofja 
Loka in šole Truro School iz 
Velike Britanije bo na odpra-
vi preživelo štiri pustolovske 
dni. Šoli sodelujeta že dlje 
časa v programu Mednaro-
dnega priznanja za mlade 
MEPI. Gre že za deseto skup-
no odpravo, ki je letos pos-
večena 20. letnici od začetka 
uvajanja programa MEPI v 
Sloveniji, edinstvenega sve-
tovnega programa osebno 
socialnega razvoja, ki mlade  
med 14 in 25 letom vabi, da 
prevzamejo odgovornost za 
lastni osebnostni in poklicni 
razvoj. Skupna odprava bo 
svojo pot začela pred Gim-
nazijo Škofja Loka, ki je ena 
izmed prvih šol, ki so v šol-
skem letu 2004/2005 začele 
z izvajanjem programa MEPI. 
Na pot  bo mlade pospremila 
britanska veleposlanica So-
phie Honey. Odprava se bo 
končala 22. junija s prihodom 
v Bohinj. 

Skupna odprava mladih
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M estna knjižnica 
Kranj je z nizom 
dogodkov v pre-

teklem tednu praznovala se-
demdeset let, odkar je bila 22. 
julija leta 1947 ustanovljena 
njena predhodnica Ljudska 
knjižnica Kranj. Za razvi-
janje bralne kulture se je v 
mestu sicer skrbelo že mnogo 
pred tem v okviru Narodne 
čitalnice, prva leta organizi-
ranega knjižničarstva, kot ga 
poznamo danes in je dostopno 
širšim množicam, pa zagoto-
vo velja iskati v prvih letih po 
drugi svetovni vojni. Odtlej 
naprej se je knjižnica uspešno 
razvijala, pridno širila, zato 
nekajkrat selila, število bralcev 
se je večalo, časi vsakodnevnih 
tehnoloških sprememb pa so 
zahtevali tudi nove, sodobne 
prostore. Velika prelomnica v 
dolgem življenju kranjskega 
knjižničarstva je bila tako leta 
2011 selitev v večji del nekda-
nje blagovnice Globus. Knji-
žnica je dobila krila, za kar 
trideset odstotkov je poraslo 
tudi število članov, ki je po 
številu občanov precej višje od 
slovenskega povprečja. 

V Kranju smo s tem dobili 
tudi vzorčen primer inova-
tivnega koncepta sodobne 
knjižnice, ki ni zgolj izposoje-
valnica knjig in drugega knji-
žničnega gradiva, ampak je 
postala prostor izobraževanja, 
socialnega vključevanja, dru-
ženja in preživljanja prostega 

časa. Knjižnica je most med 
generacijami in različnimi 
kulturami. Samo izobraže-
vanj informacijske pismenosti 
se je v zadnjem letu udeležilo 
več kot pet tisoč ljudi, s števil-
nimi predavanji, razstavami, 
predstavitvami knjig, okrog-
limi mizami pa je knjižnica 
postala prvovrstni kulturni 
center Kranja in okolice. Pri 
tem v knjižnici ne pozabljajo 
na uvajanje novih tehnologij. 

Ste vedeli, da je 25 odstotkov 
prebivalcev Kranja in sose-
dnjih občin članov knjižnice? 
Vsaj šestdeset odstotkov prebi-
valcev je uporabnikov, čeprav 
niso njeni člani, pa vanjo pri-
hajajo prebirat časopise, upo-
rabit računalnike, si ogledat 
razstavo, prisluhnit pogovor-
nemu večeru, se udeležit do-
godkov za otroke. Knjižnica 
s podružnicami v povprečju 
beleži dvanajst izposoj na 
prebivalca, kar je pravi fe-
nomen. Knjižnica ima kot 
taka velik pomen v identiteti 
lokalne skupnosti. In tega se 
mora zavedati tudi občinska 
oblast, ki goste od drugod vse-
lej ponosno popelje na ogled 
knjižnice. Ja, lahko se pohvali 
s knjižnico, a tudi z zaposle-
nimi, ki ji dajejo življenje, da 
ta ni zgolj lepa hiša. Ali kot 
je rekel ameriški pisatelj Neil 
Gaiman, da je knjižnica tan-
ka rdeča črta med civilizacijo 
in barbarstvom. Imamo se za 
civilizirane, mar ne? 

Knjižnica je Globus, 
globus je svet

KOMENTAR
Igor Kavčič

 Za dnevno vstopnico je 
treba odšteti 5,50 oziroma 
3,90 evra (otroci), za sezon-
sko pa 60 evrov za prvega 
oziroma 37 za vse preostale 
družinske člane.

V Kropi bodo letno kopa-
lišče odprli v četrtek, 22. ju-
nija, s slovesnostjo, s kate-
ro bodo obeležili ureditev 
novega otroškega igrišča, ki 
ga je občina uredila v kopa-
liškem kompleksu. Kopali-
šče bo odprto vsak dan od 9. 

do 18. ure, cene vstopnic pa 
ostajajo enake lanskim: 5,50 
evra za odrasle, 4,50 za di-
jake, študente in upokojen-
ce, 3,50 za otroke od 8. do 14. 
leta, 2,50 evra za otroke, sta-
re od tri do sedem let; ob so-
botah, nedeljah in praznikih 
so cene za 50 centov višje, za 
najmlajše pa bo kopanje v 
Kropi brezplačno. Cena se-
zonskih vstopnic se giblje 
od 20 evrov za najmlajše do 
45 za odrasle.

Kamniško letno kopali-
šče Pod skalco je svoja vrata 

odprlo minuli petek, 9. ju-
nija; prvi dan je bilo kopa-
nje za obiskovalce brezplač-
no. »Cene vstopnic ostaja-
jo takšne kot lansko leto. 
Ponosni smo na to, da so 
cene izredno ugodne, pred-
vsem pri letnih vstopni-
cah. V predprodaji je bila 
cena letne vstopnice za od-
rasle samo 25 evrov (redna 
cena je sicer 40 evrov), ot-
roci do 6. leta starosti pa se 
lahko celotno poletje kopa-
jo za samo 10 evrov. Cene 
so med najnižjimi oziro-
ma so celo najnižje na slo-
venskih kopališčih z ogre-
vano vodo,« pravijo na Za-
vodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in poudar-
jajo, da je voda v bazenu iz 
sosednjega potoka Nevlji-
ca in zato izredno čista. Sis-
tem jo nato primerno dezin-
ficira ter ogreje na prijetnih 
25 stopinj Celzija. Bistve-
nih novosti, kar se tiče in-
frastrukture, letos ni. Kopa-
lišče bo do 23. junija odprto 
čez teden od 13. do 18. ure, 
ob koncih tedna pa od 10. do 

19. ure. Od 23. junija pa bo 
čez teden kopališče odprto 
od 10. do 18. ure, konec te-
dna pa od 10. do 20. ure. V 
primeru slabega vremena 
bo kopališče zaprto. 

Kopalna sezona se bo na 
Gorenjski plaži začela v po-
nedeljek, 19. junija, za uvod 
v novo sezono pa bo Občina 
Tržič jutri poskrbela s kon-
certom skupine Šank rock. 
Na Gorenjski plaži letos ob-
ljubljajo pester program, 
v okviru katerega se bodo 
zvrstili številni plesni, pev-
ski in športni dogodki, orga-
nizirali bodo tudi plavalne 
tečaje tako za otroke kot za 
odrasle. Cene vstopnic osta-
jajo nespremenjene. 

Na Grajskem kopališču na 
Bledu so že konec maja prip-
ravili dan odprtih vrat, kopa-
lišče pa je odprto le ob pri-
mernem vremenu, in sicer 
od 9. do 19. ure, od 1. juli-
ja do 5. avgusta pa obratoval-
ni čas podaljšajo do 20. ure. 
Cene ostajajo na lanski rav-
ni, večjih vlaganj pa po ob-
sežni prenovi v lanskem 
letu letos ni bilo, je pojasni-
la Nevenka Jalen. Se bodo 
pa predvsem otroci prihod-
nji teden razveselili novih 
napihljivih igral v vodi.

Vročina vabi na kopališča
31. stran

Aleš Senožetnik

Kranj – Mobilno gostova-
nje za uporabnike znotraj 
Evropske unije je od včeraj 
preteklost. Za uporabo mo-
bilnih storitev znotraj EU na-
mreč ne bomo plačevali nič 
več kot v domačem omrež-
ju, kar je še zlasti v času bli-
žajočih se dopustov razvese-
ljiva novica. A kot opozarja-
jo na Zvezi potrošnikov Slo-
venije, dobra novica prinaša 
tudi nekaj posebnosti, če že 
ne pasti.

Evropska regulativa, ki do-
loča najvišje cene storitev mo-
bilne telefonije med gostova-
njem v tujini, velja za vseh 28 
držav EU, pa tudi za Islandi-
jo, Liechtenstein in Norve-
ško, tri države evropskega 
gospodarskega prostora. Na 
zvezi potrošnikov pa opozar-
jajo, da regulativa ne velja za 
preostale Evropske države, 
kjer se cene še naprej obli-
kujejo prosto. »Med potova-
njem po Evropi bodite zato 
še naprej pozorni, kar pose-
bej velja za miniaturne drža-
vice, vpete med države člani-
ce, kot so Andora, Monako in 
San Marino, regulativa ne ve-
lja za Švico ter seveda številne 
balkanske države,« pojasnju-
jejo. Slovenski dopustniki na 
Hrvaškem bodo tako mobil-
ne storitve uporabljali brez 

dodatnih stroškov, medtem 
ko to ne velja za tiste, ki se 
bodo mudili v Bosni in Her-
cegovini, Črni gori, na Koso-
vu, v Makedoniji in Srbiji. V 
teh državah vas uporaba mo-
bilnega telefona utegne moč-
no udariti po žepu. Kot pra-
vijo na zvezi potrošnikov, za 
minuto klica lahko plačate 
kar 3,6 evra, za poslan SMS 
več kot tri evre, za prenesen 
en megabajt podatkov pa celo 
24 evrov, kar preračunano v 
gigabajte prenosa pomeni 
že neverjetnih 25 tisoč evrov. 
Še višje pa so lahko cene v 
omrežjih, ki jih zagotavljajo 
ladijski in letalski prevozni-
ki (čeprav so znotraj EU), saj 
pri njih komunikacija poteka 
prek satelitskih omrežij.

Ker bi se uporabnik iz ene 
države lahko odločil za pre-
hod na operaterja v drugi 
državi, je v regulativi dolo-
čena tudi izjema, ki jo ope-
rater lahko uporabi. Opera-
ter lahko tako pred sklenitvi-
jo pogodbe zahteva dokazilo 
o trajni povezavi z državo, v 
kateri želi skleniti pogodbo. 
Poleg tega pa regulativa ope-
raterjem daje možnost, da 
uporabnikom, ki v štirih me-
secih več kot polovico časa 
preživijo v tujini in tam po-
rabijo več kot polovico mo-
bilnih storitev, po opozorilu 
in 14-dnevnem pritožbenem 

roku storitve v tujini začne-
jo zaračunavati po največ 
veleprodajnih cenah. Prav 
tako lahko operater omeji 
količino prenesenih podat-
kov v EU, če imajo uporab-
niki določenega paketa ne-
omejen prenos podatkov ali 
pa je cena za podatke nižja 
od 3,85 evra za gigabajt. Ve-
čina operaterjev, tudi največ-
ja slovenska, sta se odločila 
za omejitve, ki pa so odvisne 
od sklenjenega naročniške-
ga paketa. Na zvezi potrošni-
kov zato priporočajo, da upo-
rabniki pri svojih operaterjih 
sami preverijo, kakšne ome-
jitve veljajo pri njihovih na-
ročniških paketih. Operater-
ji pa sicer ponujajo tudi po-
samezne pakete in ugodnos-
ti za gostovanje v državah, v 

katerih cene niso enotne. 
Operaterji, ki delujejo znot-
raj EU, morajo sicer uporab-
nikom, ki gostujejo v tretjih 
državah, privzeto omeji-
ti strošek gostovanja na 61 
evrov, a na zvezi potrošni-
kov opozarjajo, da omejitev 
velja le za prenos podatkov, 
ne pa za klice in poslana spo-
ročila. Ne glede na to, pa ope-
raterji uporabnikom omogo-
čajo, da si limite porabe v tu-
jini nastavijo tudi sami.

Ukinitev mobilnega go-
stovanja na zvezi potrošni-
kov sicer ocenjujejo kot »ve-
liko zmago pri promoci-
ji enotnega trga«, a opozar-
jajo, da še obstajajo nereše-
na področja, ki jim bo v pri-
hodnje še treba posvetiti po-
zornost.

Mobilnega gostovanja ni več
Od včeraj se znotraj Evropske unije ukinja mobilno gostovanje, česar so se najbolj razveselili uporabniki 
mobilnih telefonov, a kot pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije, dobra novica prinaša tudi nekaj posebnosti.

Mobilno gostovanje je preteklost, a nekaj pasti še obstaja, 
opozarjajo na zvezi potrošnikov.

Začetek sezone na kamniškem bazenu
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Občina Preddvor obvešča, da je v sredo, 14. 6. 2017, na spletni 
strani www.preddvor.si objavila javni natečaj za zasedbo pro-
stega uradniškega delovnega mesta

TAJNIK OBČINE m/ž  
(direktor občinske uprave) za določen čas.

Dodatne informacije na tel. 04/275-10-00.

Kandidati prijave lahko vložijo do 22. 6. 2017 na naslov Občina 
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor z označbo »za javni na-
tečaj za delovno mesto Tajnik občine«).

Mateja Rant

Bled – Na Bledu se danes 
končuje dvodnevni Blej-
ski vodni festival (BFF), v 
okviru katerega so pripravi-
li okrogle mize, predstavitve 
dobrih praks in filmska do-
živetja na temo vode. Glav-
ni namen festivala je ozave-
ščanje širše javnosti o pere-
čih problemih, povezanih z 
vodo tako v Sloveniji kot tudi 
širše, in ponuditi rešitve. V 
sklopu festivala so podelili 
tudi nagrade z natečaja Od-
govorno do vode. Nagrajen-
ci jih bodo prejeli na današ-
nji zaključni slovesnosti ob 
20. uri v Festivalni dvorani. 

Ob tej priložnosti so na 
Bledu predstavniki okolj-
skih ministrstev podpisali 

tudi deklaracijo o čezmej-
nem sodelovanju pri pripra-
vi turističnih projektov v po-
rečju Save in sprejeli doku-
ment Svetovne banke za ra-
zvoj v porečju Save. Svetovna 
banka bo namreč na konfe-
renci predsednikov vlad v Tr-
stu predstavila porečje Save 
za primer dobre prakse čez-
mejnega sodelovanja za JV 
Evropo, je sporočil predstav-
nik za odnose z javnostmi 
BFF Marko Gajić. S festiva-
lom sicer poskušajo poveza-
ti različne angažirane orga-
nizacije, mednarodne stro-
kovnjake, aktiviste, filmske 
ustvarjalce, gospodarstvo, 
politiko in šole ter v širši jav-
nosti vzbuditi večje zanima-
nje za vodo, vodno proble-
matiko in skrb za okolje. 

Skrb za vodo in okolje

Suzana P. Kovačič

Tržič – Primož Bajželj je bil 
pred Komunalo Tržič 15 let 
zaposlen v Komunali Kranj, 
nazadnje kot vodja Poslovne 
enote Komunala. Že ob pri-
hodu v Tržič prvega febru-
arja letos je poudaril, da gre 
za gospodarsko javno služ-
bo (GJS), ki se izvaja »z ljud-
mi in za ljudi«. Ena od pre-
dnostnih nalog je zapiranje 
Odlagališča Kovor skladno 
z okoljevarstvenim dovolje-
njem. Povedal je, da v Ko-
vorju ni bojazni, da bi se vne-
li nevarni odpadki, kot se je 
to v večjem obsegu zgodilo v 
Kemisu na Vrhniki: »V Zbir-

nem centru Kovor se zbira-
jo samo nevarni odpadki iz 
gospodinjstev, gre za manj-
še količine baterij, razredčil, 
akumulatorjev ..., ki se skla-
diščijo kratek čas.«

Občinski svetniki so na 
majski seji sprejeli tudi kon-
cesijska odloka. »Z enim se 
je uredila koncesija s pod-
jetjem Jeko za odlaganje tr-
žiških odpadkov na Malo 
Mežaklo, z drugim, ki ure-
ja obdelavo odpadkov, pa 
bomo vse občine, ki parti-
cipiramo na Malo Mežaklo, 
skupaj pripravile javni raz-
pis za izbiro koncesionarja 
za obdelavo odpadkov. Do 
izbire koncesionarja ima-
mo pogodbo za obdelavo 

odpadkov s podjetjem Jeko. 
V pristojnosti Komunale Tr-
žič še naprej ostaja zbiranje 
odpadkov,« je pojasnil Baj-
želj. V tržiški občini se lo-
čeno zbere okrog 65 odstot-
kov odpadkov, Bajželj sve-
tuje občanom, več bo loče-
no zbranih odpadkov, nižje 
bodo položnice: »V občini so 
za to dobri pogoji z ekološki-
mi otoki, odvozom kosovnih 
odpadkov dvakrat na leto, 
možnostjo oddaje v zbir-
nem centru, od nedavnega 
tudi zbiranje odpadne elek-
tronike v pristojnosti Podje-
tja Zeos ... Tudi zbiranje bi-
oloških odpadkov spada pod 
obvezne občinske GJS, pov-

sem drugače pa je z obdela-
vo teh bioloških odpadkov, 
ki je sedaj povsem tržna de-
javnost in za katero se govo-
ri, da bo postala obvezna ob-
činska GJS.« 

»Kakšnih večjih težav z 
vodo nisem zaznal«

Na javni vodovod je pri-
ključenih približno 12 tisoč 
občanov, preostalo so vod-
ne zadruge, ki same izvajajo 
nadzor nad pitno vodo. »Ko-
munala skrbi za varno os-
krbo s pitno vodo na okrog 
sto kilometrih vodovodne-
ga omrežja, kakšnih več-
jih težav v času, kar sem tu-
kaj, nisem zaznal. Imamo 
devet javnih vodovodov, na 

mestnem vodovodu smo 
postavili UV-luči, kar je pri-
jazneje, saj ni kloriranja; 
trend gre nasploh v to smer, 
poskušali bomo zagotovi-
ti tega čim več – sorazmer-
no s sredstvi, ki so nam na 
voljo. Posebnost je Žegnani 
studenec, ki ima postavlje-
no dodatno filtracijo, saj je 
struktura tal pri tem zajetju 
bolj peščena.« Kot zanimi-
vost: lani so občanom pro-
dali 650 tisoč kubičnih me-
trov vode. 

Novelirati bo treba 
program kanalizacije

Občina Tržič ima od leta 
2012 pripravljen okviren 
program opremljanja ka-
nalizacije, kjer pa vse rešit-
ve še niso dorečene, kot je 
opozoril Bajželj: »Vmes se 
je spremenila tudi državna 
uredba o čiščenju in odvaja-
nju odpadnih komunalnih 
voda, tako da bo morala ob-
čina ta program novelirati. 
Občinski program bo moral 
vključevati tudi zaselke, ki 
so odročnejši (teh je zaradi 

konfiguracije terena kar ne-
kaj) in ne bodo priključeni 
na glavni sistem.«

V občini zelene javne po-
vršine ureja podjetje Bios, ki 
je tako kot komunala v sto-
odstotni občinski lasti. Baj-
želj ne vidi potrebe, da bi se 
Bios pripojil k njim, kot pra-
vi: »Komunala ima koncesi-
jo za vzdrževanje cest, pod 
to dejavnost sodi tudi ureja-
nje cest in obcestnega telesa 
(košnja in podobno). Z vse-
mi drugimi zelenimi javni-
mi površinami upravlja Bios, 
njihovo delo je bolj sezon-
sko.« Na interventno števil-
ko Komunale Tržič, kot je še 
povedal direktor, občani naj-
večkrat pokličejo zaradi težav 
na vodovodnem sistemu, sle-
dijo klici v zvezi s cestami in 
pogrebno službo. Kako hitro 
reagiramo, je odvisno od vse-
bine klica. Če je težava veli-
ka, npr. nekje teče voda, pri-
demo takoj,« zagotavlja Pri-
mož Bajželj, ki uspešnost 
dela v korist uporabnikov vidi 
tudi v dobrem sodelovanju z 
zaposlenimi. Teh je 65. 

Prvič s Primožem Bajžljem
Med glavnimi investicijami Komunale Tržič je projekt zapiranja Odlagališča Kovor. Največ interventnih 
klicev imajo v zvezi s težavami na vodovodnem sistemu, je povedal Primož Bajželj, direktor Komunale 
Tržič, ki je to funkcijo nastopil pred nekaj meseci. In kakšni so še izzivi v novem delovnem okolju?

Primož Bajželj

Urša Peternel

Jesenice – Prejšnji teden se 
je en razred devetošolcev na 
Osnovni šoli Toneta Čufarja 
Jesenice odločil za nenava-
dno slovo od šole. V šolo so 
učenci prinesli jajca in nekaj 
od njih jih je med poukom 
začelo metati proti učiteljici 
in tabli. V šoli so takoj ukre-
pali in jih kaznovali s prepo-
vedjo udeležbe na valeti. A 
kot je povedala ravnateljica 
Branka Ščap, so zatem odlo-
čitev še enkrat pretehtali in 
sklenili, da se valete ne sme 

udeležiti le četverica učen-
cev, ki je jajca zares metala. 
Ostali učenci so se sredine-
ga slovesa od osnovne šole 
tako lahko udeležili. »Kar 
so storili, je bilo neprimer-
no. Izhajali smo iz stališča, 
da so za akcijo vedeli vsi v ra-
zredu, zato smo tudi sprejeli 

prvotno odločitev, da na va-
leto ne sme nihče. Menili 
smo, da so tako zreli in odgo-
vorni, da bi akcijo lahko kdo 
od njih tudi preprečil. Po po-
novnem premisleku pa smo 
odločitev spremenili in skle-
nili, da se valete ne smejo 
udeležiti le štirje učenci. O 

tem smo se pogovorili tako 
z njimi kot njihovimi starši 
in so se z odločitvijo strinja-
li,« je povedala ravnateljica. 
Kot je dodala, so bili na šoli 
presenečeni, da je učencem 
prišlo na misel kaj takšnega. 
Akcija je bila sicer usmerje-
na proti določeni učiteljici. 
Na šoli v zadnjih letih več-
jih težav z neprimernim ve-
denjem učencev nimajo. Po 
besedah ravnateljice ustvar-
jajo pozitivno klimo in ne 
prihaja do hujših konflik-
tnih situacij, dobro pa sode-
lujejo tudi s starši.

Štirje učenci ostali brez valete
Štirje jeseniški devetošolci so proti učiteljici in v tablo metali jajca. Za kazen se niso smeli udeležiti 
valete, dogodek raziskuje tudi policija.

Šola je dogodek prijavila tudi policiji. Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj je potrdil, da so obravnavali 
»prijavo neprimernega ravnanja posameznih 
udeležencev izobraževanja proti izvajalcu«, postopek 
pa še poteka.

Nataša Šalaja je v svoji 
predstavitvi svetnikom poja-
snila, da je strokovne kom-
petence za to delovno mesto 
pridobila pri svojem doseda-
njem delu v Društvu za opa-
zovanje in proučevanje ptic 
Slovenije ter pri urejanju in 
upravljanju naravnega rezer-
vata Škocjanski zatok. Po iz-
obrazbi je ekonomistka, ma-
gistrirala pa je iz varstva na-
ravne dediščine. »V prihod-
nje TNP vidim kot zgodbo o 
uspehu; kot zavarovano ob-
močje z odlično ohranje-
no naravo in kulturno kraji-
no, z zadovoljnimi domačini 
in spoštljivimi obiskovalci.« 
Dokončna finančna sanacija 
dolgov iz preteklosti se ji zdi 
izvedljiva do konca leta 2019, 
zniževanje stroškov dela pa 
se ji ne zdi več smiselno, gle-
de na to, da je kriza minila. 
Opaža namreč, da so zaposle-
ni preobremenjeni, kar vodi 
v bolniške odsotnosti in niž-
jo storilnost. Posebno pozor-
nost bi namenila stiku z lokal-
nim prebivalstvom. Na vpra-
šanje, kako bi se lotila najve-
čjega problema v parku, to je 
množičnega turizma, pa reši-
tev vidi v usmerjanju obisko-
valcev v manj obremenjene 
dele parka, vsaj za visokogor-
je pa se ji ne zdi nesprejemlji-
vo razmišljati tudi o kvotah.

Ljudi, ki živijo znotraj par-
ka, je v svoji viziji razvoja 
TNP na prvo mesto posta-
vil tudi drugi kandidat Janez 
Rakar. Ta čas je zaposlen kot 
vodja urada za družbene de-
javnosti v kranjski mestni 
upravi, sicer pa je služboval 
že na različnih delovnih pod-
ročjih znotraj Mestne obči-
ne Kranj. To mu je po nje-
govem prineslo pomembne 
izkušnje pri poznavanju raz-
mišljanja prebivalcev v lo-
kalnih skupnostih. »Bistvo 
je v sodelovanju – treba se je 
pogovarjati, poslušati in sli-
šati se.« Kot glavno priorite-
to pri vodenju parka si je zato 
zastavil vzpostavitev dobre 
komunikacije z lokalnimi 
skupnostmi, ki je po njego-
vem ta čas zelo šibka točka 
TNP. »Najprej je treba dose-
či, da so zadovoljni prebival-
ci v parku, šele nato vsi os-
tali. Vsi, ki tu živijo in dela-
jo, se morajo zavedati, da jim 
park prinaša nekaj dobrega, 
ne da se počutijo kot tretje-
razredni državljani.«

Svetniki so po opravljenih 
predstavitvah in krajši raz-
pravi, ki so jo opravili za za-
prtimi vrati, večinsko pod-
prli Natašo Šalaja. Zanjo je 
namreč glasovalo devet sve-
tnikov, trije pa so se vzdrža-
li. Svoje mnenje je svet TNP 
včeraj posredoval okoljske-
mu ministrstvu.

Svetniki podprli 
Natašo Šalaja
31. stran

Primož Bajželj: »V Kovorju ni bojazni, da bi se vneli 
nevarni odpadki, kot se je to v večjem obsegu zgodilo 
v Kemisu na Vrhniki. V Zbirnem centru Kovor se 
zbirajo samo nevarni odpadki iz gospodinjstev, gre za 
manjše količine baterij, razredčil, akumulatorjev ..., ki 
se skladiščijo kratek čas.«
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Klikni in naroči –
1, 2, 3, Pošta 
vse dostavi!

Za več informacij 
poskenirajte QR kodo, 
pokličite na 080 14 00 ali 
obiščite www.posta.si

PAKETNA DOSTAVA

IZBERITE POŠTO SLOVENIJE ZA DOSTAVO VAŠEGA SPLETNEGA 
NAKUPA IN PRILAGODITE DOSTAVO SVOJIM ŽELJAM. 

Mateja Rant

Lom pod Storžičem – »S svo-
jo dvajsetletno tradicijo doka-
zujete, da se zavedate svoje-
ga poslanstva pri ozaveščanju 
sladkornih bolnikov, njihovih 
sorodnikov in zdravega pre-
bivalstva,« je ob jubileju trži-
škega društva poudaril pred-
sednik Zveze Društev diabe-
tikov Slovenije Peter Miklav-
čič. Kot je opozoril, je sladkor-
na bolezen danes na pohodu 
po vsem svetu, saj je bolnikov 
s to boleznijo več kot 350 mi-
lijonov, pri čemer jih je v Slo-
veniji okrog 135 tisoč.

Glavno poslanstvo 
društva, ki šteje 327 članov, 

sladkornih bolnikov pa je v 
tržiški občini več kot petsto, 
je tako po besedah predse-
dnika Marjana Špeharja pra-
vočasno odkriti morebitne 
nove bolnike oziroma usta-
viti poslabšanje bolezni pri 
posameznikih, zato orga-
nizirajo redne meritve rav-
ni krvnega sladkorja. Meri-
tve omogočajo vsak prvi in 
tretji torek v mesecu v pro-
storih društva in vsako prvo 
soboto v mesecu v Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja v Tr-
žiču. Na ta način vsako leto 
odkrijejo deset do dvajset 
posameznikov s povišanim 
krvnim sladkorjem, je raz-
ložil Marjan Špehar. Vsako 

leto pripravijo tudi dve do tri 
predavanja na temo sladkor-
ne bolezni, o tej bolezni pa 
ozaveščajo tudi prek Sladkih 
novic, ki jih izdajajo v dru-
štvu. S svojimi dejavnostmi 
tako skrbijo za čim bolj ka-
kovostno življenje diabeti-
kov. Tržiški župan Borut Sa-
jovic je ob jubileju spomnil, 
da je tudi zasluga društva, 
da so v Tržiču ustanovili eno 
prvih diabetoloških ambu-
lant v Sloveniji. V ambulan-
to so namreč vložili denar, ki 
so jim ga v zahvalo za posta-
vitev spominske plošče Lju-
devitu Merčunu ob poti na 
Storžič, kjer je umrl, pok-
lonili njegovi sorodniki, za 

ambulanto so s pomočjo 
donatorskih sredstev kupili 
tudi poseben stol za pregle-
dovanje stopal. »To je bilo 
dovolj za odprtje ambulante, 
zaradi česar petstotim bol-
nikom iz naše občine dvak-
rat na leto ni treba hoditi v 
Kranj,« je dejal Špehar.

Vsako leto v spomin na 
Ljudevita Merčuna, ki je bil 
pomemben zdravnik na po-
dročju obvladovanja slad-
korne bolezni, organizira-
jo Merčunov pohod. Za tis-
te, ki te poti ne zmorejo, so 
letos pripravili še rekreativni 
pohod po Lomu. Spodbuja-
nje pohodništva in rekreaci-
je med člani društva je pohva-
lil tudi Peter Miklavčič. Velik 
razmah sladkorne bolezni 
namreč pripisuje prav dana-
šnjemu lagodnemu načinu 
življenja z izobiljem nezdra-
ve prehrane in premalo fizič-
ne aktivnosti. Zveza jih zato 
uvršča med bolje organizira-
na društva, za kar so jim iz-
rekli še posebno pohvalo.

Ob jubileju pa so se s pri-
znanji spomnili vseh, ki so v 
zadnjih letih v društvu pus-
tili pečat. Priznanje so po-
delili Jožetu Lavrincu, po-
hvale pa Viktoriji Remic, 
Faniki Toporiš, Daši Stri-
tih, Marjanu Gantarju in 
Marjanu Špeharju. Častno 
članstvo so podelili Anama-
riji Hafnar.

Za boljše življenje diabetikov
Letošnji Merčunov pohod, ki so ga v Društvu diabetikov Tržič pripravili 16. leto, so združili s 
praznovanjem dvajsetletnice delovanja društva.

Ob jubileju so podelili priznanja vsem, ki so v društvu pustili pečat. / Foto: Tina Dokl

Ilija Bregar

Kranj – »Biti član lionistič-
nega gibanja pomeni prev-
zeti družbeno odgovornost 
za občutljive socialne pro-
bleme s poudarkom poma-
gati slabovidnim in slepim 
osebam tako v ožjem kot šir-
šem okolju,« je na zadnji le-
tni skupščini Lions kluba 
Kranj poudaril dozdajšnji 
predsednik kluba Miroslav 
Matijaševič. Kranjski lio-
nisti so se tega načela držali 
od nastanka pred dvajsetimi 
leti in se ga še danes. Uspe-
šnih akcij je bilo kar nekaj, 
posebej pa velja omeniti, da 
je klub skupaj z Rotary klu-
bom Kranj uspešno izpeljal 
akcijo Povežimo se, s katero 
je zbral 6700 evrov in hkra-
ti dokazal, da skupaj zmore-
mo več. 

Delo kluba je bilo na zad-
nji skupščini dobro ocenje-
no, kako pa kaže v prihodnje. 
Predsedniško mesto je prev-
zel lion Kostja Avsec, ki je 
izjavil: »V prihajajočem letu 
bomo izpeljali vse že tradici-
onalne dogodke: koncert Po-
vezani z dobroto, Prešerno-
vo stojnico, dobrodelni ples 
Povežimo se in Plakat miru. 
Iskali bomo nove možnosti 
tesnejšega povezovanja med 
klubi v svoji coni in tesnej-
šega sodelovanja med član-
stvom. Skupaj smo namreč 
lahko močnejši in zato lah-
ko naredimo še več dobre-
ga. Upoštevali bomo nove 
smernice, ki jih uvaja lions 
organizacija, kot so na pri-
mer pomoč otrokom, obole-
lim za rakom, sladkorna bo-
lezen, ekološka problemati-
ka in podobno.« 

Novi predsednik
Novi predsednik Lions kluba Kranj je Kostja Avsec.

Novi predsednik Lions kluba Kranj Kostja Avsec in 
dosedanji Miroslav Matijaševič

Radovljica – Udeleženci programa PUM (Projektno učenje 
mlajših odraslih) in mladinskega centra Kamra so šolsko leto 
zaključili z lutkovno predstavo Sneguljka in sedem palčkov. 
V iztekajočem se šolskem letu je bilo 36 mladih vključenih 
v PUM, neformalni izobraževalni program za mlade, ki jim 
omogoča dokončanje šolanja ali pridobitev zaposlitve. Ob 
pomoči mentorjev so samo v letošnjem šolskem letu skupaj 
opravili skoraj sto izpitov in za zaključek pripravili še imenitno 
lutkovno predstavo, ki govori o temah, s katerimi se pogosto 
soočajo prav pumovci: o stereotipih, predsodkih pa tudi o 
prijateljstvu in pestrosti kultur. "To ni klasična predstava o 
Sneguljčici, sedmih palčkih, čarobnem gozdu in zastruplje-
nem jabolku. To je zgodba o pravljičnih junakih, ki so odraz 
sodobne družbe, prežete s stereotipnimi stališči," so povedali 
ustvarjalci Sneguljke za odrasle. 

S pravljico proti predsodkom

Lutkarji Matic Papler, Sara Hušidić, Neja Žanko, Aljaž 
Peljhan, Janja Šabić, Jetlir Arifaj, Maksym Bondaruk, 
Dominik Dijanić, Veronika Petric in Žan Gorjanc ter 
Dominik Štern

info@g-glas.si
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Letošnji občinski praznik bo v celoti posvečen tristoti 
obletnici izdelave prvega lesenega vodovoda v Naklem. 
Po njem bo simbolično točno ob 12. uri ponovno pritek-
la voda. Nakljanske perice in dekle bodo ob tej priložnosti 
obudile dogajanje ob vaškem koritu.
Za izgradnjo vodovoda je najbolj zaslužen Nakljanec dr. 
Gregor Voglar - dr. Gregorius Carbonarius de Bisenegg. 
Rojen je bil v Naklem, postal doktor filozofije in medici-
ne. Kasneje ga je cesar Leopold I. na prošnjo ruskega car-
ja Petra Velikega poslal v Rusijo, kjer je bil kar 26 let njegov 
osebni zdravnik.
V okviru celovitega projekta Dr. Gregor Voglar bo v soboto, 17. 
junija, ob 10. uri v Pavlinovi galeriji Kulturnega doma Janeza 
Filipiča Likovno društvo Naklo odprlo razstavo o njegovi izje-
mni življenjski poti.

NAKLO
Župnijska cerkev sv. Petra/Kulturni dom J. Filipiča
•   10.00  Odprtje s kulturnim programom in prihodom dr. 

Voglarja
•   10.30 Šolske vaške igre in otroške delavnice
•   11.30   Prikaz običajev ob vaškem koritu v času dr. Voglarja
•   12.00  Spoznajmo nakljansko potico
•   12.30  Nakljanski glasbeniki se predstavijo
•   14.00  Zaključek s kulturnim programom
•   17.00   Slavnostna seja Občine Naklo  

(Kulturni dom J. Filipiča)

Tradicionalne igre Na vasi se dogaja 
•   11.00–13.00 Metanje balinčkov in pikada  

 »Mečem, mislim, torej sem«
•   12.30  Tek s samokolnico
•   13.00   Vleka traktorja za najmočnejšega  

Nakljanca/Nakljanko/župana 

NE SPREGLEJTE!

NAKLO – veliko parkirišče Merkur
•   18.00   Tradicionalna nogometna tekma 

Kmetje : Obrtniki
•   18.00   Mini veselica za otroke 

(animacija, igre, napihljiva igrala)
•   19.00  Velika veselica z glasbenim ansamblom Strmina

Praznovanje Na vasi se dogaja bodo dodatno popestrili:

•   promocijske in prodajne stojnice
•   zgodovinsko dokumentarna razstava o dr. Gregorju 

Voglarju
•   orientacijska pot Po poteh dr. Voglarja
•   ustvarjalne delavnice za otroke
•   kamišibaj papirnato gledališče za otroke
•   peka ob tabornem ognju za otroke
•  turnir v igranju računalniških iger

Z zbranimi sredstvi na prireditvi bomo podprli:

•   Rotary klubu Tržič Naklo za nakup defibrilatorja GD Naklo
•   projekt šolskega turističnega krožka Razgledne točke ob-

čine Naklo

Donacije zbiramo z nakljansko potico, lovskim golažem, pra-
ženim krompirjem, podbreškim štrudlom in palačinkami.
Več informacij na Info točki.

Na vasi se dogaja – dan 
druženja za vse generacije
Naklo, 17. junija 2017 od 10. ure dalje
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Občankam in občanom občine Naklo  
čestitamo ob praznovanju občinskega praznika!

 
Župan Marko Mravlja

Občinski svet in Občinska uprava

Suzana P. Kovačič

Katere so večje naložbe v ob-
čini? 

»Sredi aktivnosti so tri 
večje naložbe, ki jih bomo 
zagotovili z občinskim pro-
računom. Prva je obnova 
Gorenjske ceste ''od Kova-
ča proti Resmanu'' v Nak-
lem. Naložba je vredna prib-
ližno 450 tisoč evrov, obno-
vili bomo kanalizacijo, vodo-
vod, meteorne vode, uredili 
javno razsvetljavo in posta-
vili pločnik. Gre za gosto na-
seljeno območje, zelo po-
membno je tudi, da bodo ot-
roci dobili varno šolsko pot. 
In če računamo še na to, da 
se bodo po sanaciji asfaltne 
baze v bližnjem Podrebru 
gradila stanovanja, bo to, 
gledano dolgoročno, postala 
glavna pešpot za otroke. Iz-
vajalec je izbran, delati bo za-
čel predvidoma 15. julija in 
zaključil naj bi v najkrajšem 
možnem roku. Naslednja 
velika naložba, s katero naj 
bi prav tako začeli 15. julija 
in končali v najkrajšem mo-
žnem roku z že izbranim iz-
vajalcem del je gradnja kro-
žišča pred občinsko stavbo v 
Naklem. Krožišče se mi zdi 
prava rešitev, ker pomeni 
manj zastojev, predvsem pa 
umirjanje hitrosti. K temu 
sodi še povezava s pločni-
kom do Strahinja, varna pot 
do vrtca in medgeneracij-
skega parka, ureditev parki-
rišča in pa športni park. Na-
ložba je vredna približno 350 
tisoč evrov. 

Tretja in tudi največja na-
ložba je obnova Glavne ces-
te v Naklem od Bolera in 
mimo Osnovne šole Naklo 
skozi naselje Pivka do kro-
žišča. Pregled s kamero je 
pokazal, da je mešani ka-
nal na več koncih podrt, kar 
pomeni več nepredvidenih 
stroškov, saj bo treba nekaj 
sto metrov povsem obnovi-
ti. Poleg obnove kanalizaci-
je, vodovoda ... in širitve ces-
tišča bomo postavili pločnik 
in uredili strugo potoka Du-
peljščica. Projekt naj bi bil 
zaključen do konca letošnje-
ga leta.«

Omenili ste postavitev špor-
tnega parka nasproti ob-
činske uprave. Kaj vse bo v 
njem?

»Otroška igrišča smo že 
postavili na več lokacijah; v 
medgeneracijskem parku v 
Naklem, ob šolah v Dupljah 
in v Podbrezjah. Prednostno 
zdaj razmišljamo na občini o 
tem, kako zagotoviti pogoje 
za šport in rekreacijo našim 

najstnikom. Pri Osnovni 
šoli Naklo je koš, je atletska 
steza ... načrtovani športni 
park nasproti občinske stav-
be pa bo nova dodana vred-
nost. Tja bomo umestili ska-
te park za najstnike pa igri-
šče za inline hokej, tudi dr-
sališče, na katerega bomo 
umestili podložno ploščo, 
zaščitno ograjo (po domače 
''bando'') – poleti bo za ska-
te park in inline hokej, pozi-
mi za drsališče velikosti 15 
krat 30 metrov. Na voljo že 
imamo šotor in zadevo lah-
ko pokrijemo. Pri tem pro-
jektu računam na javno-za-
sebno partnerstvo.«

Kakšni so načrti s stavbo 
nekdanjega Vrtca Rožle sre-
di Naklega?

»Waldorfska šola, ki že go-
stuje v teh prostorih, se za-
nima za podaljšanje pogod-
be. Meni kot županu je v in-
teresu, da je stavba polna, 
da je prostor živ in ne pro-
pada, zraven tega dobivamo 
najemnino. Naj omenim ob 
tem, da pa bomo nadgradi-
li obstoječo občinsko stavbo. 
Najprej se je pokazala potre-
ba po sanaciji strehe, ki za-
maka, a je potreba tudi po 
širitvi knjižničnih prosto-
rov. Knjižnica se bo z nad-
gradnjo preselila nadstropje 
višje in pridobila kvadratu-
ro, v izpraznjenih prostorih 
bo nekaj prepotrebnega do-
datnega prostora dobila ob-
činska uprava.«

Gorenjski gradbeni druž-
bi (GGD) je morala občina 
zaradi izgubljene tožbe z 
zemljišči v Gobovcah vrniti 
približno 1,6 milijona evrov. 
Denar je šel iz občinskega 
proračuna, kako ste ga za-
gotovili?

»Kar nekaj denarja smo 
morali prihraniti v ta namen, 

zato nekateri projekti niso 
bili izpeljani. Če bi izpeljali 
vse projekte in nič prihrani-
li, potem tega denarja za vra-
čilo GGD ne bi bilo. Kar bi 
lahko pomenilo blokiran ra-
čun občine, kar se je kakšni 
slovenski občini že zgodi-
lo ... Iz sodbe z GGD nam je 
ostala občinska zemlja v Go-
bovcah, ki je kategorizirana 
kot kmetijsko zemljišče. Za-
radi protipoplavne varnosti, 
kar nam odreja Agencija Re-
publike Slovenije za okolje, 
bi težko na tem zemljišču ob 
reki Savi spremenili pogoje 
namembnosti.«

Kakšna je prihodnost nogo-
metnega igrišča v Naklem?

»Dediščina nogometa 
je slaba, to moram pouda-
riti. Območje, ki je bilo ob 
Osnovni šoli Naklo name-
njeno za šport in rekreacijo, 
so leta 2010 izvzeli iz namen-
ske rabe. Takrat so bile izgub-
ljene vse možnosti, da bi bilo 
tam kdaj nogometno igrišče. 
Z Merkurjem, na njihovem 
zemljišču je igrišče zdaj, je pa 
najemna pogodba jasna: lah-
ko traja neomejeno ali pa se 
prekine, ko Merkur zemlji-
šče odproda, na kar je mar-
ca letos že skoraj kazalo. Ko 
bo nov lastnik, se bo mora-
la občina pogajati z njim oz. 
smo šli v rezervni načrt, spre-
membo namembnosti dveh 
lokacij v ta namen, če nam 
bo država eno lokacijo izvze-
la iz OPN, ostane še ena. Se-
veda bo potrebno gradbeno 
dovoljenje.«

Kakšni so pogoji za gospo-
darstvo in podjetništvo?

»Kdaj slišim, da zaviram 
razvoj podjetništva, kar ni 
res. Lahko povem, da je v ob-
čino prišel investitor Kni-
fic iz Tržiča, ki je med sta-
ro pekarno in Merkurjem v 

Naklem kupil veliko obmo-
čje za dejavnost orodjarstva. 
Gre za nekajmilijonsko na-
ložbo v nekaj letih. Na občini 
smo mu prišli naproti s pri-
mernim komunalnim pri-
spevkom, takoj bomo zgra-
dili uvozno cesto, priklopno 
točko za vodovod in kanali-
zacijo. Lepo smo se vse do-
govorili in po mojih infor-
macijah že letos namera-
va pridobiti gradbeno dovo-
ljenje. Občina nima na vo-
ljo svojih zemljišč, lahko pa 
ustvari dobre pogoje za pod-
jetništvo in gospodarstvo s 
komunalnim prispevkom, 
ureditvijo cest ... in v tej sme-
ri delamo.«

Kako je z nadaljevanjem 
gradnje kanalizacije – gle-
de na to, da projektov ne so-
financira več sofinancira-
ni Kohezijski sklad (projekt 
Gorki)? 

»Vsi sekundarni vodi so 
zdaj na plečih občine. Le-
tos delamo v Naklem, nas-
lednje leto bomo nadaljeva-
li z urejanjem sekundarnih 
vodov v Podbrezjah. Občin-
ski proračun bo v nekaj le-
tih to stalo tri do štiri milijo-
ne evrov. Ostaneta potem še 
Okroglo in Polica in upam, 
da bomo lahko kandidira-
li na kakšnem razpisu, pro-
jekte imamo pripravljene. 

Izpogajali smo se tudi z dr-
žavo, da občini ni treba vrni-
ti približno 180 tisoč evrov 
iz evropsko sofinancirane 
energetske sanacije občin-
skih stavb, ampak smo s tem 
denarjem uspešno zaključili 
obnovo šole v Dupljah. Letos 
je v načrtu gradnja še približ-
no štiristo metrov vodovoda, 
s katerim bomo pridobili ka-
kovostno tržiško vodo.«

Kaj bi še dejali ob prazniku 
občine Naklo?

»Nekaj dogodkov je že 
bilo, nekaj jih še bo. Največja 
bo zagotovo prireditev 17. ju-
nija Na vasi se dogaja, ko se 
bomo poklonili tudi tristo-
ti obletnici smrti pomemb-
nega Nakljanca dr. Gregor-
ja Voglarja. Ob tej prilož-
nosti bo na ogled vodovod, 
kakršnega je sredi Naklega 
zastavil že Voglar, 17. junija 
bo tudi slavnostna seja s po-
delitvijo občinskih nagrad. 
Letošnji nagrajenci so Da-
mijan Janežič, Barbara Po-
gačnik, Milan Debeljak, Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Žeje - Bistrica in posthumno 
Stanislav Koselj. Vse občane 
pa lepo vabim, da se nam 
pridružijo na prireditvah ob 
občinskem prazniku!«

Letos kar nekaj gradbišč
Občina Naklo uradno praznuje 29. junija, prireditve pa potekajo ves mesec. Vrhunec bo jutri 
s prireditvijo Na vasi se dogaja in slavnostno sejo s podelitvijo priznanj letošnjim občinskim 
nagrajencem. Praznika smo se dotaknili tudi v pogovoru z županom Markom Mravljo, ki je predstavil 
nekaj aktualnih projektov v občini in razkril tudi kakšno skrb in veselje ... 

Župan Marko Mravlja / Foto: Gorazd Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Upokoje-
na zdravnik Tone Košir in 
zobozdravnik Andrej Rant, 
oba dolgoletna člana Muzej-
skega društva Škofja Loka, 
sta bila na zboru članov izbra-
na za častna člana društva, 
slovesno pa so jima listini iz-
ročili na osrednjem društve-
nem dogodku, predstavitvi 
nove številke Loških razgle-
dov. Tone Košir v 66. številki 
piše o Karlovških padarskih 
bukvah in je to temo predsta-
vil tudi na večer predstavi-
tve Loških razgledov, An-
drej Rant, ki je poleg druge-
ga tudi pesnik, pa tokrat ob-
javlja pesmi v spomin oče-
tu dr. Jožetu Rantu, očetu 
slovenske stomatologije, ki 
je lani dobil svoj kip v Ale-
ji zaslužnih Ločanov. Jese-
ni pa ga bodo povabili kot 
gosta na Blaznikov večer, 

je napovedal predsednik 
društva Aleksander Igličar.

Uvod v predstavitev tok-
ratnih Loških razgledov je 
imel grenak priokus zara-
di nedavne odločitve občin-
ske komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki ni potrdila predloga 
za dodelitev uglednega ob-
činskega priznanja, zlatega 
grba, Muzejskemu društvu 
Škofja Loka ob njegovi letoš-
nji osemdesetletnici. O tem 
smo poročali tudi v Gorenj-
skem glasu, Igličar pa je tok-
rat povzel nekatere odmeve 
na odločitev, med njimi tudi 
pismi častnih občanov dr. 
Aleksandre Kornhauser Fra-
zer in Ivana Omana. »Dovolj 
smo mladi, da bomo še lah-
ko dobili zasluženo najvišje 
občinsko priznanje, a šele te-
daj, ko bodo tisti, ki odločajo, 
razumeli, kaj je ideološkost 
in kaj oportunizem,« pa je v 

optimističnem duhu menil 
novi častni član društva Tone 
Košir in izrazil upanje, da bo 
to kmalu. 

Loške razglede in avtorje 48 
prispevkov je predstavila ure-
dnica Marija Lebar. Preteklo 
leto je zaznamovala 25. oble-
tnica osamosvojitve Sloveni-
je, česar se v svojih prispev-
kih spominjajo nekateri Lo-
čani: Ivan Oman, Mirjam Jan 
Blažić, Franci Feltrin, Andrej 
Novak, Mira Bergant (mama 
fanta, ki je izgubil življenje 
v spletu nesrečnih okoliščin 
pri prevzemu škofjeloške vo-
jašnice), Aleksander Igličar, 
Blaž Kavčič. Zanimiva so tudi 
preostala poglavja, tako se de-
nimo dve avtorici ukvarjata 
s čipko: Mojca Ferle ob lan-
skem mednarodnem festi-
valu čipk v Ljubljani o spog-
ledovanju slovenske klekljar-
ske dediščine s svetom, Moj-
ca Šifrer Bulovec pa o kleklja-
nju slovenske čipke kot tra-
dicionalne umetnostne obr-
ti, doma tudi na Loškem. S 
to živo mojstrovino držav-
nega pomena sedaj Sloveni-
ja kandidira tudi na Unescov 
seznam nesnovne dediščine. 
Na njem je od lani tudi Škof-
jeloški pasijon, o čemer v raz-
gledih piše Jože Štukl. Dva 
prispevka sta tudi o škofjelo-
ški obvoznici v Poljansko do-
lino, nekaj člankov je posve-
čenih lanskim okroglim oble-
tnicam loških društev, spo-
minjajo pa se tudi dveh lani 
umrlih fotografov Petra Po-
korna in Tomaža Lundra, si-
cer pa Razgledi  na več kot šti-
risto straneh prinašajo še veli-
ko zanimivega branja.

Loška zakladnica 
znanja  in duha
Muzejsko društvo Škofja Loka je izdalo šestinšestdeseto številko Loških 
razgledov, zakladnico znanja in duha, kot je publikacijo označil Andrej Rant, 
ob Tonetu Koširju novi častni član društva.

Urednica Marija Lebar in predsednik Muzejskega društva 
Škofja Loka Aleksander Igličar s 66. številko Loških 
razgledov / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Dolenja vas – V Dolenji vasi 
so se minulo soboto vese-
lili pomembne pridobitve, 
za katero so si krajani pri-
zadevali vrsto let: športne-
ga igrišča. Z njegovo izgra-
dnjo so uresničili štirideset 
let staro idejo Dolenjevašča-
nov, sta poudarila predse-
dnika dolenjevaške krajevne 
skupnosti (KS) in športne-
ga društva (ŠD) Jernej Beš-
ter in Boris Egart. Ob špor-
tnem igrišču so zgradili tudi 

otroško igrišče in večnamen-
ski objekt, v katerem so kuhi-
nja, sanitarije, prostor za ga-
silsko vozilo in opremo ter 
prostor za garderobe. Grad-
njo, ki je potekala v letih 2015 
in 2016, so končali letos s 
pridobitvijo uporabnega do-
voljenja. Kot je pojasnil žu-
pan Železnikov Anton Luz-
nar, je investicija stala 345 ti-
soč evrov, od tega je Občina 
prispevala 260 tisoč, funda-
cija za šport 31 tisoč evrov, 54 
tisoč evrov pa je zbrala Kra-
jevna skupnost Dolenja vas 

skupaj s krajani in donator-
ji. Zadovoljen je, da je bilo 
igrišče že doslej lepo zasede-
no, zanj pa so po njegovih be-
sedah zaslužni tudi športni-
ki iz Dolenje vasi, med nji-
mi bratje Prevc, zlasti Peter, 
ki so v preteklih letih z uspe-
hi večkrat poskrbeli, da so v 
Dolenjo vas prišli številni na-
vijači iz vseh koncev Sloveni-
je. Pri odprtju igrišča so tako 
z rezanjem slavnostnega tra-
ku poleg župana, predsedni-
kov KS in ŠD sodelovali tudi 
bratje Prevc.

V Dolenji vasi veseli  
novega igrišča

Pri odprtju športnega igrišča v Dolenji vasi so sodelovali tudi bratje Prevc.

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi se lo-
tevajo obnove 520-metrske-
ga odseka ceste od Podbor-
šta proti Komendski Dobra-
vi. Obnovili bodo del približ-
no štiri metre široke poti od 
konca mostu čez Vrtaški po-
tok do table za naselje Ko-
mendska Dobrava.

V ta namen se ravno da-
nes zaključuje javni razpis 
za izbor najugodnejšega iz-
vajalca del. Gradnja se bo iz-
vajala v dveh fazah. V prvi, 
ki mora biti končana do kon-
ca avgusta 2017, bodo obno-
vili približno 250 metrov 

ceste, v drug fazi, ki bo po-
tekala predvidoma spomla-
di prihodnje leto, pa se bodo 
lotili preostanka odseka. Po-
leg novega cestišča v širini 
štirih metrov bodo na posa-
meznih mestih zgradili tudi 
razširitve, namenjene sreče-
vanju tovornih in osebnih 
vozil, ustrezno bodo uredi-
li tudi odvodnjavanje preko 
muld in jaškov ter drenaže. 
Za celotno investicijo imajo 
v načrtih razvojnih progra-
mov v občini zagotovljenih 
120 tisoč evrov proračun-
skih sredstev, od tega polo-
vico v letošnjem, polovico pa 
v drugem letu.

Uredili bodo del ceste
Sorica – V Sorico bo danes 
pripotovala županja Inniche-
na Rosmarie Burgmann, saj 
si želijo boljšega sodelovanja 
s to tirolsko občino. Prebival-
ci z njenega območja so se 
namreč v 13. stoletju naselili 
na soriško ozemlje. Gostjo 
bo danes na občini sprejel 
župan Železnikov Anton Lu-
znar, nato bo obiskala podje-
tje Domel in Muzej Železniki 
ter se ob 20. uri v Groharjevi 
dvorani v Sorici udeležila 
kulturne prireditve s predava-
njem o naseljevanju Tirolcev 
pod vrhove Ratitovca. Jutri 
bo obiskala še Groharjevo 
rojstno hišo v Sorici, Škofjo 
Loko in Groharjevo razstavo 
v Loškem muzeju.

Obisk iz Innichena

info@g-glas.si
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Poletje prinaša
BOGATO
DOGAJANJE

 ✓ koncerti orkestrov iz   
	 Nemčije,	Francije,	Švice	 	
 in Estonije

 ✓ nastopi ansamblov
 ✓ plesni	večeri

in NOVOSTI
 ✓ prenovljene vse sobe v   

	 Hotelu	Vita,
 ✓ nova	sončna	terasa	ob		 	

	 zunanjih	bazenih,
 ✓ nova otroška igrala na   

	 terasi	kavarne,
 ✓ doma pripravljen   

 naravni sladoled 

	NA	POLETNE	POČITNICE!
				že	od 39,90 € oseba	/	noč*

   + do 2	OTROKA	BREZPLAČNO

Brezplačna številka: 080 22 10
info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si

NA POLETNE
POČITNICE
V TERME DOBRNA
POLETNE POČITNICE
Od 23. 06. do 03. 09. 2017

 ✓ WELL bon v višini 5,00 €
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ počitniški klub za otroke: vodne igre,   

 kreativne delavnice, mini disko
 ✓ 1 x družinski izlet v MINI ZOO LAND

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči

Do	2	otroka	brezplačno!

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +   
 zdravstvene storitve,

 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ bivanje možno tudi za 7 in 10=11 noči.

Z DEDKOM IN BABICO NA ODDIH
Do 30. 12. 2017 - Lepo je biti upokojenec

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

Do	2	vnučka	brezplačno!

Počitnice v Termah Do-
brna, ki se ponašajo z več 
kot 610-letno tradicijo, so 
lahko odlična izbira. Tam 
je leta 1907 navdih za svo-
ja dela iskal tudi eden naj-
bolje prodajanih nemških 
pisateljev, Karl May, avtor 
trilogije Vinetou in še mno-
gih drugih svetovno zna-
nih književnih uspešnic. 

Prav neokrnjena narava je 
tisto, zaradi česar se druži-
ne, pari, dedki in babice z 
vnučki vedno znova vračajo 
v Dobrno. Počitnice v Ter-
mah Dobrna bodo to pole-
tje polne novosti, dogodkov 
in doživetij.

Nova sončna terasa  
in igrala

S popolno prenovo sob 
v Hotelu Vita so poskrbe-
li za še večje zadovoljstvo 
gostov. Odpira se tudi nova 
sončna terasa pri zunanjem 
bazenu, ki bo brezskrbne-
mu poležavanju in vodnim 
užitkom dala bolj prestižno 
noto. Največja atrakcija to 
poletje bodo prav zagoto-
vo nova otroška igrala s hi-
ško, toboganom in plezal-
no vrvjo, ob zunanji terasi 
kavarne. Na sladolednem 
vrtu so že sedaj na voljo 
čisto naravni sladoledi, ki 
jih pripravljajo kar sami. 
Gostom je poleg nastanitve 

in razvajanja v termalnih 
bazenih na voljo tudi raz-
vajanje v masažnem centru 
in termalnih kopelih. 

Sprehodi, kolesarjenje, 
koncerti v parku

Neokrnjena narava je 
prav zagotovo tista, ki oča-
ra; že samo sprehod skozi 
zdraviliški park nudi umi-
ritev, v toplih dneh pa za-
vetje pred poletno vročino. 
Terme obkrožajo čudovi-
te sprehajalne, pohodniške 

in kolesarske poti. Največ-
je doživetje za družine je 
prav zagotovo obisk farme 
jelenov in lokalnega čebe-
larstva.

Poletje prinaša tudi bo-
gato glasbeno in kulturno 
dogajanje; v okviru festiva-
la Emars se bodo v parku 
predstavili orkestri in glas-
beniki klasične glasbe iz Slo-
venije, Nemčije, Estonije, 
Švice in Francije. Na svoj ra-
čun pa bodo, ob nastopih an-
samblov, prišli tudi ljubitelji 
narodno-zabavne glasbe.

Poletne počitnice v termah
Poletje je pred vrati in marsikdo razmišlja o tem, kje bo preživel vsaj nekaj sproščujočih poletnih dni. 
Zakaj letos ne bi izbrali počitnic v termah in si nabrali nove energije z razvajanjem v termalnih bazenih, 
z masažo, s sprehodi v neokrnjeni naravi? Bi na ta način odlično preživeli vsaj kak poletni dan?

Za počitnice mamice in atija, babice in dedka ter predvsem 
najmlajših so kot nalašč dovolj prostorne sobe v hotelu 
Vita. V bazenskem kompleksu za vodna doživetja se boste 
skupaj zabavali, se gibali, čofotali, smejali in sprostili. 
V času počitnic bodo otroci preživljali čas v mini klubu, 
kjer se bodo prepustili domišljiji in ustvarjali v kreativnih 
delavnicah, risali in se igrali. Odločite se lahko tudi za 
skupen izlet v bližnjo okolico ali za aktivnosti v naravi, kot 
so sprehodi, kolesarjenje ali obisk športnega parka.

Neokrnjena narava vabi na sprehode, kolesarjenje ...

Neskončna vodna doživetja v notranjih in zunanjih bazenih Term Dobrna

info@g-glas.si



Service MAXX svetuje

Service MAXX – 
ŽEPIČ BOJAN, s.p.

Mreža certificiranih servisnih 
centrov Service MAXX

Retnje 45, 4294 Križe
Telefon: 04 59 55 430 
Odpiralni čas: pon - pet: 07:00 - 17:00

Service MAXX je mreža neodvisnih certificiranih 
servisnih centrov po vsej Sloveniji, v katerih 
prijazno in po ugodnih cenah poskrbimo za vse 
potrebe vašega vozila ter vašo varno vožnjo.

zepic.servicemaxx.si

Lastna akademija, ki skrbi za visok nivo servisiranja

43 certificiranih servisnih centrov po vsej Sloveniji

Vaše vozilo pri nas ohrani tovarniško garancijo

Servis celotnega vozila z 12-mesečnim jamstvom

100 % zadovoljstvo strank

Odpeljali se boste
z nasmehomV Service MAXXu vaš avto 

pripravimo na poletje 
Avtocenter Service MAXX – ŽEPIČ BOJAN iz Retenj pri Tržiču se lahko pohvali z več kot 
25-letnimi izkušnjami na področju vzdrževanja in popravil osebnih vozil. Poleg velike 
strokovnosti, širokega nabora storitev in prijaznosti ponujajo tudi posebne prednosti – so 
pooblaščeni serviser za vozila znamke Citroen, 24 ur na dan nudijo pomoč na cesti, z vleko za 
vozila do 12 ton, zagotavljajo nadomestna vozila ter so specialisti za avtomehanične storitve 
za osebna vozila, kombije in avtodome. Govorili smo z Bojanom Žepičem, direktorjem.

Kaj vse ponujate? 
Smo pooblaščeni serviser vozil Citroen, zagotavljamo pa 
tudi servis vseh ostalih znamk vozil. Ponujamo celovite 
storitve vzdrževanja in popravil, z izjemo avtoličarskih 
del, ki jih opravimo z zunanjimi sodelavci. Avtomehanične 
storitve nudimo za osebna vozila, kombije in avtodome. 
Velik del naše ponudbe predstavljajo tudi storitve pomoči 
na cesti, ki jo nudimo 24 ur na dan. Imamo tri vozila za 
avtovleko, eno izmed teh je servisno – z njim lahko zago-
tovimo pomoč na cesti in popravimo manjše napake, kot 
je na primer črpanje goriva. Sodelujemo z vsemi sloven-
skimi zavarovalnicami, kot cenilno mesto za škode iz 
avtomobilskega kaska ter v vseh postopkih od cenitve 
poškodovanega do predaje popravljenega vozila.  

Ste družinsko podjetje? 
V osnovi smo. Poleg moje ožje družine so v podjetju 
zaposleni tudi avtomehanik, avtoklepar, še en delavec 
ter dva sodelavca pri avtovleki. Skupaj nas je devet.

Od kod prihajajo vaše stranke? 
Največ je stalnih strank iz okolice. V glavnem prihajajo tisti, 
ki nas že dobro poznajo. Med njimi je tudi precej tujcev, v 
glavnem Avstrijcev, ki pri nas avto redno servisirajo. Nekaj 
tujcev se oglasi prehodno, zaradi okvar na cesti. Zagotovimo 
jim nadomestna vozila ter za njih še dodatno poskrbimo - pri 
nas lahko prespijo, dokler avta ne popravimo. 

Ste blizu Avstrije, ker je gotovo dobro za posel. 
Do Avstrije je toliko kot do Kranja, približno 16 kilome-
trov. Avstrijci k nam radi pridejo zaradi nižjih cen in 
kakovostne storitve.

Koliko ste cenejši? 
Naša delovna ura je ne glede na vrsto dela nižja od 
tiste, ki jo zaračunavajo Avstrijci. Sploh avtokleparska 
in avtoličarska dela so v Avstriji veliko dražja. Kar se tiče 
materiala, zlasti originalnih nadomestnih delov, pa med 
nami in njimi ni razlik v ceni.

Koliko časa ste že v mreži Service MAXX? 
Service MAXXu smo se pridružili jeseni 2015 in z njimi 
zelo dobro sodelujemo. Zagotavljajo nam tehnično pod-
poro, šolanje z vrhunskimi inštruktorji ter pomagajo pri 
organizaciji dela.

Prihaja poletje in nanj je treba dobro pripraviti tudi 
vozilo. Za kaj morajo vozniki poskrbeti, da bo odhod 
na dopust brezskrben?
Avto je zelo priporočljivo pripraviti na najbolj vroče dni 
leta. Poletna vročina namreč precej vpliva na avto, zato 

ga je potrebno pred njo zaščititi ter poskrbeti še za nekaj 
drugih stvari. Tu navajam nekaj napotkov.

PREVERITE AVTOKLIMO 
Prva stvar, ki jo poleti v avtu gotovo potrebujete, je 
klimatska naprava. Ker verjetno pozimi ni bila veliko 
v uporabi, preverite, če še vedno izpihuje hladen zrak. 
Bodite pozorni na morebitne čudne zvoke ali vonj. Če 
opazite kaj od tega, je avtoklimo treba očistiti, pušča ali 
potrebuje ponovno polnjenje. V tem primeru vas vabim, 
da se oglasite v Service MAXXu na pregledu.

IZLOČITE NEVARNOST PREGREVANJA
Avtomobil se poleti najpogosteje pokvari zaradi pregre-
vanja. Pred tem ga varuje hladilni sistem, ki poskrbi, 
da motor ohrani temperaturo okoli 93°C. Pri tej gorivo 
najbolje izgoreva, izloča manj izpušnih plinov, motorno 
olje pa zaradi viskoznosti omogoča lažje premikanje 
delov motorja in njihovo manjšo obrabo. Ob vročih dneh 
obstaja nevarnost, da se avto pregreje, zato hladilni 
sistem potrebuje posebno pozornost. Zelo pomembno 
je, da redno preverjate nivo hladilne tekočine. Opozorilo: 
pri kontroli ne odvijajte čepa hladilnika, dokler je motor 
vroč!

REDNO PREVERJAJTE OLJE
Poleti je nujna redna kontrola motornega olja, ker ste v 
poprečju več na cesti. Olje menjajte v skladu s priporoče-
nimi intervali v servisni knjižici. Ne pozabite vsaj enkrat 
mesečno preveriti nivoja olja ter ga po potrebi doliti.

BODITE POZORNI NA AKUMULATOR
Akumulator vedno zataji ob neprimernem času in 
pred poletnim dopustom res ne potrebujete avtovleke 
in dragih popravil. Odpovedi akumulatorja se lahko 
izognete s preventivo. Simptomi slabega delovanja so 
počasen zagon motorja, prižgana 'Check engine' lučka, 
nizek nivo tekočine v akumulatorju, napihnjenost zaradi 
vročine in puščanje. Če opazite karkoli od tega, se čim-
prej oglasite v Service MAXXu.

PREVERITE TUDI OSTALO
Preventiva se s tem še ne konča. Tu so še zavore, luči, 
jermen, avtoelektrika in še kaj. Če želite biti pred pole-
tjem res 100 % brez skrbi, je najbolje, da preverite vse.

PRAVOČASNO POSKRBITE ZA PREVENTIVO
V Service MAXXu vam med 12. 6. in 25. 6. nudimo 
brezplačen preventivni pregled vozila in popravilo z do 
15 % popustom na material in delo. Oglasite se in še 
pred poletnimi dopusti poskrbite za brezskrbno vožnjo.

Pohvaliti moram zaposlene na servisu, avto 
je bil vzet na pregled do minute točno ob 
dogovorjenem času, ponujena mi je bila kava 
in ker sem imel pol ure časa, sem si ogledal 
knjigo pohval, kjer ni zaslediti niti ene pritožbe. 
Kar tako naprej. — Franc Galun

BREZPLAČEN
PREVENTIVNI PREGLED 

15 %
POPUSTOM
NA DELO IN MATERIAL

+ POPRAVILO Z DO

Akcija velja do 25. 6. 2017. Popusti veljajo za material in delo. MP cene vsebujejo 
vse popuste in prihranke. Cene veljajo za člane MAXX Cluba. Članstvo je 
brezplačno. Slike so simbolične. Mreža servisov d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

PRIPRAVA VOZILA 
NA POLETJE
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Kropa – Festival se bo v dvora-
ni Kulturnega doma Kropa si-
cer začel že danes, ko bo ob 19. 
uri na sporedu predstava Pav-
liha ali človek, ne jezi se Ervina 
Fritza v izvedbi Otroškega gle-
dališča Linhartovi čuki, slove-
sno odprtje festivala pa bo jut-
ri, v soboto, ob 20. uri z mo-
nodramo Popotnica (La Viaje-
ra del rio) avtorja Gustava Val-
lejosa v izvedbi Gledališča De-
venir iz Argentine. Predstava 
je nastala na podlagi knjige 
spominov z naslovom S kole-
som preko reke (Cruzando el 
río en bicicleta, 2015) avtorice 
Ane Cecilie Prenz Kopušar in 
bo potekala v španskem jezi-
ku s slovensko obrazložitvijo.

Četrta izvedba Festiva-
la gledališča in glasbe v Kro-
pi bo zaradi močne podpore 
Občine Radovljica in lokal-
nega okolja še obsežnejša kot 
pretekla leta. V treh tednih se 
bo na odru kulturnega doma 
zvrstilo kar trinajst dogodkov, 
med njimi tudi dve profesi-
onalni produkciji in trije do-
godki mednarodnega znača-
ja, štiri predstave za otroke, 
letošnja novost spremljeval-
nega pro grama pa je premier-
na predstavitev filma Legen-
da o najdbi podobe Matere 
božje v Kropi Jožeta Gašper-
šiča, Petra Urbanije in ekipe 
sodelavcev, ki bo na sporedu 
v nedeljo, 2. julija. Sicer pa 
bodo v Kropi s komedijami in 
dramami gostovale različne 

gledališke skupine iz Slove-
nije. Če so organizatorji lani 
našteli okrog tisoč obiskoval-
cev, upajo, da jih bo letos še 
več. K temu zagotovo pripo-
more tudi dejstvo, da je vstop 
na vse dogodke prost. Tudi le-
tos bodo podelili nagrado ob-
činstva za najboljšo predsta-
vo na Festivalu, publika pa bo 
glasovala po koncu vsakega 
dogodka. 

V programu bomo med dru-
gim videli še koprodukcijo Pa-
trizie Jurinčič Finžgar in AGR-
FT, glasbeno dramo (Moj) De-
vetsto v izvedbi avtorice pri-
redbe, producentke predstave 
in igralke Patrizie Jurinčič Fin-
žgar. Ob šestdesetletnici otro-
ške slikanice Muca Copatarica 
bo na sporedu profesionalna 

lutkovna uprizoritev za otro-
ke Muca Copatarica (Lutkov-
no gledališče Fru-Fru, Ljublja-
na), Gledališka skupina KPD 
Planina iz Sel na avstrijskem 
Koroškem se bo predstavila z 
Molièrovo komedijo Zdravnik 
po sili. Lanskoletni dobitni-
ki nagrade občinstva KD Lo-
ški oder iz Škofje Loke bo na-
stopil s komedijo Svetniki v re-
žiji Jaše Jamnika, kranjski gi-
mnazijci pa bodo zaigrali v 
izvrstni izvedbo Alamuta Vla-
dimirja Bartola v režiji Mila-
na Goloba. S tremi predstava-
mi pa se bodo predstavili tudi 
domači gledališčniki: Otroška 
gledališka skupina Čoftica KD 
Kropa se bo predstavila z dve-
ma igrama, mlajši bodo nasto-
pili z uprizoritvijo dela Jane 

Milčinski Kdo bo zmagal?, 
starejši pa s priredbo pravljice 
bratov Grimm Straža na gro-
bu. Dramska skupina Čofta se 
bo tudi letos predstavila z nare-
čnim avtorskim delom Anžeta 
Habjana Romanca v Karlovcu.

V glasbenem delu pa se 
bodo v prvem večeru predsta-
vili Klara Stanič (klarinet) in 
Alenka Zupan (flavta), na 

drugem glasbenem dogodku 
bo nastopil LadieSaxophone 
Quartet (Damski kvartet sa-
ksofonov), v zadnjem glasbe-
nem spremljevalnem progra-
mu pa bodo gostili udeležen-
ce Mednarodnega jadranske-
ga festivala iz Devina pri Tr-
stu (klavir, godala, vokal). Za-
ključek festivala bo hkrati tudi 
uvod v 21. Kovaški šmaren.

Kropa gledališča in glasbe
Jutri bodo v Kropi svečano odprli četrti Festival gledališča. V treh tednih, od 16. junija do 7. julija,  
se bo v kulturnem domu zvrstilo trinajst gledaliških in glasbenih dogodkov.

Utrinek iz gostujoče predstave iz Argentine z naslovom 
Popotnica / Foto: arhiv Gledališča Devenir

Kranj – Barok v Pavšlarjevi hiši je četrti koncert v nizu zgodnje-
poletnih koncertnih dogodkov, ki jih pripravlja Komorni zbor 
De profundis Kranj z zborovodkinjo Branko Potočnik Krajnik in 
gostujočimi umetniki v čudovitem ambientu atrija Pavšlarjeve 
hiše v starem mestnem jedru Kranja. V nedeljo, 18. junija 2017, 
bomo na koncertu ob 20. uri prisluhnili izbranim delom starih 
mojstrov Johana Dowlanda, Heinricha Schütza, Henryja Pur-
cella, Johanna Ludwiga Bacha, Johanna Christopha Bacha, Jo-
hanna Pachelbela, impresionista Clauda Debussyja in Györgyja 
Deák-Bárdosa, skladatelja 20. stoletja, v izvedbi Komornega 
zbora De profundis Kranj, Janeza Jocifa (čembalo), Jaka Trilarja 
(violončelo) in Matjaža Piavca (lutnja). Vstop bo prost. 

Barok v Pavšlarjevi hiši

Igor Kavčič

Smlednik – Vse tri večere je 
poln avditorij z navdušenim 
aplavzom po uro in pol dol-
gi predstavi pozdravil obse-
žen dvaindvajsetčlanski an-
sambel – naj k njim dodamo 
še tri konjenike – ki je nasto-
pil v ljudski igri v štirih de-
janjih z naslovom Naša kri. 
Fran Saleški Finžgar je igro 
napisal leta 1912 in jo posta-
vil na Gorenjsko v leto 1813, v 
čas Ilirskih provinc. Režiser 
Nejc Smole je igro nekoliko 
priredil, spremenil konec 
igre, zgodbo pa je tudi posta-
vil v domačo vas Smlednik.

Igra se vsakič začne malo 
po deveti, ko odzvoni pri sv. 
Urhu, prvem sosedu Mer-
jaščeve domačije, ki se je 
prvič že leta 2015 izkazala za 
odličen ambient, ko so tam 
uspešno uprizarjali Prise-
go ob polnoči. Zgodba nas 
vrača v začetek 19. stoletja, 
ko so se nekaj let na Kranj-
skem mudili Francozi s svo-
jimi Ilirskimi provincami, 
ki so ljudem prinesle dob-
re stvari (nekatere pridobi-
tve francoske revolucije), a 
hkrati tudi marsikaj slabe-
ga – predvsem za preproste-
ga kmečkega človeka. Mlade 
fante so klicali k huzarjem v 
francosko vojsko, od kmetov 
so zahtevali vse več davkov v 
denarju in živežu, zato so 
se mladi zatekali v gozdove, 
ljudje pa so se začeli upirati. 
Osrednji liki v predstavi so 
tako francoski narednik Re-
nard (Matej Ulčar), Miklavž 
Borštnik maire – župan 

nastavljen od Francozov 
(Klemen Košir), hči Jerica 
(Mina Dežman) pa njen že-
nin Štefan (Matevž Fabjan-
čič), Borštnikov hlapec Ma-
tija (Metod Ferbar).

Razmere so iz dejanja v 
dejanje bolj nevzdržne, pri-
de do ropa vaške pošte, fran-
coski vojaki na Koroškem 
izgubljajo ozemlje, zato 
smledniška vojaška posad-
ka grozi z eksekucijami in 
novimi dajatvami. Župan 
je razdvojen med franco-
sko oblastjo in ljudstvom, 
a se vedno odloča za svoje 
ljudstvo, ne za tuje vladarje. 
Dodatni zaplet je neuspešno 
dvorjenje narednika Renar-
da županovi hčeri. Igra vse-
skozi lepo teče, dogajanje 

niti za trenutek ne zastane, 
razen med dejanji, ko »spust 
in dvig zavese« z ljudsko pe-
smijo oplemeniti Škofjelo-
ški oktet. 

Režiser Nejc Smole je z 
asistentkama Nino Smo-
le in Tanjo Burja ter preos-
talo ekipo sodelavcev, tako 
kot pravi »mer« zna, v obsež-
no ekipo zbral tako izkušene 
igralce kot mlade, ki so tok-
rat prvič stopili na gledališko 
sceno. Primerno razdelje-
ne vloge od zahtevnejših do 
tistih manj opaznih predsta-
vo kot celoto delajo homoge-
no. Vsak izmed nastopajo-
čih je svoje odlično opravil, 
ob omenjenih še francoski 
major Turbot (Matej Osol-
nik), županova žena (Katja 

Kutnjak), kmetje posestni-
ki (Tjaž Jelovčan, Miha Vu-
rušič, Dominik Zupančič, 
Rok Kogovšek), kmečki sin 
(Dominik Grajzar), mežnar 
(Pavle Bonča) in starka (Jul-
ka Štilec) ter kmečka dekleta 
in fantje kotrabantarji (Moj-
ca Magdalenič, Veronika Ku-
mer, Anja Duhovnik, Špe-
la Zajc, Simon Kapun, Tadej 
Kapun, Urban Pipan in Peter 
Kapun). Kako zelo navdušuje 
ta združevalna moč, ki jo ima-
jo v KUD Smlednik. Predsta-
vo bodo uprizorili še ta konec 
tedna, 16., 17. in 18. junija, ter 
23., 24. in 25. junija, vedno ob 
21. uri. Ne gre dvomiti, da se 
bo treba kar potruditi, da bos-
te pravočasno prišli do sede-
ža na Merjaščevi domačiji.

Če je le »mer« pravi
Prejšnji konec tedna je igralska skupina KUD Smlednik tri večere po vrsti na prostem uprizorila igro 
Naša kri Frana Saleškega Finžgarja v režiji Nejca Smoleta. Igra o slovenski trdoživosti in pogumu.

Nosilca dveh izmed nosilnih vlog v predstavi sta Matej Ulčar in Mina Dežman, narednik 
francoske vojske in županova hči. / Foto: Samo Ulčnik

Medvode – Po včerajšnji prvi premieri bo v Kulturnem domu 
Medvode jutri v soboto, 17. junija, ob 20. uri še druga premi-
era (gre za omejeno število sedežev v dvorani) predstave z 
naslovom Kos avtorja Davida Harrowerja v režiji Braneta Kra-
ljeviča. Gledališče Fofité tokrat zastopata igralca Maša Kavčič 
in Džoni Balloni. Ponovitve bodo sledile 20., 22. in 23. junija 
ob 20. uri – prav tako v Kulturnem domu Medvode. Predstava 
ni primerna za mlajše od 16 let.

Kos v Medvodah

Kranj – Jutri, v soboto, 17. junija, ob 19.30 bo na Gimnaziji 
Kranj Letni koncert Akademskega pevskega zbora France Pre-
šeren pod vodstvom Fernanda Mejiasa. Slišali boste skladbe I. 
Gallusa, D. Močnika, A. Koszewskega, R. Stroopa, C. Orffa, F. 
Poulenca, H. Alfvena, T. Kuula, E. Ešenvaldsa, C. Guastavina, 
U. Vrabca, K. P. Rakar, M. Dovića. Kot gost bo nastopil Ženski 
pevski zbor Carmen manet pod vodstvom Primoža Kerštanja.

Letni koncert

Kranj – Danes, v petek, 16. junija, ob 18. uri bo v Galeriji Bala 
odprtje zaključne razstave slušateljic Male šole krpanke. Pot 
mentorstvom Margarete Vovk Čalič so ustvarjale: Draga Brezar, 
Cilka Dežman, Tatjana Gros, Branka Juvan, Nada Južnič, Nina 
Meglič, Lea Omersa, Katarina Pečar, Tita Porenta, Jana Saje, 
Nina Škerl, Jožica Štefančič, Mili Vidergar in Mateja Dimnik. 

Čas za Patchwork

Kranj – Pevke in pevci Komornega pevskega zbora Mysterium 
pod vodstvom dirigenta Gregorja Klančiča se te dni inten-
zivno pripravljajo na letni koncert z naslovom Med nebom 
in zemljo. Z novimi pesmimi se bodo predstavili v nedeljo, 
18. junija, ob 19. uri v avli Mestne občine Kranj. Na koncertu 
bodo predstavili program, s katerimi bodo nastopili julija v 
Franciji, kamor so povabljeni v Briancon kot demonstracijski 
zbor na mednarodni zborovski festival Choralp. Zbor je sicer 
zelo aktiven tudi na tekmovalnem področju, saj je letos sredi 
aprila v Bratislavi na tekmovanju Slovakia Cantat 2017 osvojil 
dve srebrni priznanji. Po koncertu člani Mysteriuma poslušal-
ce vabijo na zborovski bazar, kjer bodo predstavili talente in 
izdelke, ki so jih pripravili posebej za to priložnost. 

Koncert med nebom in zemljo
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Kranj – Dobra dva tedna po 
zadnji tekmi v drugi sloven-
ski nogometni ligi, ko so vi-
soko dvignili pokal za naslov 
najboljših, so se nogometa-
ši Triglava minuli ponede-
ljek zbrali na prvem treningu 
pred novo tekmovalno sezo-
no. Še pred treningom na ze-
lenici so spoznali novega tre-
nerja Tončija Žlogarja, špor-
tni direktor Siniša Brkič in 
predsednik NK Triglav Beno 
Fekonja pa sta spregovorila o 
novih ciljih kluba.

»Prejšnji teden je odjekni-
la novica, da vodenje ekipe 
prevzema novi trener Tonči 
Žlogar in da Siniša Brkič za-
pušča klub. Seveda to ni res, 
saj Siniša Brkič ostaja v klu-
bu kot športni direktor, ima-
mo pa novega trenerja Ton-
čija Žlogarja. Kot klub, ki želi 
ostati prvoligaš, smo skleni-
li, da sistematično nadaljuje-
mo z delom. Pri tem je zlas-
ti pomembno delo z mladimi 
in letos nam je uspelo, da smo 
bili superiorni tako v članski 
drugi ligi kot v mladinski prvi 
ligi, kjer smo osvojili naslov 
državnih prvakov. To vse je 
dokaz, da so tudi vse ostale 
selekcije dobro vodene. Prav 
dobro selekcioniranje in vo-
denje vseh klubskih selekcij 
bo tudi vnaprej naloga špor-
tnega direktorja,« je najprej 
pojasnil predsednik kluba 
Beno Fekonja in dodal, da od 
novega trenerja pričakujejo, 
da jih obdrži v prvi ligi, saj so 
v klubu prepričani, da si tudi 
v članski konkurenci zasluži-
jo status prvoligaša. »Imamo 

dobro infrastrukturo, imamo 
dobro nogometno šolo in z 
igralci, s katerimi smo zaklju-
čili zadnje prvenstvo, bomo 
začeli tudi novega,« je dodal 
Beno Fekonja in pojasnil, da 
je bila ključna lastnost za iz-
biro novega trenerja želja po 
dokazovanju, ki jo ima 39-le-
tni nekdanji nogometaš Ton-
či Žlogar, po poklicu pravnik, 
doma iz Izole.

Seveda bo trener za nove 
uspehe potreboval dobro 
moštvo. »Trenutno Tonči še 
spoznava igralce, čeprav sva 
se o prevzemu ekipe pogovar-
jala zadnjih sedem mesecev 
in je fante kot trener ekipe Brd 
opazoval že nekaj časa. Sem 
zagovornik tega, da naše eki-
pe vodijo slovenski trenerji, 
ki tako dobijo tudi priložnost, 

da se izkažejo. Glede igral-
cev lahko povem, da bodo to v 
prvi vrsti domači igralci, izbi-
rali jih bomo iz domače nogo-
metne šole, poskrbeli bomo 
le za dve ali tri okrepitve,« je 
povedal Siniša Brkič in do-
dal, da jih po prvih treningih 
že danes v Gradcu čaka prva 
pripravljalna tekma z ekipo 
Rostova. Če bo vse po sreči, 
bodo nato v soboto, 24. juni-
ja, v Kranju gostili ekipo hrva-
ških prvakov, Reke, ki priha-
ja na priprave na Gorenjsko, 
1. julija pa bodo v Avstriji ig-
rali z ekipo WAC. Julija naj bi 
v Kranj prišli še ekipi mosko-
vskega Spartaka in turškega 
Bašekšehirja.

»Rad bi se zahvalil za izka-
zano zaupanje. Ekipo sem v 
zadnjih mesecih že spoznaval 

in všeč mi je, da so v njej tako 
izkušeni igralci kot mladi, ki 
se šele uveljavljajo. Klub me 
je prepričal z vizijo, saj se dela 
na zdravih temeljih, na nas pa 
je, da sezono čim bolje izpe-
ljemo do konca in ostanemo 
v prvi ligi,« je poudaril trener 
Tonči Žlogar.

»Na igrišču moramo čim 
prej uresničiti ideje novega 
trenerja. Igralci bomo nare-
dili vse, da že letos zberemo 
čim več točk ter nato posta-
nem stabilni prvoligaši,« je 
dodal kapetan ekipe Elvis 
Džafič.

Sicer pa sta ta teden novi po-
godbi s klubom že podpisa-
la izkušena Dejan Robnik in 
Nejc Križaj, svoji prvi poklicni 
pogodbi pa sta podpisala Tom 
Žurga in Kristjan Arh-Česen.

Novi prvoligaši že trenirajo
Po kratkih počitnicah so nogometaši kranjskega Triglava v začetku tedna začeli s pripravami na novo 
sezono, danes pa bodo pod vodstvom novega trenerja Tončija Žlogarja odigrali tudi prvo pripravljalno 
tekmo, ko se bodo v Gradcu pomerili z ekipo ruskega Rostova.

Ob začetku treningov za novo prvoligaško sezono so načrte predstavili kapetan članskega 
moštva NK Triglav Elvis Džafič, športni direktor Siniša Brkič, predsednik Beno Fekonja in 
trener Tonči Žlogar. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Državno prven-
stvo v tradicionalnem karate-
ju je potekalo v 14. izvedbi. V 
dvorani Poden v Škofji Loki 
je nastopilo 198 karateistov in 
23 ekip iz 14 klubov. Skupaj je 
bilo 316 nastopov. Prvenstvo 
je potekalo pod okriljem Slo-
venske zveze tradicionalnega 
karateja, organizirala pa ga je 
ekipa Karate sekcije ŠD Parti-
zan Škofja Loka. V imenu sek-
cije je Matej Peternelj povedal: 
»Zadnje državno prvenstvo 
je bilo tukaj organizirano leta 
1996 v okviru druge zveze. Da 
ga znova gostimo, je za nas ve-
liko priznanje. Z organizacij-
skega vidika je to naš največji 
dogodek, poleg tega pa se re-
dno udeležujemo tudi tekmo-
vanj in dosegamo lepe uspehe. 

Doslej imamo z državnih pr-
venstev 16 medalj, od tega se-
dem zlatih. Danes smo doda-
li še nove: štiri zlate medalje, 
pet srebrnih in tri bronaste. V 
sekciji imamo okrog devetde-
set članov.« 

Na državnem prvenstvu 
so se izkazali tudi tekmoval-
ci iz gorenjskih klubov. Posa-
mični državni prvaki so pos-
tali: Alan Lemeš, Aleks Kuja-
čič, Lana Jovanov (vsi Huda 
Mravljica karate klub), Dejan 

Mačar dvakrat, Jon Balažic, 
Nejc Arhar (vsi Karate sek-
cija Partizan Škofja Loka), 
Matic Panjtar, Ajda Oražem, 
Manca Urh, Nives Čatak, Mi-
tja Dobovišek, Nina Rupnik 
dvakrat, Denis Čatak (vsi Ka-
rate klub MI-KI) in Aljaž Šin-
kovec (Karate klub Mladina). 
Ekipno pa so zmagali: Huda 
Mravljica karate klub (Aleks 
Kujačič, Alan Lemeš, Ervin 
Osmančevič in Ajla Hafizo-
vič, Ana Pejič, Amina Ča-
karevič), Karate klub Panda 
(Adin Pašić, Tadej Poklukar, 
Patrick Danilov) in Kara-
te klub MI-KI (Karin Pazlar, 
Sara Ravnik, Nina Rupnik). 
Pokal za prvo mesto v klub-
skem točkovanju in skupno 
zmago je prejel Karate klub 
MI-KI z Jesenic, ki je zbral 
največ točk.

Prvaki v tradicionalnem karateju

Na državnem prvenstvu v tradicionalnem karateju je 
nastopilo 198 karateistov in 23 ekip. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Včeraj se je v Ko-
pru začela 24. kolesarska dir-
ka Po Sloveniji. Po tradiciji se 
bo v nedeljo končala v Novem 
mestu, letošnja kraljevska eta-
pa s ciljem na Rogli pa bo na 
sporedu jutri. Celotna dirka bo 
dolga 657 kilometrov, kolesar-
ji pa bodo v današnji drugi eta-
pi pripeljali tudi na Gorenjsko. 

Start današnje, skoraj 170 
kilometrov dolge etape bo na-
mreč ob 11. uri v Ljubljani, ko-
lesarje pa se bodo nato prek 
Smlednika, Zbilj in Mavčič v 
Kranj pripeljali okoli 11.30. Pot 
bodo prek Kokrice in Šenčur-
ja nadaljevali do Cerkelj in Ko-
mende ter okoli 12.30 pripelja-
li v Kamnik. Prek Radomelj in 
Moravč se bodo odpeljali z Go-
renjskega ter se odpeljali do Li-
tije, Višnje Gore, Grosuplja in 
Škofljice ter etapo okoli 15.30 
zaključili na Slovenski cesti 
v Ljubljani. Kot opozarjajo iz 
kranjske policijske uprave, bo 

v času dirke, predvidoma med 
11. in 12. 20, na območju Kra-
nja in okolice popolna zapora 
cest na relaciji Podreča - Mav-
čiče - Labore - Jelenov klanec 
- Koroška  cesta - Bleiweisova 
cesta - Kokrica - Britof - Šenčur 
- Visoko - Luže  - Cerklje - Sp. 
Brnik - Lahovče. 

Na dirki nastopa pet Worl-
dTeams ekip, Slovenija ima 
tri moštva. To so Adria Mobil, 
Rog Ljubljana in slovenska re-
prezentanca, ki jo vodi Kra-
njčan Matjaž Zevnik. V ekipi 
so: Jaka Primožič, Tadej Lo-
gar, Matej Drinovec, Luka Čo-
tar, Marko Pavlič, Robert Jen-
ko in Primož Obal. »Startamo 
kot ekipa nadarjenih domačih 
kolesarjev, borili pa se bomo 
za čim boljše etapne uvrsti-
tve,« je pred uvodno etapo vče-
raj povedal športni direktor KK 
Kranj Matjaž Zevnik.

Na dirki je prvi zvezdnik 
Mark Cavendish, ki se se bo 
po težji bolezni vrnil v tekmo-
valni pogon prav pri nas. 

Kolesarji danes tudi  
na Gorenjskem

Reka – Po tradiciji so se najboljši padalci v skokih za uvod v 
sezono zbrali na Grobniku, kjer jih je pričakalo zelo nestabilno 
vreme. Naši so na uvodni tekmi nastopili v okrnjeni zasedbi, 
kajti padalci ekipe Elan se zaradi službenih obveznosti tekmo-
vanja niso mogli udeležiti, druga leška ekipa ALC (Uroš Grilc, 
Matej Bečan, Damjan Tomšič, Igor Primc in Maja Sajovic) in 
Ptujčani pa so osvojili deseto oziroma enajsto mesto. Izkazala 
se je Maja Sajovic, ki je bila v ženski konkurenci druga. »Tako 
kot ponavadi smo se morali precej ukvarjati z vetrom, ki je vse 
tri dni tekmovanja nekako krojil usodo. Vesela sem, da smo 
prebili led nove sezone, vesela sem tudi osvojenega drugega 
mesta, ne morem pa biti povsem zadovoljna z doseženimi 
centimetri, ki jih je preveč. Veselim se novih tekem, predvsem 
domače v Lescah, ki nas čaka že prihodnji konec tedna,« je 
uvodno tekmovanje ocenila Maja Sajovic, ki je morala priznati 
premoč le Francozinji Deborah Ferrand. V moški konkurenci 
sta se med Slovenci na rob deseterice uvrstila Matej Bečan 
in Gorazd Vindiš. Drugo od šestih letošnjih tekmovanj v sve-
tovnem pokalu bo na letališču v Lescah od 23. do 25. junija.

Maja Sajovic za uvod druga

Kranj – V sredo je slovenska rokometna reprezentanca z odlič-
no predstavo v prvem in zanesljivo v drugem polčasu osvojila 
načrtovani točki v Švici, kjer je slavila s 33 : 20. Tako je na dobri 
poti do uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki bo januarja na 
Hrvaškem. »Igrali smo zelo pametno. Na začetku smo stisnili 
in dali vse od sebe ter pristrigli peruti Švicarjem, hkrati pa tek-
mecem dokazali, da smo na njihovo igrišče prišli maksimalno 
zbrani in z veliko željo po zmagi. Tekmo smo imeli od prve do 
zadnje minute pod nadzorom, najbolj pomembno pa je, da se 
zaradi številnih menjav nismo preveč utrudili pred odločilno 
tekmo s Portugalsko,« je po srečanju v Schaffhausnu pove-
dal škofjeloški reprezentant Jure Dolenec. Naše rokometaše 
tekma s Portugalci, ki so v sredo doma izgubili z Nemci, čaka 
jutri. Tekma v Kopru se bo začela ob 20. uri.

Zanesljiva zmaga rokometašev

Kranj – Začela se je končnica članskega državnega prvenstva v 
vaterpolu. Na prvi tekmi je ekipa Triglava v gosteh pri branilcih 
naslova prvakov Ljubljani Slovanu izgubila z rezultatom 6 : 5, 
na sredini drugi tekmi pa so bili Kranjčani v domačem bazenu 
boljši in zmagali s 6 : 4. Ekipi v finalu igrata na tri zmage, tretja 
tekma pa ju čaka jutri, ko se bosta ob 18. uri pomerili v bazenu 
na Kodeljevem. V tekmi za tretje mesto je ekipa Kamnika na 
prvi tekmi proti Kopru 1958 slavila s 13 : 8. Druga tekma bo na 
sporedu jutri ob 18. uri v Kamniku, kjer bo na letnem kopališču 
že štiriindvajsetič potekalo tudi druženje slovenskih vaterpo-
listov. Začelo se bo danes s tekmo mladincev in končalo jutri 
s člansko tekmo.

Vaterpolisti Triglava v finalu izenačili 
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Agrosaat in Kmetijsko gozdarski Zavod Kranj
 v sodelovanju s Poličarjevo kmetijo

VABIMO NA TRADICIONALNI  
DAN POLJA, 

v četrtek  22. junija 2017 ob 10. uri
na Polico pri Naklem

  Predstavili vam bomo:
	  Ozimna žita (ječmene in pšenice)
	  Nove sorte krompirja
	  Poskus s silažno koruzo
	  Gnojila iz programa Agrosaat
	   Pomen strniščnih dosevkov za rodovitnost  

tal in trav za pridelavo krme

Manjkala ne bo strokovna razprava o pridelovalni sezoni  
žit, krompirja in koruze. 

Zaključek bo tradicionalno druženje  
po predstavitvi polja na Poličarjevi kmetiji.

REZERVIRAJTE SI ČETRTEK 22. 6. 2017!

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Za zorenje žita so 
zdaj optimalni pogoji, v 
zemlji je dovolj moče in tudi 
dnevne temperature niso 
previsoke,« ugotavlja Mari-
ja Kalan, specialistka za ra-
stlinsko pridelavo v Kme-
tijsko-gozdarskem zavodu 
Kranj, in dodaja, da se bo že-
tev na Gorenjskem predvi-
doma začela v drugi polovi-
ci julija. »Kakšen bo pride-
lek žit, je še prezgodaj napo-
vedovati, a zdaj ocene kaže-
jo na to, da bo pridelek zara-
di manjše gostote žita neko-
liko manjši, kot je bil lani.«

Kot je povedala Kalanova, 
so na kmetijah zadnja leta 
predvsem zaradi škode, ki 
jo že povzroča koruzni hro-
šč, začeli bolj skrbno koloba-
riti, pri tem pa imajo v kolo-
barju pomembno mesto tudi 
žita. Po podatkih iz zbirnih 
vlog za neposredna in dru-
ga kmetijska plačila je bilo 
v letu 2016 na Gorenjskem 

»pod žiti« okrog 23 odstot-
kov oziroma 1800 hektar-
jev njiv, od tega je bilo naj-
več ječmena (900 hektar-
jev), pšenice (550 hektarjev) 
in tritikale (250 hektarjev). 
»Za letos podatkov iz zbir-
nih vlog še nimamo, a zdi se 
mi, da je žit na Gorenjskem 
še več. Vsaj tako mi kaže pog-
led s Svetega Jošta nad Kra-
njem.« Medtem ko so jara 
žita običajno predstavljala le 
desetino vseh žit, je letos nji-
hov delež večji. In kaj je raz-
log za to? »Žita, ki so jih pri-
delovalci prepozno posejali, 
nekateri so jih zaradi dežev-
nega vremena posejali šele v 
prvih dneh novembra, so sla-
bo prezimila, zato so jih mo-
rali spomladi dosejati ali po-
sejati na novo. Takšnih povr-
šin je bilo od 25 do 30 odstot-
kov,« je dejala Kalanova in 
poudarila, da je predvsem za 
uspešno prezimitev ozimne-
ga ječmena zelo pomembna 
pravočasna setev in da je žita 
v primeru, če so spomladi 

preredka, treba čim prej dog-
nojiti, da se hitreje obraščajo.

Pridelovalci žit so se že 
navadili na to, da pridelavo 
spremljajo različne težave 
– obilna deževja, sušna ob-
dobja, pozeba ... »Tudi letos 
ni bilo nič drugače. V prvem 

tednu februarja je padlo ve-
liko dežja, a ker so bila tla še 
zmrznjena, je žito marsikje 
»potonilo«. Aprilska poze-
ba ni naredila večje škode 
na žitih, še najbolj so njene 
posledice občutile bolj zgo-
dnje sorte ječmena. Sušni 

»stres« so žita doživela mar-
ca in maja ter v prvih dneh 
junija,« je dejala Marija Ka-
lan, ki tudi opaža, da se zara-
di setve nerazkuženega se-
mena pojavlja prašnata snet, 
ki prizadene zrnje in vpliva 
na manjši pridelek.  

Letos več jarih žit kot običajno
Razlog, da je letos na Gorenjskem več jarih žit kot običajno, je v tem, da so prepozno posejana ozimna žita slabo prezimila in je 
bilo spomladi od 25 do 30 odstotkov njiv treba posejati na novo ali dosejati. Letina bo letos verjetno nekoliko slabša kot lani. 

Kmetijska svetovalna služba je včeraj na Šifrerjevi njivi v Zgornjih Bitnjah pripravila 
strokovno srečanje, na katerem so pridelovalcem žit predstavili letošnje pogoje za pridelavo 
žit, zdravstveno stanje žit ter poskus s krmnimi ozimnimi žiti. Predstavniki semenarskih hiš 
so kmete seznanili tudi z aktualno ponudbo semena za strniščno setev. / Foto: Primož Pičulin

Cveto Zaplotnik

Sveti Ožbolt – V hribovskih 
vaseh v okolici Škofje Loke 
imajo kmetje probleme z 
divjimi prašiči. Na kmeti-
ji Pr' Rožnik na Svetem Ož-
boltu so tako kot že lani letos 
spet rili in povzročali škodo. 
Kot je povedal gospodar Raj-
ko Koblar, so v enem tednu 
»udarili« dvakrat. Najprej 
so prejšnji torek razrili prib-
ližno petnajst arov travnika, 
a ko so lovci razrito travno 
rušo poravnali in so na kme-
tiji travnik pokosili, so se v 
noči z nedelje na ponedeljek 
vrnili in razrili še večjo povr-
šino, skupno okrog 25 arov. 
»Sena bo zaradi tega za eno 
prikolico manj, manj bo tudi 
otave. Razrita ruša se je po-
sušila in bo trajalo kar nekaj 
časa, da se bo obrasla,« pra-
vi Rajko, ki kritično ost bolj 
kot proti upravljavcu lovišča, 
to je Lovski družini Škofja 
Loka, uperja proti državi. 
»Divjih prašičev je še vedno 
preveč, a da bi lovci njihovo 
število lahko zmanjšali, bi 
jim država morala omogoči-
ti lov tudi ponoči, a ne le tak-
rat, ko je polna luna oziroma 
naravna svetloba.« 

Divji prašiči niso le pro-
blem Rožnikove kmeti-
je, na kateri obdelujejo 13 

hektarjev travnikov in redijo 
12 goved in deset ovc. Štiri-
insedemdeset kmetov iz vasi 
Sveti Ožbolt, Sveta Barbara, 
Sveti Andrej, Svetega Pe-
tra Hrib, Gabrovo, Breznica 
pod Lubnikom, Staniše in 
Valterski Vrh je že lani pole-
ti podpisalo peticijo, s katero 
so od lovske družine zahte-
vali, da poveča odstrel praši-
čev in s tem zmanjša škodo, 

se bolj ažurno odziva na pri-
jave škod, takoj sanira razri-
te površine in izplača od-
škodnino ... »Za nas, kme-
te, se po peticiji ni kaj bistve-
no izboljšalo, odnos lovcev 
do kmetov pa se je malo po-
pravil,« pove Rajko Koblar in 
doda, da ograjevanje njiv in 
travnikov ni rešitev, saj gre-
do prašiči potlej na druge po-
vršine.

Divji prašiči so spet rili
Kmet Rajko Koblar s Svetega Ožbolta: »Divjih prašičev je preveč. Država naj 
lovcem omogoči lov tudi ponoči, a ne le pri naravni svetlobi.«

Rajko Koblar kaže, kakšno škodo so jim povzročili divji 
prašiči. / Foto: Gorazd Kavčič

Zgornje Gorje – Pri Kmečkem 
glasu so že začeli s pripra-
vami na izbor letošnje mla-
de kmetice leta. Ker je lani 
mlada kmetica leta postala 
Maja Ambrožič iz Zasipa, bo 
letošnje tekmovanje v blejski 
in v gorjanski občini. Za la-
skavi naziv se bo potegovalo 
deset mladih kmetic, med 
njimi tudi Janja Bernik (Dru-
štvo podeželskih žena Lub-
nik), Andreja Markič (Dru-
štvo kmečkih žena Kranj), 
Eva Rimahazi (Društvo žena 
in deklet na vasi Občin Bled 
in Gorje) in Katja Waland iz 
Lesc. Tekmovanje bo prvo 
soboto v septembru.

Med kandidatkami štiri 
Gorenjke

Lahovče – Kmetijski inštitut 
Slovenije bo danes, v petek, 
z začetkom ob pol devetih 
dopoldne pripravil tradici-
onalni dan krompirja. Dr. 
Peter Dolničar in njegovi 
sodelavci bodo predstavili 
selekcijske in poskusne na-
sade krompirja v Lahovčah, 
zadnje dosežke žlahtnjenja 
krompirja, nove sorte in kri-
žance krompirja ter aktualne 
probleme pri pridelovanju 
krompirja.

Ogled nasadov in 
predstavitev novih sort
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Urša Peternel

Begunje – Tipično ameriško 
sproščen – tako bi v nekaj be-
sedah opisali glavnega izvr-
šnega direktorja Elana Je-
ffreyja Tirmana, Američa-
na, ki podjetje vodi od de-
cembra 2015. V tem času se 
skorajda ni pojavljal v medi-
jih, zdaj pa se je bil vendar-
le pripravljen srečati s pešči-
co lokalnih novinarjev. Pre-
senetil je s svojo odprtostjo, 
zgovornostjo, celo neformal-
nostjo; ne nazadnje so redki 
direktorji, ki v službi nosi-
jo kavbojke, športne copate 
in majico – resda z napisom 
Elan. Tirman si je tokrat vzel 

čas in tudi razkazal proizvo-
dnjo v vseh štirih divizijah, 
ki sestavljajo podjetje: zim-
sko, navtično, vetrno in divi-
zijo Elan Inventa, kjer izde-
lujejo predvsem zložljive tri-
bune za športne objekte. 

»Zavedamo se, da je Elan 
pomemben del slovenske 
zgodovine, žal pa je bil v 
zadnjih letih, ko je bil v dr-
žavni lasti, zanemarjan. Mi 
mu želimo vrniti nekdanji 
sijaj,« je poudaril Tirman in 
zatrdil, da je Elan ta čas v naj-
boljšem finančnem položa-
ju v zadnjih tridesetih letih. 
Kot je znano, sta Elan leta 
2015 kupila sklada Wiltan 
Enterprises in Merrill Lynch 

International, Tirman pa 
naj bi podjetje prestruktu-
riral v smeri zahodnih nači-
nov vodenja, večje transpa-
rentnosti in poštenosti po-
slovanja. Tako so spremenili 

organizacijsko strukturo v 
podjetju: lastniki imenuje-
jo upravni odbor, ki določa 
strateško vizijo, ki jo izva-
jajo direktorji. Kot je pojas-
nil, je pri menjavi lastništva 
tako, da včasih novi lastnik 
zmanjša proizvodnjo in od-
pušča ljudi. »Mi pa smo šli 
prav v nasprotno smer,« je 
poudaril. Lansko leto je bilo 
sicer prehodno, ko so mo-
rali zapreti nekatere nedo-
bičkonosne segmente in so 
za to porabili milijon evrov, 
zdaj pa so se stvari že obrnile 
navzgor. »Elan je danes pov-
sem drugačno podjetje, kot 
je bil pred dvema letoma in 
pol. Rad pa bi spremenil tudi 
mnenje javnosti o Elanu,« je 
poudaril Tirman.

Iščejo vsaj petdeset 
novih sodelavcev

V vseh divizijah se proi-
zvodnja povečuje, rast pro-
daje naj bi bila letos v vseh 
segmentih dvomestna, zato 
tudi pospešeno iščejo nove 
kadre, zlasti proizvodne de-
lavce. Takoj bi zaposlili vsaj 
petdeset novih sodelavcev – 
in to za nedoločen čas. Sicer 
je v podjetju ta čas 738 zapo-
slenih. Povprečna bruto pla-
ča v podjetju je okrog tisoč 
evrov, si jo pa prizadevajo zvi-
šati, je povedal Tirman. Lani 
so spremenili sistem nagra-
jevanja zaposlenih, po kate-
rem z višjo plačo nagradijo 

tiste, ki dobro delajo. »Ni mi 
všeč koncept, da je delavec 
plačan, samo da se pripelje na 
delo. Želim nagraditi nekoga, 
ki dela dobro. Če dela dobro, 
tudi napreduje in to se pozna 
tudi pri plači,« je dodal. »Rad 
bi, da Elan ni le delovno mes-
to, kamor ljudje hodijo po pla-
čo, temveč kamor radi pride-
jo in kjer imajo možnosti za 
lepo kariero,« je dejal Tirman 
in povedal, da delavcem, ki v 
podjetje pripeljejo nove sode-
lavce in se ti izkažejo, plačajo 
poseben bonus.

Pet milijonov za investicije

Tirman je poleg vlaganj v 
kadre napovedal tudi investi-
cije v stavbe in opremo. Le-
tos naj bi za to namenili pet 
milijonov evrov, ta čas pote-
ka večja investicija v prenovo 
starega proizvodnega objek-
ta, kjer bodo pridobili doda-
tne prostore za vetrno divizi-
jo. Pred časom so v nove pro-
store v upravni stavbni prese-
lili tudi divizijo Elan Inventa. 

Tirman sicer pričakuje, 
da bodo letos prodali tristo 
tisoč parov smuči, povečuje 
se prodaja na ameriškem in 
kanadskem trgu, obetaven 
je tudi kitajski trg. Izdelali 
naj bi več kot osemdeset veli-
kih bark (lani so jih 69), med 

drugim veliko stavijo na nov 
model GT5, ki so ga razvili 
pred kratkim. V vetrni divi-
ziji imajo podpisano dvole-
tno pogodbo s Siemensom 
in tudi v tem segmentu pro-
daja raste. Rast beleži tudi 
Elan Inventa, ki je z zložlji-
vimi tribunami v zadnjem 
obdobju opremil dvorane v 
Kazahstanu, Švici in na Ir-
skem.

Ameriški direktor v Elan  
vabi nove sodelavce
V begunjskem Elanu bi zaradi širitve proizvodnje takoj zaposlili petdeset novih sodelavcev.

Jeffrey Tirman, glavni izvršni direktor Elana, je Američan,  
ki z družino živi v Švici, v Begunjah je fizično prisoten vsak 
drugi teden, v tem času pa biva v bližnjem hotelu. / Foto: Gorazd Kavčič

V Elanu je ta čas 738 zaposlenih, povprečna bruto plača je okrog tisoč evrov. Kdor dela 
dobro, je za to tudi nagrajen, pravi glavni izvršni direktor.

Tirman, ki je navdušen 
smučar, v šali pravi, 
da je najboljša Elanova 
stranka, saj ima vsaj 
deset parov Elanovih 
smuči. Najraje smuča 
zunaj urejenih prog – 
razen kadar smuča s 
hčerko, s katero se držita 
urejenih smučišč.

»Ko sem v podjetju, sem 
pogosto v proizvodnji, 
veliko se pogovarjam z 
ljudmi. Imam politiko 
odprtih vrat in vsak 
delavec lahko pride k 
meni na pogovor ...«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Hranilni-
ce Lon so se na ponedeljko-
vi skupščini seznanili s po-
ročilom o lanskem poslo-
vanju hranilnice, odloča-
li so o uporabi 19.423 evrov 
bilančnega dobička za leto 
2016 in o podelitvi razrešni-
ce za lansko leto upravi in 
nadzornemu svetu ter skle-
pali o spremembi statuta in 
firme. Uprava je v sodelova-
nju z nadzornim svetom pre-
dlagala, da bi s spremem-
bo statuta 1225 prednostnih 
delnic, ki predstavljajo prib-
ližno 1,75 odstotka osnovne-
ga kapitala, spremenili v na-
vadne, pri tem pa je kot raz-
log navedla, da sedanji statut 

imetnikom prednostnih del-
nic omogoča veto na spre-
jetje glavnih skupščinskih 
sklepov (spremembo statu-
ta, dokapitalizacijo, status-
ne spremembe); to pa naj bi 
oteževalo dokapitalizacije, ki 
jih bo hranilnica potrebova-
la v prihodnje za načrtova-
no širitev poslovanja in dose-
ganje kapitalske ustreznosti. 
Imetniki prednostnih delnic 
so o predlogu za spremembo 
prednostnih delnic v nava-
dne glasovali na ločenem za-
sedanju, vendar s spremem-
bo niso soglašali. Kot so spo-
ročili iz Lona, skupščina tudi 
ni soglašala s tem, da bi pri 
povečanju osnovnega kapita-
la izključili prednostno pra-
vico obstoječih delničarjev; 

prav tako ni podprla predlo-
ga o možnosti oblikovanja 
tričlanske uprave in o spre-
membi firme, s čimer bi se 
hranilnica lahko preobliko-
vala v banko. Skupščina pa 
je sprejela sklep o odpravi 

statutarne omejitve, ki je del-
ničarje omejeval na največ 
deset odstotkov glasovalnih 
pravic, potrdila je spremem-
bo poslovnega naslova in ce-
lostne grafične podobe hra-
nilnice, seznanila pa se je 

tudi s poročilom o lanskem 
poslovanju in drugimi po-
ročili. Medtem ko je poroči-
lo Hranilnice Lon bolj skopo, 
je več podrobnosti o poteku 
skupščine v poročilo zapisalo 
Vseslovensko združenje ma-
lih delničarjev, ki je na skup-
ščini zastopalo tudi delničar-
je, vključene v Delniško opo-
ro. Iz poročila združenja lah-
ko razberemo, da skupščina 
upravi Lona ni podelila razre-
šnice za lani, da je skupščina 
zavrnila predlog o enotnem 
glasovanju imetnikov pred-
nostnih in navadnih delnic, 
da je delničar Stanislav Erzar 
na sklep o odpravi omejitve 
glasovalnih pravic na deset 
odstotkov napovedal izpod-
bojno tožbo ... 

Prednostnih delnic niso spremenili v navadne
Imetniki prednostnih delnic Hranilnice Lon na ponedeljkovi skupščini niso soglašali s spremembo prednostnih delnic v navadne. 
Skupščina je zavrnila preoblikovanje hranilnice v banko, upravi pa za lani ni podelila razrešnice.

Tržič – Upniški odbor Peka v 
stečaju je na nedavni seji so-
glašal s sklenitvijo pogodbe, 
na podlagi katere bo Peko 
družbo PGP Inde prodal 
družbi Bovin, ki je ponudila 
za podjetje 25 tisoč evrov. 
Katarina Valentinčič Istenič, 
predstavnica podjetja Bovin, 
je povedala, da načrtujejo 
nadaljevanje dejavnosti na 
sedanji lokaciji, a da bo za 
pozitivno poslovanje treba 
zmanjšati število zaposlenih, 
povečati prodajo in poskrbeti 
za finančno prestrukturiranje. 
Direktorica PGP Inde Tatjana 
Gorenec je pojasnila, da je iz-
guba v podjetju med drugim 
posledica previsoke najemni-
ne in posojila matični družbi 
Peko, ki ga zaradi stečaja ni 
vrnila. Za nakup PGP Inde po 
besedah stečajne upravitelji-
ce Tadeje Tamše ni bilo veliko 
zanimanja, skrbni pregled so 
opravili trije interesenti, nih-
če pa ni vplačal varščine ali se 
udeležil javne dražbe.

Soglašajo s prodajo 

Imetniki prednostnih delnic so o predlogu za 
spremembo prednostnih delnic Lona v navadne 
glasovali na ločenem zasedanju, vendar s spremembo 
niso soglašali. Skupščina tudi ni soglašala s tem, da bi 
pri povečanju osnovnega kapitala izključili prednostno 
pravico obstoječih delničarjev; prav tako ni podprla 
predloga o možnosti oblikovanja tričlanske uprave 
in o spremembi firme, s čimer bi se hranilnica lahko 
preoblikovala v banko. Skupščina pa je sprejela sklep o 
odpravi statutarne omejitve, ki je delničarje omejeval 
na največ deset odstotkov glasovalnih pravic. 
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Jasna Paladin

Kranj – Planinska sezona je v 
polnem razmahu in v gorah 
je iz dneva v dan več planin-
cev. Da statistika nesreč ne 
bi bila tako zaskrbljujoča kot 
minula leta, so na Planinski 
zvezi Slovenije, Gorski reše-
valni zvezi Slovenije, Polici-
ji in Slovenski vojski združi-
li moči in predstavili napot-
ke za varen obisk gora.

V dolini poletje,  
v gorah še ne

»Na določenih delih pla-
ninskih poti je še vedno lah-
ko zbit in pomrznjen sneg in 
za prečenje takšnega mesta 
so potrebne izkušnje in pri-
merna oprema (cepin in de-
reze), sicer je bolje, da se obr-
nemo, sploh na strmem in iz-
postavljenem terenu. Svetu-
jemo uporabo čelade, sploh 
kjer planinske poti potekajo 
pod stenami in je večja mož-
nost padajočega kamenja ali 
na sestopih po meliščih in iz-
postavljenih planinskih po-
teh, kjer lahko hitro pride do 
zdrsov ali padcev in je glava 
izpostavljena trkom ob trdo 
in skalno podlago,« je opozo-
ril strokovni sodelavec PZS in 
inštruktor GRZS Matjaž Šer-
kezi, ki obiskovalcem gora po-
laga na srce, naj ne pozabijo 
na obvezno opremo. V nahrb-
tnik tako ne glede na zahtev-
nost in dolžino ture sodijo: 
osebni komplet prve pomoči, 
t. i. astronavtska folija (kupi-
mo jo v lekarni) ali velika črna 
vreča za smeti, ki nas učinko-
vito obvaruje pred podhladi-
tvijo ali toplotnim udarom, 
čelna svetilka in rezervne 

baterije, mobilni telefon s 
polno baterijo ter topla oblači-
la, kapa in rokavice, saj nas v 
visokogorju tudi poleti lahko 
zlahka preseneti mraz. Gor-
ski reševalci največ podhladi-
tev obravnavajo ravno v pole-
tnih mesecih.

Planinske koče  
so že odprte

Opozoril je tudi na primer-
ne čevlje oz. gojzarje, ki naj 
poleti ne bodo pretežki, ter 
hrano in pijačo – v nahrbtni-
ku naj bi imeli le »zlato rezer-
vo«, saj vse drugo lahko dobi-
mo v planinskih kočah. Te so 
v veliki večini že odprte, pre-
ostale bodo ta konec tedna, 
razen Doma Petra Skalarja 
na Kaninu, ki je zaprt zaradi 
obnove in bo pripravljen šele 
naslednjo sezono.

Med vzroki za nesreče še 
vedno prevladuje zdrs, pa 

tudi nepoznavanje terena, te-
lesna in duševna nepriprav-
ljenost, v dveh primerih je bil 
kriv tudi alkohol. Sploh hoje 
v gore »kar tako« je vse več, 
saj planinci raziskujejo ob-
močja izven planinskih poti, 
veliko je tudi takih, ki ne upo-
števajo, da vrsta kroničnih 
bolezni na nas v gorah vpliva 
bistveno drugače kot v dolini. 
Pomembno je tudi, da se po-
leti v gore odpravimo dovolj 
zgodaj, da se izognemo vro-
čini in večji verjetnosti popol-
danskih neviht.

V pripravljenosti tudi 
helikopterska ekipa

Drugega junija se je na br-
niškem letališču začelo tudi 
dežurstvo za helikoptersko 
reševanje v gorah, ki bo traja-
lo do 1. oktobra. Junija in sep-
tembra bodo ekipe v priprav-
ljenosti od petka do nedelje, 

julija in avgusta pa prav vse 
dni v tednu. »V času dežur-
stva ekipe vsako leto opravijo 
okoli 140 reševanj, kar je več 
kot tretjina vseh intervencij, 
največ se jih opravi ob sobo-
tah in nedeljah. Vsako leto 
je več intervencij zaradi bo-
lezenskih stanj in reševanja 
nepoškodovanih, ki zaidejo z 
označenih poti malo po svoje 
in ne najdejo varnega izhoda 
iz težav. Z njihovim reševa-
njem nastajajo stroški, ekipe 
pa niso na voljo za intervenci-
je, ko je mogoče nekdo zaradi 
poškodbe ali bolezni resnič-
no življenjsko ogrožen,« pa 
pravi Robert Kralj, pomoč-
nik poveljnika PPE za gorsko 
enoto policije.

Pri nesreči v gorah naj obi-
skovalci pokličejo na številko 
112 in sporočijo, za kakšno 
poškodbo gre, koliko je po-
škodovanih, čim bolj točen 
kraj ter vremenske razmere.

V gore s kapo in rokavicami
Poletna planinska sezona se je začela, a v gorah nas še lahko presenetijo zasneženi odseki poti. Gorski 
reševalci so letos zabeležili že 154 intervencij, kar je 54 več kot lani v istem obdobju; sedem je bilo tudi 
smrtnih žrtev.

Ne glede na zahtevnost ture je zelo pomembno, da se v gore podamo pripravljeni  
in dobro opremljeni.

Vilma Stanovnik

Kranj – Policisti so na kranj-
sko tožilstvo podali kazen-
sko ovadbo zoper kranjs-
kogorskega župana Jane-
za Hrovata. Ovadeni je osu-
mljen, da je z nevarnim rav-
nanjem oškodovancu kot 
uradni osebi preprečil ura-
dno dejanje, ki ga je name-
raval opraviti v okviru svojih 
pravic.

Župan Hrovat naj bi letos 
aprila na ozki poti v Mali Pi-
šnici z bokom odrinil nad-
zornika Rada Legata, ki je 

padel vznak po strmem po-
bočju v ruševje in si pri tem 
poškodoval ramo in zape-
stje.

Kot smo že poročali, je do 
dogodka prišlo, ko je župan 
Hrovat organiziral prosto-
voljsko akcijo, da bi uredi-
li poti v dolini Male Pišnice. 
Ta je zaradi zaraščene in ne-
varne poti že vrsto let nedos-
topna. 

Zbralo se je več kot štiride-
set prostovoljcev, z njihovo 
namero pa so bili seznanje-
ni tudi v Triglavskem naro-
dnem parku, kjer so se želeli 

prepričati, da ima župan za 
predvidene posege vsa so-
glasja. Naravovarstveni nad-
zorniki TNP ustreznih do-
kazil niso dobili. Ker se pro-
stovoljci niso hoteli identifi-
cirati z osebnimi dokumen-
ti, pa so na pomoč poklicali 
policiste. 

Ovadeni župan Hrovat, 
ki je takrat dejanje zanikal, 
je osumljen, da je z nevar-
nim ravnanjem oškodovan-
cu kor uradni osebi prepre-
čil uradno dejanje, ki ga je 
nameraval opraviti v okviru 
svojih pravic. Oškodovanec 

je utrpel lahko telesno po-
škodbo. 

»Verjamem v sodni sistem 
in naše sodstvo pa tudi v to, 
da bodo odločala dejstva. Jaz 
nisem imel z nadzornikom 
nikakršnega konflikta in ne 
morem povedati drugega, 
kot sem ob dogodku. Imam 
čisto vest in zato na ovadbo 
nimam komentarja,« je vče-
raj povedal kranjskogorski 
župan Janez Hrovat.

Kot pojasnjujejo na polici-
ji, se za takšno dejanje sto-
rilec kaznuje z zaporom od 
šestih mesecev do petih let.

Kazenska ovadba za župana
Na kranjsko tožilstvo so policisti podali kazensko ovadbo zoper kranjskogorskega župana Janeza 
Hrovata, ki je osumljen, da je z nevarnim ravnanjem oškodovancu kot uradni osebi preprečil uradno 
dejanje, ki ga je nameraval opraviti v okviru svojih pravic.

Vilma Stanovnik

Kranj – »Pred začetkom ura-
dne motoristične in kolesar-
ske sezone smo zdravniki 
in policisti pozvali javnost k 
varni in uvidevni vožnji. Sta-
tistika poškodb zadnjih dveh 
koncev tedna pa kaže, da 
smo bili pri pozivu in opozo-
rilu slabo slišani,« pravijo na 
Univerzitetnem kliničnem 
centru v Ljubljani.

V zadnjih dveh koncih te-
dna so namreč na Urgen-
tnem kirurškem bloku Ki-
rurške klinike UKC Ljublja-
na obravnavali 1257 poškodo-
vancev, od tega kar 102 kole-
sarja in 27 motoristov. 

»Pri poškodbah kolesarjev 
gre najpogosteje za poškod-
be glave zaradi neuporabe 

varnostne čelade ter za zlo-
me ključnice in okončin. 
Motoristi največkrat utrpijo 
hude telesne poškodbe gla-
ve, notranjih organov in me-
denice, ki nemalokrat vodijo 
v trajno invalidnost ali celo v 
smrt,« pojasnjujejo.

»V UKC Ljubljana speci-
alisti travmatologi ponov-
no opozarjamo na ranljivost 
vseh udeležencev v cestnem 
prometu in vse, tako kole-
sarje kot motoriste in voz-
nike motornih vozil poziva-
mo, da so nadvse pazljivi in 
uvidevni do vseh udeležen-
cev v prometu. Če bomo na 
cesti pazili drug na drugega 
in upoštevali cestnoprome-
tne predpise, bo tragičnih 
nesreč zanesljivo manj,« še 
dodajajo.

Ponoven poziv k varni  
in uvidevni vožnji
Zdravniki znova pozivajo k varni in uvidevni 
vožnji, saj statistika poškodb zadnjih dveh koncev 
tedna kaže, da so bili slabo slišani.

Kranj – Med 5. in 11. junijem je potekal prvi del akcije 0,0 
šofer. V tem času so gorenjski policisti v vseslovenski akciji 
voznikom odredili 1295 preizkusov alkoholiziranosti. Kar 33 
preizkusov je bilo pozitivnih, saj je 29 udeležencem rezultat 
pokazal do 0,52, štirim pa nad 0,52 mg alkohola na liter izdiha-
nega zraka. Trije udeleženci so preizkus odklonili, odrejena pa 
sta bila še dva strokovna pregleda za alkohol in trije za mamila. 
V dveh primerih so policisti pri udeležencih v prometu odkrili 
tudi prepovedane droge. Pridržali so dva voznika.

Za volanom tudi pijani

Vilma Stanovnik

Brnik – Gorenjski prometni 
policisti so v torek zjutraj 
obravnavali voznika oseb-
nega avtomobila, ki je z av-
toceste pri Brniku zapeljal 
v jarek in povzročil prome-
tno nesrečo. V nesreči je bil 
udeležen sam, za volanom 
pa je zaradi hude utrujenos-
ti zaspal. 

Nesrečo v podobnih oko-
liščinah so policisti obrav-
navali tudi konec prejšnje-
ga meseca, ko je voznica z 
osebnim avtomobilom pri 
Svetem Duhu na škofjelo-
škem območju prav tako za-
radi hude utrujenosti zape-
ljala na nasprotnosmerno 
vozišče in trčila z voznikom 
tovornega vozila ter se prevr-
nila na bok. 

K sreči pa se je v torek do-
poldan iz prometa sama iz-
ločila mopedistka, ki ji je v 

Kranju med vožnjo postalo 
slabo.

»Po srečnem naključju je 
v opisanih nesrečah nasta-
la samo materialna škoda, 
kljub temu pa gre za zelo ne-
varne situacije, saj je vpliv ut-
rujenosti na voznike enak 
oziroma primerljiv z vožnjo 
pod vplivom alkohola, ki je 
smrtno nevarna. Oseba, ki je 
preutrujena, lahko namreč v 
hipu zaspi. Kdor je zaspan, 
je premalo zbran, ne reagi-
ra pravilno, napačno ocenju-
je hitrost in razdaljo, pogos-
to vijuga in za vožnjo uporab-
lja celotno cesto. Prav tako ni 
pozoren na cesto in okolico, 
psihofizične sposobnosti pa 
so zelo zmanjšane. Med vo-
žnjo mora voznik zato pre-
poznati znake utrujenosti in 
ustrezno ukrepati oziroma 
se iz prometa sam izločiti,« 
pravi višji policijski inšpek-
tor Bojan Kos.

Vozili utrujeni in zaspani
Ob zadnjih nesrečah policisti opozarjajo,  
da utrujeni in zaspani nismo za vožnjo.

Kranj – Kranjski policisti so v sredo zvečer na pobudo občanov 
v kratkem poostrenem nadzoru na kolesarski poti od Oreh-
ka proti Žabnici nadzirali prometne udeležence. Ugotovili so 
sedem kršitev voznikov, ki niso upoštevali prometne signali-
zacije za prepoved prometa motornih vozil.

Vozili po kolesarski poti
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Mihu Nagliču bodo podelili 
naziv častni občan občine  
Žiri. Stran 18

Zanimivosti
Aleš Čarman ima zavidljivo 
zbirko vojaških predmetov iz 
druge svetovne vojne. Stran 19

Obletnice
Na Brezjah praznovali 
sedemdeseto obletnico vrnitve 
podobe Marije Pomagaj. Stran 20

Igor Kavčič

Prostore nekdanje obrtne 
šole, ki stoji sredi kranjske-
ga starega mestnega jedra in 
je že precej let prazna, bodo v 
prihodnje namenili dejavno-
sti Glasbene šole Kranj. Ker 
gre za spomeniškovarstveno 
zavarovano območje mesta, je 
bilo v okviru kulturnovarstve-
nih pogojev za posege v arheo-
loško dediščino treba pred pri-
dobitvijo kulturnovarstvenega 
soglasja za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja izvesti pred-
hodne arheološke raziskave. 
Za tako imenovana zaščitna 
arheološka izkopavanja je bilo 
predvideno dvajset delovnih 
dni, izvajali pa so jih strokov-
njaki iz podjetja Magelan sku-
pina, d. o. o., iz Kranja.

V zadnjih dvajsetih letih 
so, vsaj kar se tiče javnih po-
vršin, v starem mestnem je-
dru Kranja potekala obse-
žna arheološka izkopava-
nja. Temeljito so bile razi-
skane ulice, trgi, notranjost 
župne cerkve in njena oko-
lica, raziskana je bila okoli-
ca javnih stavb, po besedah 
stroke tako ostajajo pred-
vsem zasebna zemljišča in 
stavbe. Poslopje nekdanje 
obrtne šole je bilo zgrajeno 
v začetku 19. stoletja, pred 
drugo svetovno vojno je bila 
stavba prezidana, potem ko 
je bila v drugi polovici prej-
šnjega stoletja namenjena 
izobraževalni dejavnosti in 
več let prazna, pa se bodo le-
tos v njej začela prenovitve-
na dela, saj jo občina name-
rava urediti za potrebe Glas-
bene šole Kranj. 

Za Kranj pomembne 
najdbe 

Vodja arheoloških izkopa-
vanj, katerih naročnik je torej 
Mestna občina Kranj, je arhe-
olog Luka Rozman, ki je od 
sredine maja do izpred ne-
kaj dni v stavbi izkopaval sku-
paj s še štirimi arheologi in pe-
timi pomočniki. »Izkopava-
nja so potekala v desetih pro-
storih pritličja na približno 
220 kvadratnih metrih po-
vršin. Ko smo odstranili be-
tonski estrih, spodaj podlo-
žen s 30-centimetrsko plastjo 
peska, smo najprej prekopa-
li črno premešano plast zem-
lje. Ta je vsebovala zelo razno-
like najdbe, od antike do vče-
rajšnjega dne, največ predme-
tov pa je bilo prav iz dvajsete-
ga stoletja. Ko smo ročno iz-
kopali in odstranili predmete 
zadnjih nekaj stoletij, ki za nas 
vendarle niso bili osrednjega 

pomena, smo potem na nivo-
ju geologije prišli do bistvenih 
odkritij. Globina izkopavanj 
je bila na mestih, kjer so bile 
poglobitve zaradi nekdanjih 
objektov na tem prostoru, si-
cer nekje okrog metra,« je po-
vedal Luka Rozman in pouda-
ril, da so prav v nižjih plasteh 
našli, kar so na neki način tudi 
pričakovali, namreč podat-
ke, ki potrjujejo gradbene za-
snove za poznoantične objek-
te. »Odkrili smo vsaj dva taka 
objekta, ki sta glede na strati-
grafijo zemeljskih plasti zelo 
podobna tistim na kranjskem 
pomolu. V zadnjih desetih le-
tih je bilo v Kranju odkritih vsaj 
ducat takih objektov, ki so jih 
uporabljali prebivalci naselja 
na skali v šestem stoletju.« 

»Najdbe so za Kranj zelo 
pomembne,« poudarja arhe-
olog Draško Josipovič, ki je v 
letih 2008 in 2010 v bližnjih 

Tomšičevi ni Tavčarjevi uli-
ci že izkopaval in naletel na 
nekaj takih zasnov za poz-
noantične objekte. Ti so da-
nes prezentirani v tlaku, žal 
pa ni na primer opozoril-
nih informacijskih tabel za-
nje. »Na robu konglomera-
ta in ilovice so lepo vidni vko-
pi za stebre, ki so podpirali 
konstrukcijo hiše. Te so bile 
lesene, največkrat iz bukve 
ali hrasta, ki veljata za trpež-
nejši les,« še pove Josipovič. 
Bržkone so bili objekti tu 
požgani saj, kot dodaja arhe-
olog Rok Bremec: »Ne spom-
nim se, da bi bilo pri doslej 
najdenih objektih toliko izra-
zitih podatkov o tem. Kar ne-
kaj plasti je, ki govorijo o pož-
ganem, pa ni šlo za ognjišče, 
ker okrog ni bilo kamnitih 
struktur, ki bi kazale na to.« 
Pred leti so za take objekte iz-
delali tudi rekonstrukcijo.

V objektu so bile nekoč 
statve

Za izjemno pomembno 
najdbo veljajo keramične 
uteži za statve, ki so jih naš-
li kar petnajst na enem mes-
tu. »Prav velika količina ute-
ži dokazuje, da so v objektu 
na tem mestu stale statve,« je 
prepričan Rozman, v druž-
bi sogovornikov pa v duho-
vitem tonu za šalo ugotavlja-
mo morebitne prve zametke 
kasnejše tekstilne industrije 
v Kranju. Še ena od pomemb-
nih najdb je triroba puščična 
ost. Kot pove Josipovič, je ta ti-
pično orožje za prebijanje la-
melnih oklepov in je kot taka 
bila kvalitetnejša kot preos-
tale »običajne« puščice. Tu 
velja najti povezavo z lamel-
nima oklepoma, ki sta bila v 
bližini najdena pred leti. Po-
leg tega je tu še nekaj najdb, 
kot so pasna spona, nož, tudi 
precej starejša fibula iz druge 
polovice prvega stoletja pred 
našim štetjem. Kranj je bil 
namreč poseljen tudi v zgo-
dnji antiki. 

»Najdbe bodo najprej očis-
tili in jih poslali v konservira-
nje, da v novih pogojih ne bi 
propadale. Sledilo bo poroči-
lo o najdbah, ki bodo svoje 
mesto nato našle v Gorenj-
skem muzeju, kjer bodo na 
razpolago javnosti,« je pove-
dal Luka Rozman. Kar se iz-
kopavanj tiče, so se ravnali 

po klasični arheološki meto-
dologiji navzdol po plasteh, 
od najmlajšega k najstarej-
šemu, in se ustavili pri vsa-
ki spremembi, jo dokumen-
tirali pisno, fotografsko, ge-
odetsko, tudi s 3D-skenira-
njem. »Vse, kar odkrijemo, 
lahko posnamemo in prip-
ravimo v digitalni obliki. 
Na ta način so najdbe kas-
neje v muzeju bistveno bo-
lje predstavljene. Lahko po-
kažemo, kako so bile vide-
ti, moč pa je prikaz nadgra-
diti tudi s 3D-rekonstrukci-
jo,« o kasnejši prezentaciji 
najdb razloži Rozman. Izko-
pani prostori bodo namreč 
zasuti, da bodo lahko grad-
beniki nadaljevali s prenovo 
objekta. 

Kot je še povedal Rozman, 
je bistveno, da z novimi najd-
bami pridobivajo tudi vedno 
nove podatke, s katerimi po-
trjujejo dosedanja dognanja 
o poselitvi Kranja in njegovi 
zgodovini. Izrazil je upanje, 
da se bodo v prihodnosti naš-
la tudi sredstva za publikaci-
jo, v kateri bodo predstavlje-
na vsa dotedanja arheološka 
izkopavanja v Kranju. Najd-
be segajo od neolitika prek 
zgodnje antike v njen iztek, 
čas naseljevanja Slovanov, v 
srednji vek do danes. Kranj 
je bil od nekdaj pomemben 
in zaradi svoje naravne lege 
tudi zelo aktualen.

Kranj v pozni antiki
V prostorih nekdanje obrtne šole na Cankarjevi ulici 2 v Kranju so od sredine maja do pred nekaj  
dnevi potekala zaščitna arheološka izkopavanja. Nove zanimive najdbe, ki potrjujejo dosedanja 
dognanja o zgodovinski poselitvi Kranja.

Luka Rozman v enem izmed prostorov stavbe na Cankarjevi 2, v katerem so našli zasnove 
za poznoantične bivalne objekte. / Foto: Igor Kavčič

Ena izmed zanimivejših najdb je petnajst keramičnih uteži 
za statve. Takole so bile videti v zemlji. / Foto: arhiv Magelan skupine
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Od petka do petka

Mateja Rant

Otroci na zdravljenje v 
tujino?

Kot razlog za predlog raz-
rešitve Rajka Kende so v 
vodstvu UKC Ljubljana na-
vedli sistemska neskladja na 
pediatrični kliniki, ki so jih 
ugotovili že v izrednem in-
ternem strokovnem nadzo-
ru v februarju, do podobnih 
ugotovitev pa so prišli tudi na 
podlagi vzročno-posledične 
analize decembra lani. »Obe 
analizi sta namreč opozorili 
na sistemska odstopanja od 
optimalnega vodenja orga-
nizacijske enote, na neureje-
ne sistemske razmere na pe-
diatrični kliniki in neusklaje-
no delovanje organizacijske 
enote,« so pojasnili v UKC 
Ljubljana. Kenda ima zdaj 15 
dni časa, da se izreče glede 
predloga. Postopek razrešit-
ve je sicer sprožila smrt 14-le-
tnega dečka na kliniki sep-
tembra lani. Medtem so star-
ši otrok, ki jih zdravijo na kar-
diologiji pediatrične klinike, 
na ministrstvo za zdravje 
poslali pobudo za uvedbo iz-
rednega upravnega nadzora 
nad delom pediatrične klini-
ke. Pri ministrstvu za zdrav-
je pa naj bi zaradi nesoglasij 
na oddelku otroške kardiolo-
gije razmišljali celo o začasni 
ukinitvi programa obravna-
ve otrok s prirojenimi srčni-
mi napakami, otroke pa naj 
bi pošiljali na zdravljenje v 

tujino. Ob tem pa so pri zavo-
du za zdravstveno zavarova-
nje opozorili, da slabi odnosi 
in nesoglasja med zdravniki 
niso razlog, da bi nekoga na-
potili v tujino.

Bavčar prevzel sodbo

Po poročanju medijev je 
nekdanji predsednik upra-
ve Istrabenza Igor Bavčar, ki 
ga je okrožno sodišče v Lju-
bljani septembra lani zno-
va obsodilo zaradi pranja de-
narja pri preprodaji delnic 
Istrabenza in mu izreklo ka-
zen petih let zapora, dvignil 
sodbo višjega sodišča, ki mu 
je potrdilo omenjeno zapor-
no kazen. Okrožno sodišče 
je odločitev višjega sodišča, 
ki je potrdilo prvostopenj-
ske dosojene zaporne kaz-
ni, vročilo tudi prav tako ob-
sojenima v zadevi Istrabenz 
Nastji in Kristjanu Sušin-
skemu. Zdaj bo okrožno so-
dišče začelo z vročanjem po-
zivov na prestajanje dosoje-
nih zapornih kazni.

Uresničili večino 
priporočil

Varuhinja človekovih pra-
vic Vlasta Nussdorfer je v to-
rek predstavila delo Državne-
ga preventivnega mehaniz-
ma (DPM) za preteklo leto. 
DPM je neodvisni organ, v 
okviru katerega obiskujejo 
osebe, ki jim je bila odvze-
ta prostost, in kraje, kjer so 
ali bi lahko bile te osebe na-
stanjene. DPM je namenjen 

krepitvi varstva teh oseb pred 
mučenjem in drugim okrut-
nim, nečloveškim ali poni-
žujočim ravnanjem ali ka-
znovanjem. Lani so obiska-
li osemdeset različnih loka-
cij, kjer bivajo ljudje z ome-
jeno možnostjo gibanja ali 
odvzeto prostostjo. Največ je 
bilo mest za policijsko pridr-
žanje, in sicer 34, 24 pa je bilo 
domov za starejše. Ob obi-
skih zlasti preverjajo pravne 
podlage za sprejem, bivalne 
razmere in obravnavo oseb z 
omejeno možnostjo gibanja 
oziroma odvzeto prostostjo. 
Na podlagi tega so podali 674 
priporočil, od tega je bilo ure-
sničenih nekaj več kot štiride-
set odstotkov; največ nespre-
jetih priporočil je tistih, ki so 
jih naslovili na center za tuj-
ce. Med drugim so pri DPM 
opozorili, da center ni pri-
merna institucija za daljše bi-
vanje in za nameščanje ran-
ljivih skupin, še zlasti otrok.

Šestdeset let Muce 
Copatarice

Na ljubljanskem festiva-
lu Junij so se z lutkovnimi 
predstavami, srečanjem z 
ilustratorko Ančko Gošnik 
Godec, delavnicami, razsta-
vo in rajanjem s knjižno 
junakinjo poklonili Muci 
Copatarici, ki letos praznu-
je šestdesetletnico. Pravlji-
ca Ele Peroci o Muci Copa-
tarici, ki otroke uči, da mo-
rajo pospravljati za seboj 
in jo je ilustrirala Ančka 

Gošnik Godec, je prvič izšla 
leta 1957. Priljubljeno zgod-
bo so v Sloveniji in na tujem 
večkrat uprizorili kot lutkov-
no predstavo. Muca Copa-
tarica v izvedbi Prešernove-
ga gledališča Kranj, v kate-
ri Muco Cpatarico igra Desa 
Muck, si bo mogoče ogleda-
ti tudi v nedeljo, 18. junija, 
ob 10. uri v paviljonu parka 
Zvezda.

Skupini Laibach zlata 
piščal za življenjsko delo

KUD Zlata piščal je tret-
je leto zapored podelilo stro-
kovne nagrade izvajalcem in 
ustvarjalcem slovenske za-
bavne glasbe. Letos so nagra-
do za življenjsko delo podelili 
skupini Laibach, nominirani 
pa so bili še skupini Buldožer 
in Avtomobili ter Jan Pleste-
njak in Vlado Kreslin. Za naj-
boljšo zasedbo leta 2016 so 
razglasili Hamo & Tribute 2 
love, Magnificov Charlatan 
de Balkan pa je prejel naziv 
album leta. Najboljša sklad-
ba je po prepričanju dvaj-
setčlanske strokovne akade-
mije Nipkejeva Noben me 
ne razume, novinci leta pa so 
postali Prismojeni profesor-
ji bluesa. Nagrado so poime-
novali po piščali, ki so jo leta 
1995 našli v jamskem paleo-
litskem najdišču Divje babe. 
Nagrajence izbira strokovna 
akademija, ki jo sestavljajo 
glasbeni uredniki, novinar-
ji, producenti in organizator-
ji glasbenih dogodkov.

Kendo bi razrešili
Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je v ponedeljek ponovno podalo predlog za 
razrešitev strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kende.

Starši otrok, ki jih zdravijo na kardiologiji pediatrične klinike, 
so na ministrstvo za zdravje poslali pobudo za uvedbo 
izrednega upravnega nadzora nad delom pediatrične klinike 
(fotografija je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar (v 
sredini), ki je obsojen pranja denarja pri preprodaji delnic 
Istrabenza, je dvignil sodbo višjega sodišča. / Foto: Tina Dokl

Priljubljena pravljična junakinja Muca Copatarica letos 
praznuje šestdeset let.

Slovenci v zamejstvu (564)

Globasničani pojejo, igrajo, plešejo
V dvojezični vasi Globa-

snica / Globasnitz v Podju-
ni na Koroškem, nad katero 
kraljuje z bogato zgodovino 
obdarjena 843 metrov visoka 
Emina gora / Hemmaberg 
ali Junska gora, na kateri so 
našli sledove bivališč in sve-
tišč oziroma cerkva iz kelt-
skih, rimskih in starokr-
ščanskih časov, znajo pos-
krbeti za živahno kultur-
no in družabno življenje. 
Ko sem bil nedavno s kranj-
skim Pevskim zborom Peter 
Lipar v Globasnici, nam je v 
pozdrav v gostišču Štekl sre-
di vasi, v katerem se običaj-
no dogajajo najpomembnej-
ši vaški dogodki, zapel moš-
ki pevski zbor iz sosednje 
vasi Šteben / St. Stefan, ki 
ga vodi legendarni podjun-
ski skladatelj in zborovodja 
Janez Petjak. V Štebnu de-
luje tudi krajevno slovensko 

kulturno društvo Edinost. 
O kulturnem in družab-

nem življenju v Globasnici, 
kjer uraduje slovenski žu-
pan Bernard Sadovnik, mi 
je pripovedovala podpred-
sednica Slovenskega kul-
turnega društva Globasnica 
Anka Jernej, rojena Grego-
rič. Pred tem je bila več let 
predsednica. To nalogo je 

sedaj prevzela Marija Marki-
tz. »V Globasnici deluje me-
šani pevski zbor Peca, ki ga 
vodi Petra Straunig z Mute 
v Sloveniji. Zbor prepeva že 
šestdeset let. Pred Petro ga je 
vodil Janez Petjak. Da je pet-
je v Globasnici doma, potr-
juje tudi otroški pevski zbor 
Živ-žav, ki ga vodita Ange-
lika Kos in Martina Hirm. 

Globasnica, ki skupaj s svojo 
okolico slavi po izvrstnih sa-
lamah in drugih mesnih iz-
delkih, je znana tudi zaradi 
drugih prireditev. Anka Je-
raj našteva Globaške kultur-
ne dneve, ki jih organizira-
jo vsako leto marca in apri-
la, Trivium na Emini gori, 
kjer se srečujejo pesniki in 
likovniki, katerega pobu-
dnik je bil pokojni pesnik, 
literarni zgodovinar in pre-
vajalec Fabian Hafner, farni 

praznik, Farant imenovan, 
in Žegnanje pod farno lipo. 
Kulturno leto je običajno za-
ključeno z miklavževanjem, 
novo pa se začenja z dobro 
obiskanim Podjunskim ple-
som, je povedala Anka Jer-
nej. Na noge postavljajo tudi 
folklorno skupino. Ena od 
globasniških posebnosti pa 
ostaja grad z devetimi stolpi 
in 52 okni, ki ga je zgradil in 
ga še vedno dopolnjuje Han-
zi Elbe z ženo Milko.

Med številnimi prireditvami na Koroškem, ki jih 
je mogoče najti na spletnih naslovih slovenskih 
organizacij, omenjam dve. Danes ob 20. uri se bo 
v Dravogradu začel 18. Pevski festival Suha, ki bo 
sklenjen jutri ob 20.30 na gradu Suha / Neuhaus 
v bližini Pliberka. V torek, 20. junija, ob 19. uri pa 
slovenski generalni konzul v Celovcu Milan Predan 
s soprogo Darko Zvonar Predan vabi v prostore 
konzulata na Radetzkystrasse na sprejem ob dnevu 
državnosti in na odprtje razstave kiparke Mojce 
Smerdu in slikarja Aleksija Kobala.

Anka Jernej, podpredsednica 
Slovenskega kulturnega 
društva Globasnica

Janez Petjak, legenda 
globaškega in koroškega 
petja

Jože Košnjek

med sosedi
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Dr. med. Jurij Kurillo

otroške
nalezljive
bolezni

Da jih ne pozabimo ... (7)

Oslovski kašelj
Po svetu zboli zaradi oslo

vskega kašlja vsako leto ok
rog petdeset milijonov oseb; 
tristo tisoč jih umre. To se 
dogaja še posebno v deželah 
z necepljenim ali slabo cep
ljenim prebivalstvom.

V Sloveniji je bilo leta 
2014 prijavljenih 399 bolni
kov s to boleznijo, to je 19,4 
bolnika na sto tisoč prebival
cev, kar vsekakor kaže na to, 
da bolezen tudi v naši deže
li še ni povsem izkoreninje
na. Ogroženi so predvsem 
necepljeni ali nepopolno 
cepljeni prebivalci, med nji
mi še zlasti necepljeno zdra
vstveno osebje.

Oslovski kašelj, oslovec 
(Pertussis) je močno nale
zljivo obolenje, ki ga povzro
ča bacil Bordetella pertussis/
parapertussis, ki se širi od 

bolnika s kapljičnim preno
som pa tudi z neposrednim, 
redkeje pa s posrednim doti
kom (igrače). Klica se pritrdi 
na celice dihal in tam izloča 
svoj toksin. Po inkubaciji od 
enega do treh tednov se prič
ne neznačilni kataralni sta
dij z znaki okužbe zgornjih 
dihal, kot so hripavost, suh 
kašelj, nahod, solzenje. Tak
rat je bolnik najbolj kužen 
in za prenos bacila zadoš
ča že kratkotrajno bivanje 
v njegovi bližini. Po nekaj 
dneh, lahko pa tudi po ted
nu ali dveh, preide obolenje 
v od 2 do 4tedensko obdob
je napadov hudo dražečega 
in krčevitega kašlja z značil
nim »riganjem«, ki se poka
že kot težek in glasen vdih na 
koncu napada. Bolnik hlasta 
za zrakom in lahko pri tem 

pomodri. Čim starejši je ot
rok, tem bolj je kašelj znači
len, »oslovski«. Največ na
padov takega kašlja je pono
či in trajajo po navadi dva do 
štiri tedne (od 3 do celo 40 na 
dan!). Sprožiti jih utegnejo 
tudi zunanji dražljaji, kot so 
hranjenje, mrzel zrak, ropot. 
Po napadu bolnik izkašlja 
gosto sluz. V vmesnem ob
dobju se lahko bolnik počuti 
dobro. Napadi kašlja posta
jajo postopoma vse redkejši 
in med okrevanjem po dveh 
do štirih tednih prenehajo – 
kar pomeni, da traja lahko ti
pični oslovski kašelj domala 
dva meseca. 

Pri najmlajših bolnikih 
poteka oslovec pogosto zelo 
neznačilno – opazimo le 
smrtno nevarne dihalne pre
more brez kašlja in počasno 

bitje srca. Ta bolezen lahko 
prinaša vrsto zapletov, še po
sebno pri dojenčkih; zato se 
morajo ti obvezno zdraviti v 
bolnišnici, kjer so zdravniki 
lažje kos zelo nevarni pljuč
nici ali živčnim krčem. Tudi 
pri večjih bolnikih so mogo
či razni zapleti, na primer 
akutno vnetje srednjega uše
sa ali razne pljučne kompli
kacije pa tudi kile in podko
žne krvavitve. 

Oslovski kašelj zdravi
jo s posebnimi antibiotiki, 
kar preprečuje tudi njego
vo širjenje. Bolniki so sicer 
še kužni tri tedne od pričetka 
kašlja in v tem času ne smejo 
obiskovati otroškega kolekti
va, kot sta vrtec ali šola.

Prve generacije sloven
skih otrok so bile cepljene s 
tremi odmerki cepiva od leta 

1959 naprej. Danes so cep
ljeni v prvem letu trikrat s 
kombiniranim cepivom pro
ti oslovskemu kašlju, tetanu
su, davici, hemofilusu influ
ence in proti otroški paralizi, 
nato po enem letu še enkrat. 
V tretjem razredu osnov
ne šole, ko gre za »poživi
tev« imunosti, so naši otroci 
cepljeni proti davici, tetanu
su in oslovskemu kašlju. Si
cer traja zanesljiva imunost 
po cepljenju zgolj od pet do 
šest let, po preboleli bolezni 
pa od štiri do dvajset let.

Naši epidemiologi pripo
ročajo cepljenje nosečnic 
med 28. in 36. tednom no
sečnosti.

Za oslovskim kašljem lah
ko zboli tudi odrasel človek, 
vendar je pri njem kar težko 
ugotoviti pravo diagnozo.

Miha Naglič

Žižek o NSK

V prvi tretjini 57. Beneške
ga umetnostnega bienala je, 
ločeno ob osrednjih prizori
šč v Vrtovih (Giardini) in Ar
senalu, v palači Ca' Tron ob 
Velikem kanalu, nedaleč od 
znamenitega mostu Rialto, 
odprt paviljon NSK – »drža
ve v času«. Države? »Drža
va NSK zdaj šteje že več kot 
15 tisoč ljudi. V smislu števi
la ljudi s področja umetno
sti je NSK pravzaprav vele
sila, ima več umetnikov in 
kustosov kot več evropskih 
držav skupaj. Zato je narav
no, da imamo manifestacijo 
tudi na beneškem bienalu.« 
To je zatrdil Miran Mohar, 
eden od prvakov NSK, član 
kolektiva IRWIN. Paviljon 
NSK so odprli 11. maja, zve
čer je sledilo predavanje fi
lozofa Slavoja Žižka. Njego
va teza je bila: Država NSK 
je resničnejša od večine dru
gih držav. »To sem mislil v 
hegljevskem pomenu: re
alna na višini svojega poj
ma,« je po predavanju raz
ložil filozof in dodal, »im
plicitna tema NSK zame ni 
neka marksističnokritična 
v tradicionalnem pomenu, 
torej moramo prevladati dr
žavo, jo ironično izpodbija
ti. Gre za to, da države danes 
v dobi globalnega kapitala 
ne delujejo več. Ne delujejo 

več v skladu s tem, kar je bilo 
dobrega na državi, to je s pol
no avtoriteto države, ki mora 
ščititi državljane, zagotavlja
ti enakost itn. To je opozori
lo na to, da države niso več 
države realne države.« Pose
bej zanimivo je, da je Žižek 
med predavanjem kot fe
nomen, primerljiv z državo 
NSK, izpostavil Kurdistan, 
tisti del, ki leži v severni Siri
ji. »Poznam te situacije. Kur
distan, to je čudo. V severni 
Siriji jih je malo in naredili 
so čudo, organizirali so ne le 
ekonomskopolitično, orga
nizirali so umetniško sceno. 
To je ena najbolje organizira
nih – seveda na skromni rav
ni – držav danes.« In kakšen 
naj bi bil po Žižkovem mne
nju logičen nadaljnji razvoj 
države NSK? »To lahko po
vem samo tako, če začnem s 
tem, kar je moja splošna vizi
ja. Jaz mislim, da je treba ne
hati s temi libertarnimi fan
tazijami, da je država slaba, 
preveč avtoritarna, da potre
bujemo lokalno samoupravo 
ali neke oblike neposredne 
demokracije. Jaz mislim, in 
to sem razvijal v svojih zad
njih knjigah v grozo svojih 
prijateljev: potrebujemo več 
odtujenosti, več pristne dr
žavne in celo naddržavne av
toritete.« In ne nazadnje: »In 
to se mi zdi bistven nespora
zum pri NSK in Laibachu. 
Ljudje mislijo, da je to neka 
parodija. Ne, oni so prekleto 

resni. Saj en pogled na slo
vensko državo /pokaže, da/ 
parodija ni NSK, parodija je 
Slovenija v tem, kar se doga
ja. Tukaj je prava parodija.« 
Zanimiva je tudi primerjava 
paviljona NSK z »uradnim« 
paviljonom Slovenije. Oba 
se po svoje posvečata tudi 
beguncem, a z drugačnim 
konceptom. Miran Mohar: 
»Ta tema migrantov se de
jansko vleče skozi zgodovi
no NSK od samega začetka, 
ko smo začeli izdajati potne 
liste v Sarajevu in so nekate
ri ljudje med vojno potova
li s temi potnimi listi.« Tur
ški umetnik Ahmet Ögüt, 
ki je paviljon NSK soobliko
val, pove: »Zavedati se mora
mo, da vsi živimo v začasnih 
in krhkih razmerah. Tudi če 
prihajate iz močne in privile
girane države, lahko vse, kar 
imate, izgine v enem samem 
letu. Zato je toliko pomemb
neje, da smo povezani, da se 
zanašamo eden na druge
ga in ne na oblasti.« Char
les Esche, direktor Van Ab
bemuseuma v Eindhovnu in 
soavtor razstavnega progra
ma pa sklene: »Pogovarjali 
smo se o tem, kaj pomeni dr
žava v času. Od ideje države 
in državljanstva danes hitro 
pridemo do vprašanja prise
ljenstva, selitev in potovanj. 
Logično je bilo, da smo od dr
žave v času prešli na to vpra
šanje …« (Vir: Polona Balan
tič, MMC RTV SLO)

Migranti in strpnost

Ob stenah paviljona NSK 
so na različen način izraže
ni odgovori nekaj več kot sto 
oseb z migrantsko izkušnjo 
na vprašanja o tem, kaj iz 
dediščine njihove domovine 
bi vzeli na pot v novo življe
nje, kaj zavrgli; enako z de
diščino Evrope. Odgovoril je 
tudi zgoraj citirani Esche: »S 
Škotskega sem se preselil na 
Nizozemsko, torej ne prav 
daleč. S Škotskega bi s sabo 
vzel viski pa tudi določeno 
idejo klanske skupnosti, ki 
Nizozemski manjka. Torej 
idejo skupnosti, ki je večja 
od družine in zaradi katere 
je življenje na Škotskem bo
gatejše. Rad pa bi, da bi izgi
nila vsa britanskost Škotske, 
cela ideja Britanije. Kar pa se 
tiče Nizozemske, bi ohranil 
tradicijo verske strpnosti, ki 
izvira iz 17. stoletja in ki jo 
je udarec desničarske politi
ke v zadnjih 20 letih skoraj 
odpravil. To je nekaj, kar bi 
želel zaščititi …«

Kaj je najpomembnejše

Ko smo že pri umetni
kih in migrantih, navedi
mo še mnenje ene od njih. 
Zaha Hadid (1950–2016), 
britanska arhitektka iraške
ga rodu: »Izobrazba, nasta
nitev in bolnišnice so najpo
membnejše zadeve za druž
bo.« Res, temu ni kaj dodati.

NSK v Benetkah
V Benetkah, do koder pridete po avtocestah v manj kot treh urah, je do 26. novembra na ogled 57. 
Beneški bienale. Tam je tudi slovenski paviljon, še posebej pa paviljon države NSK, ta pa vas čaka samo 
do 15. julija …

Potni listi uglednih držav. Katerega bi izbrali? Nobenega, 
če niste njihov državljan. Izberete pa lahko potni list države 
NSK … / Foto: Wikipedija

Prizor iz ene od ambasad NSK, ki izdajajo potne liste te 
»države v času« / Foto: theinfluencers.org/en/irwin

Zaha Hadid je prva ženska, ki je 2004 prejela Pritzkerjevo 
nagrado, »Nobelovo nagrado arhitekture«. Na sliki je njen 
gasilski dom (!) v mestu Weil am Rhein v Nemčiji (1991–1993). 
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Mateja Rant

Pridružili ste se trem dose-
danjim častnim občanom 
Žirov – ddr. Mariji Stano-
nik, Jožetu Peternelju Mau-
sarju in prof. Tomažu Krži-
šniku. Kako vam prija ta eli-
tna družba?

»Moram priznati, da sem 
počaščen. Mene je sicer za 
častnega občana že leta 2010 
predlagal Viktor Žakelj, a so 
mi takrat potem podelili pri-
znanje občine. Že ob pode-
litvi naziva Tomažu Kržišni-
ku pa smo se skupaj z njim 
tudi pogovarjali, da bi bilo 
dobro, da bi to priznanje do-
bil še kdo, ki ni iz umetni-
ških vrst.« 

Neuradno naj bi pred sed-
mimi leti svetniki predlog 
zavrnili, ker naj še ne bi op-
ravili življenjskega dela. Je 
torej sedem let kasneje bolj 
primeren čas – ni videti, da 
bi se kljub formalni upoko-
jitvi nameravali odpoveda-
ti ustvarjanju na področju 
kulture?

»Težko komentiram, za-
kaj so se tako odločili. Zago-
tovo pa bom nadaljeval z de-
lom, če ne drugega, mi man-
dat predsednika muzejske-
ga društva poteče šele leta 
2019. Predsedovanje je pre-
cej zahtevno, saj ne gre za 
klasično muzejsko društvo, 
ki združuje prijatelje muze-
jev, ampak naše društvo celo 
upravlja z muzejem. Sem pa 
že dal jasno vedeti, da bo mo-
ral to prevzeti kdo drug, ko 
mi poteče mandat. V muze-
ju bom kljub temu ostal de-
javen, navsezadnje je mu-
zejsko društvo tudi soizdaja-
telj Žirovskega občasnika.«

Vaš prispevek na področju 
kulture, so zapisali v obra-
zložitvi, je zagotovil dokon-
čen zapis Žirov na slovenski 
kulturni zemljevid, prispe-
vali pa ste tudi k ohranitvi 
pomembnega dela žirovske 
preteklosti. Se strinjate s tr-
ditvijo iz obrazložitve, da bi 
bila sicer žirovska identiteta 
ogrožena?

»Po moje je to malo pre-
huda trditev, identiteta se 
ohranja sama po sebi; iden-
titeta je tudi žirovsko nare-
čje, ki ni ogroženo. Potem je 
tudi gospodarska identiteta, 
ki spet poteka po svojih za-
konitostih. Mogoče je to bolj 
mišljeno v smislu, da je pri-
šel do izraza kulturni pro-
fil Žirov. Leta 1980, ko smo 
začeli izdajati Žirovski ob-
časnik, revijo za kulturo in 

domoznanstvo, so bili mno-
gi skeptični do tega, saj naj 
ne bi bilo na voljo nobenih 
dokumentov. In res je bila 
večina pisne dokumentaci-
je v Žireh uničena, a ko smo 
začeli raziskovati, smo ugo-
tovili, da na škofiji recimo še 
vedno hranijo originale do-
kumentov, ki jih je nanje 
naslavljal žirovski župnik. 
Podobno je bilo pri razisko-
vanju hiš na Žirovskem, ki 
sta se ga lotila muzejska so-
delavca Alojz Demšar in Pe-
tra Leben Seljak, saj so se v 
arhivih ohranili vsi stari ur-
barji, zemljiške knjige in ka-
tastri, iz katerih je mogoče 
za petsto let nazaj rekonstru-
irati vse lastnike za vsako 
hišo v Žireh. V tem je dopri-
nos naše ekipe, da smo kljub 
prepričanju, da se nič ne da, 
nekaj naredili.« 

Pri študiju v Parizu ste pri-
dobili izkušnje in širino, ki 
bi vam lahko omogočila ka-
riero tudi zunaj Žirov, a ste 
se odločili ostati v rojstnem 
kraju. Kaj je vplivalo na to 
odločitev?

»Tega pravzaprav ne vem. 
Počutim se kot tisti grešnik 
v Svetem pismu, za katere-
ga Kristus pravi, da mu je 
spokorjeni grešnik ljubši od 
človeka, ki še nikoli ni gre-
šil. Večkrat sem šel po svetu 
in se Žirem močno odtujil, 
jih ''zatajil'', a se vedno vrnil 
in se tu zasidral še globlje. 
Ljubše mi je, da je tako, kot 

če nikoli ne bi ''grešil'' – ni-
koli ne odšel in se nato spo-
korniško vrnil … Po koncu 
študija so bili moji vrstniki 
dejavni v Klubu študentov 
Poljanske doline in so me 
povabili, da se jim pridru-
žim. Tone Eniko je bil eden 
tistih, s katerim sva največ 
sodelovala, na njegovo po-
budo smo v Žireh leta 1977 
na Prešernov dan pripravili 
recital moderne poezije. Ta 
dogodek se mi zdi inicialen, 
okrog tega je začela nastaja-
ti ekipa, s katero smo potem 
pripravili še vrsto podobnih 
dogodkov. Leta 1981 sem se 
zaposlil pri takratni krajevni 
skupnosti kot poklicni kul-
turni animator, od leta 1990 
pa do upokojitve aprila letos 
pa sem imel status samoza-
poslenega v kulturi.«

Vaš opus obsega zavidljivo 
število publicističnih in knji-
žnih objav, uredili ste 46 šte-
vilk Žirovskega občasnika, 
22 let predsedujete Muzej-
skemu društvu Žiri. Kaj vas 
žene pri vašem delu?

»Verjetno je bil Žirovski 
občasnik, ki sem ga sam po-
magal postaviti na noge, naj-
bolj kreativen vzgib v mojem 
delovanju. Danes je mladi-
na drugačna, živijo bolj za-
sebniško in komunicirajo 
samo po družbenih omrež-
jih. Včasih pa je bilo splošno 
veljavno prepričanje, da mo-
raš po vrnitvi s študija doma-
čemu kraju kaj prispevati. 

Pozneje sem se pridružil še 
muzejskemu društvu.«

Vinko Möderndorfer je bil v 
svojem nagovoru na državni 
proslavi ob kulturnem pra-
zniku zelo kritičen, saj po 
njegovem kultura pri nas 
nikogar zares ne zanima, 
ker ni dovolj tržno uspešna. 
Kakšen status ima kultura v 
majhni občini, kot so Žiri, je 
kaj bolj cenjena kot na sploš-
no v naši državi?

»Spominjam se očetovih 
besed, ko je spoznal, da se 
odločam za poklicno delo-
vanje na kulturnem podro-
čju. Takrat mi je rekel, da bi 
Žirovci radi vse, denarja pa 
ne bodo dali, in to sem ved-
no znova spoznaval. Ob na-
stanku samostojne občine 
je bilo denarja res nekaj več, 
tudi za Žirovski občasnik in 
muzej. V ureditev stavbe, v 
kateri zdaj domuje muzej, 
je bilo doslej vloženih že več 
kot milijon in pol evrov, tudi 
s pomočjo denarja z evrop-
skih razpisov, za kar gre zas-
luga tudi nekaterim usluž-
benkam na občini. Sicer pa 
preobilja denarja v kulturi 
nikoli ni bilo.« 

V raziskavah, ki ocenjuje-
jo kakovost življenja sloven-
skih krajev, se Žiri uvrščajo 
zelo visoko. Kako zdaj tudi 
kot častni občan ocenjujete 
življenje v svoji občini?

»Tu ne gre la za dejavni-
ke, ki jih je mogoče izmeri-
ti v številkah, denimo za niz-
ko stopnjo brezposelnosti. 
Tudi ne samo za to, da v Ži-
reh čevljarimo in klekljamo, 
to počno še marsikje drugje. 
Kakovost žirovskosti je tudi 
v njeni enkratnosti: samo 
Žirovci govorimo žirovščino 
in tudi narava je tu drugač-
na kot drugje, tu so se ohra-
nili ali skupaj z nami še ži-
vijo ''osebki'', ki so samo tu 
– mikrofosili v Jarčji Dolini, 
stari 252 milijonov let, edi-
ni te vrste v Evropi; pa kranj-
ski jeglič (Primula carnioli-
ca) – ta na Gorenjskem raste 
samo nad Sovro, v dolini ži-
rovske Žirovnice, kjer ga je 
kot mladi biolog odkril seda-
nji žirovski župan … Vse to 
skupaj tvori kakovost in po-
sebnost žirovskosti.« 

Kaj pogrešate oziroma kaj bi 
vi spremenili?

»Pri mojih letih ne zago-
varjam več radikalnih spre-
memb. Na vseh področjih bi 
bilo mogoče kaj izboljšati, a 
potrebne so reforme, ne re-
volucija. Pomembno je, da 

se vključujemo v globalne 
procese, a obenem ne izgub-
ljamo žirovske identitete.«

Kot izpostavljen intelektua-
lec dejavno posegate v doga-
janje v svojem okolju, nazad-
nje s peticijo Naj živi Alpina!, 
ki sta jo pripravila s sociolo-
gom Zdravkom Mlinarjem, 
in knjigo Atentat na Alpino. 
Se vam zdi, da se slovenski 
intelektualci dovolj pogosto 
oglašajo ob perečih družbe-
nih problemih? 

»Svojo nalogo so sloven-
ski intelektualci opravili v 
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja, saj so se upali iz-
postaviti, ko je bilo to še ne-
varno. Potem smo očitno 
postali preveč etablirani, kot 
da v tej državi to ni več pot-
rebno, čeprav se pogosto iz-
kaže, da to ni res. Zato se mi 
zdi gesta Zdravka Mlinar-
ja glede Alpine pomemb-
na; najprej se je zgodil pro-
test na pobudo delavcev in 
sindikatov, ko so se skoraj 
vse Žiri zbrale pred Alpino. 
Potem pa me je Mlinar pok-
lical, da se še žirovski inte-
lektualci angažiramo okrog 
tega, in je napisal peticijo, ki 
jo je prvi objavil Gorenjski 
glas, nato še vsi glavni medi-
ji. Objavili smo jo tudi na ob-
činski spletni strani in tako 
smo zbrali več kot pet tisoč 
podpisov pod peticijo. To je 
postalo celo gibanje.«

Torej je s skupnimi močmi 
mogoče kaj premakniti, a je 
očitno tega danes premalo?

»Intelektualci se oglaša-
jo, a mogoče res premalo. 
V osemdesetih je šlo tudi za 
neko upiranje, ker so imeli 
oblast samo določeni, in je 
bila to priložnost, da se pro-
filirajo tisti, ki so se čutili za-
postavljene. Zdaj, ko imamo 
svoje institucije, pa je vide-
ti, kot da to ni več potrebno, 
a očitno so te naše instituci-
je preveč v službi globalnega 
kapitala in naddržavnih in-
stitucij. Presenetljivo je tudi 
filozof Slavoj Žižek začel za-
govarjati vlogo tradicionalne 
države. Država se mora kre-
piti, pravi Žižek, ker se mora 
postaviti v funkcijo zaščitni-
ka svojih državljanov, zara-
di česar je prvotno tudi nas-
tala. Zdaj se mora država 
spet zavzeti za interese svo-
jih državljanov, mogoče ne 
toliko v tradicionalno voja-
škem oziroma diplomat-
skem smislu, ampak na dru-
gih področjih – na področju 
ekologije, sociale, zdravstva, 
kulture ...« 

Ohraniti je treba žirovsko identiteto
Filozofu, publicistu, uredniku in muzejskemu delavcu Mihu Nagliču, ki je tudi dolgoletni sodelavec Gorenjskega glasa, bodo 
ob občinskem prazniku podelili naziv častni občan občine Žiri za njegovo štiridesetletno vsestransko kulturno delovanje na 
področju Žirov pa tudi zunaj njih, kar je postavilo Žiri na slovenski kulturni zemljevid in omogočilo, da bo pomemben del žirovske 
preteklosti za vedno ostal ohranjen.

Miha Naglič

Počutim se kot 
tisti grešnik v 
Svetem pismu, 
za katerega 
Kristus pravi, da 
mu je spokorjeni 
grešnik ljubši 
od človeka, ki še 
nikoli ni grešil. 
Večkrat sem šel 
po svetu in se 
Žirem močno 
odtujil, jih 
»zatajil«, a se 
vedno vrnil in 
se tu zasidral še 
globlje. 

Miha 
Naglič
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Aleš Senožetnik

Vrata na prvi pogled ne iz-
dajajo, da se za njimi skri-
va kaj posebnega. A ko Aleš 
Čarman seže po ključu in jih 
odklene, se izkaže, da gre za 
neprebojno različico, ki jih 
v stanovanjskih hišah nis-
mo vajeni. Stopiva v temo in 
oglasi se zvok alarmne na-
prave, ki jo deaktivira. Vonj 
po naftalinu se širi po pro-
storu, ko gostitelj prižge luč 
in takrat mi postane jasno, 
čemu tako visoka varnostna 
zaščita.

Soba, ki je v skoraj dvajse-
tih letih zbiranja postala pre-
majhna za vso opremo, ki se 
je v tem času nabrala, je pra-
vi raj za nekoga, ki ga zani-
ma vojaška zgodovina druge 
svetovne vojne. Po sobi so 
razpostavljene uniforme z 
vso pripadajočo opremo. Na 
ogled so ameriške, angleške 
in ruske uniforme, ne manj-
kajo pa seveda niti partizan-
ska, pa nemška in italijan-
ska. Čarman je tudi lastnik 
redke popolne uniforme 
Kraljevine Jugoslavije. Med 
uniformami so lično raz-
postavljene puške, pištole, 
mitraljezi, bajoneti, granate 
in mine. Da je prostora pre-
malo, se zaveda tudi lastnik, 
ki si prizadeva, da bi zbirko 
lahko postavil na ogled in bi 
bila dostopna tudi širši jav-
nosti. Delno mu je to sicer 
že uspelo v Kamniku, kjer 
je občina odstopila nekda-
nje zaklonišče pod avtobu-
sno postajo, v katerem čla-
ni Kulturno-zgodovinskega 

društva Triglav, katerega 
član je tudi Čarman, hrani-
jo del zbirke, ki je po dogo-
voru na ogled obiskovalcem.

Čarmanova strast do zbi-
rateljstva vojaških predme-
tov z druge svetovne vojne 
se je začela z nakupom slo-
vitega džipa willys MB iz 
leta 1944, ki ga je uporablja-
la ameriška vojska. »Veli-
ko je bilo treba zamenjati in 
nadgraditi. Postavil sem tudi 
stojalo za mitraljez, dodal 
radijsko postajo. Stremim 
k temu, da vgrajujem origi-
nalne dele, če je le mogoče,« 
razlaga Aleš Čarman, sicer 
tudi komisar za ocenitev vo-
jaških vozili pri Zvezi staro-
dobnih vozil Slovenije. Koli-
ko časa traja obnova takšne-
ga vozila? »Odvisno od tega, 

koliko ti žena ali partnerka 
dovoli,« se pošali in bolj res-
no doda, »po navadi kakšnih 
pet ali šest let, odvisno od fi-
nanc in zahtevnosti ter na-
tančnosti lastnika.« Obno-
va pa poleg tehničnega zna-
nja zahteva tudi poznavanje 
zgodovine, saj pravi pozna-
valci vozilo uredijo avtentič-
no, z opremo, ki so jo upo-
rabljali v času vojne.

Po nakupu in obnovi wil-
lysa je prišla na vrsto uni-
forma ameriške vojske, v 
kateri se vozi tudi na sreča-
nja vojaških vozil. »Dve leti 
nazaj smo že tretjič obiska-
li Normandijo, prizorišče 
največjega izkrcanja zave-
zniških sil med drugo sve-
tovno vojno. Leta 2006, ob 
prvem obisku, pa smo se iz 

Normandije v Slovenijo tudi 
pripeljali z džipi. S prevože-
nimi 2700 kilometri pa smo 
postavili tudi rekord v dolži-
ni vožnje s starodobnimi vo-
zili v Sloveniji.«

Džipu in prvim unifor-
mam je sčasoma dodal prve 
kose orožja. Danes jih ima 
v zbirki že več kot sto. Med 
njimi tudi redke in zanimi-
ve primerke, kot je zbrojevka 
M37, ki so jo v seriji 1200 ko-
sov izdelali v Kragujevcu, ali 
pa pištola mauser C96, ka-
tere lastnik je bil namestnik 
Matije Mačka, načelnika 
Ozne. »Kakšnega od takšnih 
kosov lahko dobiš, ko zbira-
telj v družini umre, pa njego-
vi svojci nimajo interesa op-
raviti izpita za hrambo orož-
ja,« pojasni Čarman, ki si-
cer večino svoje zbirke gra-
di z nakupi ali menjavami na 
raznih sejmih doma in pred-
vsem v tujini.

Zanimanje za največji vo-
jaški spopad v zgodovini mu 
je bilo položeno v zibko. Nje-
gov oče je namreč kot 17-le-
tnik šel v partizane in z 9. 
korpusom Prešernove bri-
gade sodeloval pri osvobodi-
tvi Gorice. Vojaško šolanje 
je nadaljeval na akademiji 
oklepnih enot v Beli Crkvi 
in kasneje Banjaluki, kjer je 
študij zaključil kot najboljši 
gojenec. »Še danes hranim 
radio, ki ga je dobil za nag-
rado!« pravi Čarman, sicer 
učitelj likovnega pouka na 
osnovnih šolah Predoslje in 
Matije Čopa v Kranju. Učen-
cem je večkrat razkazal svojo 
zbirko, pred časom so v šoli 

v Predosljah pripravili tudi 
razstavo njegovih ekspona-
tov. A čeprav nekatere zgo-
dovina druge svetovne voj-
ne še zanima, meni, da to 
med mladimi upada. »Sem 
letnik 1968 in sem kot otrok 
požiral ameriške in jugoslo-
vanske filme o drugi svetov-
ni vojni. Danes tega ni več, 

časovni odmik je naredil 
svoje in otroci se raje kot z 
zgodovino ukvarjajo z raču-
nalniki in mobilnimi telefo-
ni. Prek računalniških igric 
spoznavajo tudi drugo sve-
tovno vojno in včasih me kdo 
vpraša, ali imam kakšen kos 
orožja, ki so ga videli v igri-
ci,« zaključi sogovornik.

Zavidljiva zbirka 
vojaških predmetov
Alešu Čarmanu je bilo zanimanje za drugo svetovno vojno položeno v zibko. Kot sin partizana je že od 
nekdaj užival v gledanju vojnih filmov, konec devetdesetih pa je kupil prvega džipa willysa MB, letnik 
1944. Danes njegova zbirka šteje še 17 uniform, več kot sto kosov orožja in številne druge predmete iz 
druge svetovne vojne.

Zanimanje za drugo svetovno vojno je bilo Alešu Čarmanu 
položeno v zibko, saj je bil oče partizan.

Polna soba uniform, orožja in drugih vojaških predmetov

Med uniformami seveda ne manjka partizanska

Aleš Čarman ob svojem willysu MB, s katerim je bil tudi v Normandiji.

Del velike zbirke orožja
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Jože Košnjek

Veliko romarjev je prišlo si-
noči na Brezje, kjer je mašo 
daroval ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore, po 
maši pa je bila telovska pro-
cesija v čast praznika. Razlo-
ga za slavje sta bila dva. Včeraj 
je bil praznik svetega Vida, ki 
je zavetnik bazilike na Brez-
jah. Prav tako pa je včeraj mi-
nilo sedemdeset let od vrnitve 
podobe Marije Pomagaj na-
zaj na Brezje. Ko je 23. aprila 
leta 1941 gestapo frančiškane 
nagnal z Brezij, je bila v ne-
varnosti tudi Layerjeva podo-
ba Marije Pomagaj. Franči-
škanski brat Jozafat Finžgar, 
ki je edini smel ostati v samo-
stanu, jo je pod pretvezo, da je 
mizarski pomočnik, prenesel 
v Ljubljano, na oltar pa so pos-
tavili kopijo. Izvirnik so pre-
peljali na varno v samostan 
na Trsatu nad Reko. Tam je 

bil do 19. maja leta 1943, ko 
so ga vrnili v Ljubljano in ga 
postavili na oltar svetega Diz-
me. Romarji pa so po vojni 
kljub temu, da v Marijini ka-
peli ni bilo izvirne slike, zače-
li množično – z vlaki in vozo-
vi ter peš – obiskovati Brezje. 
Mnogi so bridko jokali in se 
pritoževali, zakaj ne morejo 
pred izvirno Marijino sliko iz-
rekati svojih prošenj, molitev 
in zahval. Bilo je samo vpra-
šanje časa, kdaj bo Marija Po-
magaj v izvirni podobi znova 
doma, na Brezjah. 

»Že med vojno je bilo ve-
liko govorjenja, kako slove-
sno se mora Marija vrniti 
na Brezje,« je v svoji knjigi 
spominov V spomin in opo-
min zapisal tedanji ljubljan-
ski škof Anton Vovk. »Že ob 
malem šmarnu leta 1945 je 
bilo določeno, da se podo-
ba vrne. Vendar se takrat to 
ni zgodilo, ker Brezjani niso 
hoteli podpisati obljube, da 
bodo v samostanski dvorani 
prenehali s plesi. Nekateri so 
bili zlasti prve čase osvobodi-
tve na Brezjah jako divji in so 

celo to pozabili, da je bil ves 
razvoj Brezij v vsakem pri-
meru odvisen samo od božje 
poti,« je zapisal škof Vovk. »S 
stolnim kapitljem in s franči-
škani smo se zmenili, da se 
izvrši prenos v nedeljo, 15. 
junija 1947, ko je sveti Vid, 
patron cerkve na Brezjah. 
Trdno se je bilo treba držati 
datuma.« Škof Vovk je v svoj 
dnevnik zapisal, da so se od 
Marije poslovili le z molitve-
no tridnevnico, med katero 
so verniki stolnico tako rekoč 
oblegali. V njej in okrog nje je 
še posebno v soboto tako re-
koč valovilo. Milostna podo-
ba je bila prenesena na glavni 
oltar v stolnici, kjer so jo varo-
vali bogoslovci. Mnogi so se 

želeli posloviti od nje z doti-
kom. V nedeljo zjutraj je ško-
fijski tajnik Stanko Lenič v 
škofijski kapeli maševal pred 
sliko, potem pa so jo odpelja-
li na Brezje. Ure odhoda niso 
povedali. Ko je škof Vovk s 
spremstvom in Marijino sli-
ko odšel s škofijskega dvori-
šča, se je oglasil veliki zvon 
in sporočil, da je slika Marije 
Pomagaj odšla iz Ljubljane. 
Mnogi Ljubljančani so odšli 
peš na Brezje.

»Čeprav je samo verski 
list Oznanilo prinesel krat-
ko obvestilo, da bo od 15. ju-
nija dalje prava milostna po-
doba spet na Brezjah in ni 
bilo izdano nobeno vabilo 
na slovesnost, je bil sprejem 

veličasten. Skozi množico 
smo se ob pritrkavanju zvo-
nov peljali na samostansko 
dvorišče, da smo tam izstopi-
li in šli v sprevod. Vsi verniki 
so tiho mahali z belimi robci 
in glasno jokali. Le tu in tam 
se je med jokom izvil goreč 
klic ''Marija''. Tako prisrčne-
ga pozdrava Marija na naši 
zemlji še ni bila deležna. Ko 
smo stopili v natlačeno polno 
cerkev, je tudi vsa cerkev ma-
hala Mariji v pozdrav z beli-
mi robci,« zapiše škof Vovk 
in potarna, da je slavje pokva-
ril le brezjanski pevski zbor, 
ki je začel peti umetno pe-
sem, čeprav mu je bilo izrec-
no naročeno, da Marijo sprej-
me ljudska pesem.

Marija se je 
vrnila na Brezje
Sinoči, na dan zavetnika bazilike svetega Vida in na praznik svetega rešnjega 
telesa, so na Brezjah praznovali sedemdeseto obletnico vrnitve podobe 
Marije Pomagaj, ki je v ljubljanski stolnici dočakala konec vojne.

Layerjeva Marija Pomagaj je najbolj spoštovana Marijina podoba med Slovenci. 

»Ljubljančani so želeli podobo ohraniti v stolnici in 
so zahtevo krepili s tem, da je dosti obiskana, da je 
v središču Slovenije, da na Brezjah v gostilnah še ni 
postrežbe za romarje. Nekateri so se tudi bali, da bo 
stolnica gospodarsko prizadeta in ne bo mogla zadostiti 
vsem kričečim potrebam. Drugi pa so jim očitali, da 
stolnica zadržuje milostno podobo zaradi darov.«  
(Iz knjige škofa Antona Vovka V spomin in opomin)

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Igor Kavčič

Na včerajšnji dan pred sto-
petdesetimi leti se je v Sori-
ci nad Železniki rodil slikar 
Ivan Grohar. Rojaku v čast 
so se v Loškem muzeju odlo-
čili, da obletnico obeležijo z 
odprtjem nove stalne zbirke 
njegovih del, ki jih hranijo. 
V muzeju so razstavo načr-
tovali v prepričanju, da Gro-
har, ki je pomemben ustvar-
jalni del življenja preživel 
v Škofji Loki, tu mora ime-
ti svežo, z digitalnimi vsebi-
nami duhu sodobnega časa 
prilagojeno postavitev, ki pa 
bo obiskovalca hkrati zna-
la popeljati v njegov čas raz-
stavljanja v likovnih salonih 
v začetku 19. stoletja. 

Soba, ki je v nadstropju 
Loškega gradu, je likovni sa-
lon v malem, na primer po 
vzoru Miethkejevega salo-
na na Dunaju, v katerem so 
člani Kluba Sava z uspehom 
razstavljali leta 1904, ali pa 

Prve slovenske umetniške 
razstave v Mestnem domu v 
Ljubljani štiri leta pred tem, 
ko je bil med razstavljavci 
tudi Grohar. Stene v barv-
nem odtenku sive so ople-
menitene z dekorativnim 
valjčkom, kot je za pleskanje 
prostorov veljalo nekoč. Na 
treh stenah je v višini pogle-
da strnjenih štirinajst Gro-
harjevih del, ki so last Loške-
ga muzeja. Gre predvsem 
za portrete v tehniki olje na 
platnu oziroma papirju, ki je 
bil za slikarja cenejši mate-
rial, kadar je bil ta brez de-
narja na eksistenčnem robu. 
Vse slike so v najboljši formi 
– restavrirane. Sredi sobice 
je oblazinjena klop, s kate-
re si ogledujemo slike. Naj-
raje smo sami, ko smo lah-
ko v popolni intimi s slikar-
jem. Sami – vi in Ivan. Če 
vam ne zadostuje duhovno 
prijateljevanje s slikarjem, 
o njem izveste več iz prilo-
ženih katalogov oziroma na 

računalniški tablici, na ka-
teri ob branju življenjepisa, 
njegovih zapisov, podatkov 
o njegovih delih ... lahko pri-
dobite celostno informacijo 
o Groharju. Četrta stena pri-
naša video projekcijo z naj-
bolj znanimi Groharjevi-
mi impresionističnimi kra-
jinami, ki jih v originalu si-
cer hranijo v Narodni galeri-
ji v Ljubljani. Slike se vrstijo 
ob glasbi. 

Na tem mestu se obra-
čam k umetnostni zgodovi-
narki, avtorici razstave Bar-
bari Sterle Vurnik. »Prek vi-
deo projekcije se obiskova-
lec seznani z njegovimi im-
presionističnimi deli in s 
tem ustvari most med nje-
govim zgodnjim in kasnej-
šim ustvarjalnim obdobjem, 
med religioznim ter portret-
nim slikarstvom in krajina-
mi. S tem dobimo informa-
cijo o tem, kaj vse je slikal 
Grohar, s čim se je ukvarjal 
– in ga tako spoznamo bolj 

celostno. Postavitev v celoti 
spremlja glasba iz njegove-
ga časa. Pri tem sem se ob 
pomoči dr. Franca Križnar-
ja osredotočila na izbor po-
snetkov slikarjevega prijate-
lja skladatelja Oskarja Deva, 
ki je v svojem škofjeloškem 
obdobju napisal kar nekaj 
glasbe, v kateri je zaznati 
duh impresionizma,« poja-
snjuje Sterle Vurnikova.

Razstavljena dela so pred-
vsem iz njegovega zgodnje-
ga obdobja. »Gre za dela, ki 
so nastala po naročilih, dela 
z nabožno vsebino in por-
trete. Ne, to ni tipičen Gro-
har, ki ga poznamo, se pa že 
prepozna slikarska poteza, 

ki je kasneje postala njego-
va značilna impresionistič-
na poteza.« Podatke o de-
lih in fotografije je avtorica 
pridobila v NUK-u, Narodni 
galeriji, Moderni galeriji in 
v Mestnem muzeju Ljublja-
na. Delo postavitve razstave 
sta odlično opravila tehnič-
na ekipa Loškega muzeja ter 
oblikovalec Mito Gegič.

Razstava ni spektakular-
na, zagotovo pa nam omo-
goča pogled v intimni svet 
slikarja pred sto in več leti v 
Sloveniji. Iz dokumentov, ki 
so vezani na Groharjevo bi-
vanje v Škofji Loki, prebiram 
slikarjevo pismo neznane-
mu naslovniku iz leta 1910: 

»Sem še vedno v Škofji Loki, 
in sicer me vežeta na njo dve 
stvari, lepa okolica zelo pri-
kaldna za slikanje pokrajin 
ter cenejše življenje, kot kje 
drugje. Ne manjka mi uspe-
hov, lahko rečem, da vsa-
ka razstava, katere se udele-
žim, prinese nekaj, toda veči-
na samo moralna priznanja. 
Prodam sicer tu in tam in si-
cer dobro ali je to tako red-
ko, redko. Za nakup smem 
računati le z javnimi činite-
lji, privatni ne kupujejo, ker 
umetnost ne spada pod na-
slov športa. Naročil ni.« 

Ste se vprašali, ali se je po-
ložaj umetnika v sto letih do 
danes kaj spremenil? Ni se.

Z Groharjem 
na samem
Včeraj so na Loškem gradu odprli novo stalno postavitev slik Ivana Groharja, 
ki so v lasti Loškega muzeja. Intima malega likovnega salona.

Avtorica stalne postavitve umetnostna zgodovinarka Barbara Sterle Vurnik v malem 
likovnem salonu Ivana Groharja na Loškem gradu / Foto: Igor Kavčič
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Janez Kecel – najbogatejši kamniški župan
Nekako v slovenski navadi 

je, da pri nekom, ki se prise-
li v naš kraj, radi ponavljamo, 
da je priseljenec, da ni doma-
čin. To se navadno pripiše 
tudi Janezu Keclu (Kezel), ki 
je bil v letih 1870–1879 naj-
bogatejši kamniški župan 
svojega časa, čeprav se je ro-
dil 15. junija 1893 v Kamni-
ku očetu Mihaelu Keclu, pri-
seljenemu iz Mengša, in nje-
govi ženi Mariji. Kot kam-
niški župan je ostal v spo-
minu tudi kot »nemškutar«. 
Svoje pronemške usmeritve 
ni nikoli skrival. Leta 1859 je 
sodeloval pri ustanovljenem 
nemškem bralnem društvu 
Lesevere in  si prizadeval za 
ukinitev kamniške Narodne 
čitalnice oziroma da bi jo po-
vezal z društvom Lesevere-
in v tako imenovani Bürgve-
rein. Do tega ni prišlo, 
čeprav so nekateri premožni 

meščani slovensko čitalnico 
zapustili. Janez Kecel je bil 
politik, poslanec in trgovec. 
V času županovanja so mu 
očitali slabo gospodarjenje z 
mestnim premoženjem, sla-
bo delovanje žandarske služ-
be, nezanimanje za popravi-
lo cest itd. Kljub temu so ga 
na mesto župana izvolili trik-
rat. Zaradi številnih darov 
za kamniško frančiškansko 
cerkev naj bi tedanji gvardi-
jan  kamniškega samosta-
na v Rimu dosegel, da je leta 
1876 postal celo vitez božjega 
groba. Tretjega  mandata  ni 
končal, ker je  zaradi nepra-
vilnosti pri vodenju  občine 
po nasvetu občinskega odbo-
ra odstopil, vendar se je s po-
litiko ukvarjal tudi po odsto-
pu. Umrl je v Kamniku leta 
1888, pokopan pa je na kam-
niških Žalah v eni največjih 
in najimenitnejših grobnic.

Bil je izjemno podjeten 
mož, ki je prišel do velike-
ga premoženja s  trgovino, 
opravljanjem številnih trgo-
vskih in  obrtnih  dejavnosti 
ter s poroko z Marijo Prašni-
kar, hčerjo premožnega pod-
jetnika Alojza Prašnikarja, s 
katero se je poročil novembra 
1864. Z ženo sta imela prija-
vljenih več gospodarskih de-
javnosti: izdelovanje mila, tr-
govino z mešanim blagom, 
specialno trgovino z barva-
mi in opekarno. Janez Ke-
cel pa je imel v lasti tudi ob-
sežne  gozdove  na Dobra-
vi, Kosmaču, Pijavšniku, 
Mestnem lesu, Lancerju, Su-
hem potoku in na Tolsti gori 
ter nekaj polj v okolici mesta. 
Poleg domače hiše na Glav-
nem trgu v Kamniku (tedaj 
Mesto 39) sta imela zakon-
ca Kecel v Kamniku več hiš, 
ki sta jih dajala v najem. Bil 

je tudi med ustanovitelji leta 
1876 ustanovljenega kam-
niškega zdravilišča Kurha-
us, v okviru katerega je bila 
tudi restavracija, ki jo je vo-
dila njegova žena. Leta 1877 
pa je bil na listi nemške stran-
ke izvoljen v kranjski dežel-
ni zbor kot poslanec mestne 

kurije Tržič - Radovljica - Ka-
mnik. Bil je med ustanovni-
mi člani leta 1882 ustano-
vljene kamniške Prostovolj-
ne požarne brambe. Navdu-
ševal naj bi se tudi nad uved-
bo nemščine kot učnega je-
zika v tretjem in četrtem ra-
zredu glavne šole.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
*   Na Jesenicah se je 12. 6. 1832 rodil slovenski 

duhovnik, strokovnjak za planinsko gospodarjenje 
Janez Mesar. Bohinjci se imajo za svoj znameniti 
bohinjski sir zahvaliti njemu.

*   V Vodicah se je 13. 6. 1889 rodil pianist in glasbeni 
pedagog Anton Trost. Izredno se je uveljavil na 
Dunaju. Na novi Glasbeni akademiji je postal njen 
rektor. 

*   Na Dunaju se je 15. 6. 1528 rodil kranjski deželni 
vladar, vrhovni poveljnik hrvaške in slavonske 
Vojne krajine Herbard Auersperg, imenovan tudi 
Herbard Turjaški.

Peter Colnar

Anica, ki je izginila, 1. del

Družina, ki ji ni bila dana sreča

V tridesetih letih, kar pos-
lušam bolj ali manj inti-
mne zgodbe, se mi zdi, da 
se je marsikaj spremenilo. 
Vrednote, ki so veljale ne-
koč, nimajo danes nobene-
ga pomena več. Tudi prego-
vor Celo svojo mater bi pro-
dal za denar prihaja vedno 
bolj do veljave. Včasih me je 
strah mask, ki jih ljudje no-
sijo na obrazu. Drži, da se da 
z njimi zakriti marsikaj, a ne 
za zmeraj. 

Tudi zakonca Zvone in 
Marija sta v življenju doži-
vela marsikaj. Zvonetov po-
kojni ded se je boril na soški 
fronti, domov pa se je vrnil 
šele leta 1921. Kje je blo-
dil toliko časa, ni nikoli po-
vedal. Njegova žena je bila 

prepričana, da so ga ubi-
li. Ker je kmetija pogrešala 
močne moške roke, si je iz-
brala Franca, malo mlajše-
ga fanta iz okolice Ljubečne, 
v želji, da se po letu žalova-
nja z njim tudi poroči. V tem 
času se jima je rodila hčerka. 
Ravno so jo nesli h krstu, ko 
se na vratih – kot duh – pri-
kaže  ded. 

»Lahko si le predstavljate, 
kako so ga bili veseli in ''ve-
seli''. Nastala je zmeda, ki ji 
ni bilo videti ne konca ne kra-
ja. Ded je rohnel in rogovilil, 
v silnem besu je nezvesto 
ženo hotel celo zadaviti. A je 
potem župnik s svojo umno 
in trezno besedo v hiši nare-
dil red. Franca, ki je vložil vse 
prihranke v popravilo strehe, 
kupil je tudi nov voz in ure-
dil kolovozno pot, pač niso 
mogli kar brcniti čez prag! 
Ko so se pomirili duhovi, sta 
se babica in Franc preselila v 
kaščo, ki sta jo malo preure-
dila, ded pa je z otroki ostal 
v hiši. Počasi sta se možaka 
navadila drug na drugega in 
čez leta se je zgodilo, da sta 
se ga kdaj tudi skupaj napi-
la. Žal je babica pri šestdese-
tih umrla, tako da sta potem 
v kašči živela le še Franc in 
hčerka Elizabeta. Ta pa je po-
tem po spletu naključij tudi 
podedovala kmetijo. Moja 
mama je na stara leta skrbela 
za deda. Ni bilo lahko, saj je 
bil zelo siten, bolan, tudi pre-
cej živčen. Ponoči se je zbu-
jal, prepričan, da še zmeraj 

leži v kanalih na soški fronti, 
obdan s trupli prijateljev. Ka-
dar je bilo najhuje, je vse noči 
prejokal. Sedem tet in stri-
cev se je razkropilo po sve-
tu, eden je odšel v Nemčijo 
in tam izginil, nobenega gla-
su nimamo o njem. Drugi 
se je odselil v Ameriko. Šele 
njegovi potomci so z nami, 
ki živimo v Sloveniji, pred 
leti navezali stike, a le zato, 
ker so jih zanimale koreni-
ne. Tudi letos nas bodo obi-
skali, a šele jeseni, saj uživajo 
na trgatvah,« je pripovedoval 
Zvone. Pri razlaganju pove-
zav med svojim sorodstvom 
je poskušal biti čim bolj stva-
ren, ker se je v trenutkih ne-
pazljivosti še sam mimogre-
de ''zaštrikal''.

Z Marijo imata tri hčerke. 
Z dvema ni bilo nobenih te-
žav, starejša pa jima je že od 
otroštva naprej delala sive 
lase. Tam, kjer so se počele 
lumparije – tam je bila zme-
raj zraven, sta rekla v en glas.

Anica je bila tudi edini ot-
rok, ki ga je Marija leta 1958 
rodila doma. To so bili za vso 
družinico težki časi. Zvone 
je delal na tri izmene, Ma-
rija pa je bila kuharica v de-
lavski restavraciji. Denarja 
je bilo pri hiši, pravzaprav v 
zelo majhnem podstrešnem 
stanovanju, kjer je pihalo z 
vseh koncev, komaj kaj.

Marija pripoveduje: »Vode 
nisva imela, ponjo sem hodi-
la v klet, tri nadstropje niže. 
Predstavljate si, kakšen 

napor je to bil – zlasti potem, 
ko sem bila noseča! Tudi ele-
ktrike, ki je bila napeljana od 
sosednjega bloka, je vsaj de-
setkrat na dan zmanjkalo. 
Kakor hitro sta bili prižga-
ni več kot dve žarnici, smo 
že bili v temi. Včasih sem se 
na hitro umila kar v službi. 
Da bi se kdaj skopala cela?! 
Ni bilo misliti. Kje vendar?! 
Spominjam se, kako nemo-
goče težko je bilo, ko se je 
rodila Anica. Na svet je pri-
jokala konec januarja, ko je 
bilo mrzlo kot na Antarktiki. 
Ves dan sva preležali v pos-
telji, stiskala sem jo k sebi, 
ker sem se bala, da bi zmr-
znili. Moža ni bilo doma, ker 
je bil v službi, jaz pa sem bila 
še preveč slabotna, da bi lah-
ko z otrokom v naročju op-
ravila pot po nevarnih in str-
mih stopnicah. Niti pomis-
liti ne smem, kaj bi bilo, če 
za dojenčka ne bi sama ime-
la dovolj mleka! Zaradi izčr-
panosti in slabe hrane sem 
izgubila tri zobe. Bilo me je 
tako zelo sram pred Zvone-
tom, a je bil na srečo on 
bolj pameten kot jaz! Vsee-
no smo se nekako prebili do 
konca aprila, ko sem mora-
la ponovno v službo. Nisva 
imela drugega izhoda, kot da 
otroka odneseva k Zvonetovi 
mami, da pazi nanjo. To ni 
bila lahka odločitev, saj je ži-
vela skoraj petdeset kilome-
trov stran, kar je pomenilo, 
da včasih nisem videla otro-
ka tudi po ves mesec. Kljub 

temu da je imela na grbi še 
očeta, Zvonetovega deda, in 
je bila zelo živčna ženska, se 
mi zdi, da hčerki ni bila slaba 
varuška. Ni je tepla, pa tudi 
jesti je dobil otrok, kolikor 
je hotel. Le za kakšno ''crta-
nje'' ni imela posluha, jaz pa 
tudi ne. To odkrito priznam. 
Šele ko je šla Anica v prvi ra-
zred, sva jo ponovno vzela 
k sebi. Isto leto se je potem 
rodila še druga hči, tako da 
sem imela polne roke dela. 
Anica je bila svojeglav otrok, 
če je le mogla, mi je izmak-
nila denar, sedla na avtobus 
in se odpeljala k Zvoneto-
vi mami. Prvič in drugič sva 
ji še pogledala skozi prste, 
tretjič pa sva jo kaznovala, 
kar ni bilo dobro. Otrok se je 
zaprl vase, govorila je le toli-
ko, kot je bilo treba. Že ko je 
bila v višjih razredih osnov-
ne šole, se je pogosto zgo-
dilo, da je zvečer ni bilo do-
mov. Priklatila se je šele po-
tem, ko sva z možem zakle-
nila vhodna vrata. Če sva jo 
vprašala, kje je bila, je sko-
mignila z rameni in naprej 
žvečila žvečilni gumi, kot da 
naju ni tam. Zvone jo je vča-
sih oklofutal, a je bilo potem 
še slabše. Bila sva slepa in 
gluha, ko so nama govorili, 
da se nastavlja dedcem. Zde-
lo se mi je povsem nemogo-
če, da bi nedoraslo dekle po-
čelo kaj takšnega. Nihče – 
ne v moji ne v njegovi dru-
žini – ni bil podvržen kurba-
riji. Pa je bila brihtna, le zelo 

samosvoja. Po osnovni šoli 
je šla delat, četudi so jo v šoli 
silili, naj se vpiše na gimna-
zijo. ''Hočem imeti svoj de-
nar!'' je vztrajala toliko časa, 
da sva z Zvonetom popusti-
la. A v službi ni zdržala dol-
go. Menjala jih je kot spo-
dnje hlače. Imela je dobrih 
sedemnajst let – najmlaj-
ša hči je šla ravno v prvi ra-
zred – ko mi pove, da je nose-
ča. Da ne bo šla delat splava, 
ker si obeta, da bo lahko z ot-
rokom poplačala nekaj svo-
jih dolgov. Ne bom pozabi-
la večera, ko mi je to poveda-
la: v kuhinji sem delala srb-
sko solato, bilo mi je vroče, 
komaj sem dihala. Ko sem 
jo slišala in doumela pomen 
njenih besed, me je zmanj-
kalo. Telebnila sem po tleh, 
pa nisem omedlela, vsaj mis-
lim, da ne, saj sem se vsega 
zavedala, kar se je potem še 
dogajalo. Stopila je čezme, 
mi zabrusila: ''Ti kar igraj, 
pička stara,« in odšla v svojo 
sobo. Zvonetu si nisem upa-
la izdati vseh podrobnosti, 
saj bi jo ubil. Le to sem mu 
omenila, da je Anica noseča, 
a naj za božjo voljo ne kriči 
nanjo, ker bo še slabše. Res 
me je ubogal, kaj je pa hotel 
drugega?! Zadnji mesec no-
sečnosti se je Anica – tako je 
rekla – preselila k otrokove-
mu očetu. Oddahnilo se mi 
je, saj sem upala, da je že po-
zabila, da mi je grozila, da ga 
bo prodala.« 

(Konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

usode



petek, 16. junija 201722

Razgledi

Miha Naglič

»Načrtovano je bilo, da naj 
bi Tito novo leto skupaj s ce-
lotnim državnim vrhom do-
čakal na Brdu pri Kranju, 
z glasbo in pevci, a je bila 
proslava tik pred zdajci od-
povedana. Tito je namreč 25. 
decembra dobil ''akutne bo-
lečine v levi nogi'', kar se je 
sicer začasno in delno umi-
rilo. Proslava je bila presta-
vljena v Karađorđevo, pote-
kala je ''v krogu družinskih 
članov in najtesnejših sode-
lavcev'', navzoč pa je bil tudi 
zdravniški konzilij. V medi-
jih je bilo objavljeno, da Tito 
občanom pošilja novoletno 
voščilo. Takoj po novem letu 
se je bolečina v nogi okrepi-
la, zato je bil Tito poslan v Kli-
nični center v Ljubljani, ki je 
slovel kot ''najmodernejši in 

najbolje opremljeni center 
take vrste v državi''. Javnost 
je bila obveščena, da ima ''te-
žave s cirkulacijo''. Držav-
no in partijsko vodstvo pa 
sta bila informirana, da gre 
za ''arteriosklerotični proces 
na levi nogi'' in da to ''neugo-
dno vpliva na delovanje srca, 
ledvic, jeter, oteževalna oko-
liščina pa je tudi bolnikov di-
abetes''. Že takrat je zdrav-
niški konzilij predlagal, naj 
privoli v amputacijo, vendar 
je zavrnil že samo misel na 
to: ''S tega sveta hočem cel! 
O sebi odločam jaz!''. Tako 
pogumno in odločno reakci-
jo človeka na koncu življenj-
ske poti je njegov bivši zdrav-
nik, kasnejši ''spreobrnjeni'' 
nacionalist Aleksandar Ma-
tunović pojasnil s tem, da so 
''bili narcisoidnost, ponos, 
oholost in nečimrnost pri 

njem tako močni, da invali-
dnosti ni mogel sprejeti niti 
kot predpostavko, kaj šele 
kot stvarnost''. Nazadnje je 
Tito le legel na svojo ''smr-
tno posteljo'', Jugoslavija pa 
je krenila svoji drami napro-
ti. Po intenzivnem zdravlje-
nju se je Titovo stanje popra-
vilo in je bil odpuščen iz bol-
nišnice, vendar je ostal na 
Brdu pri Kranju, kjer je bil 
pod nenehnim zdravniškim 
nadzorom. Obiskovali so ga 
tesni sodelavci in tako ga je 
8. januarja obiskala tudi tro-
jica generalov (Nikola Ljubi-
čić, Branko Mamula in Asim 
Hodžić), ki se je z njim po-
govarjala eno uro. Mamula 

trdi, da je zapisnik srečanja 
sestavil general Hodžić. Med 
pogovorom je Tito še vedno 
kazal čilost: razpravljali so o 
sovjetski intervenciji v Afga-
nistanu in o vseh nevarnos-
tih, ki izhajajo iz nje …« (Str. 
881–882)

Še ena knjiga o Titu, dobra 
in zanimiva zlasti za tiste, ki 
smo pod Titom živeli. Sam 
sem odhajal od vojakov rav-
no v zgoraj opisanih prvih 
januarskih dneh 1980, živo 
se spominjam, kakšna pani-
ka je zajela oficirje, ko so iz-
vedeli, da je naš vrhovni ko-
mandant v bolnici. Malo je 
manjkalo, pa bi moral tudi 
sam ostati v vojski …

Nove knjige (386)

Tito

Ivo in Slavko Goldstein, Tito, prevedla Maja Novak in 
Andrej E. Skubic, Modrijan, Ljubljana, 2017,  
1072 strani

Kranj nekoč in danes Krilce iz banan

Ko je leta 1926 nastopi-
la v Parizu v »Črnski revi-
ji«, je mesto ponorelo. Ku-
bisti so jo proglasili za svo-
jo muzo. Ženska s čudovi-
to postavo in ebenovinastim 
odtenkom kože, afroame-
riškega in ameriškoapala-
škega rodu, plesalka, pevka, 
igralka in borka proti rasni 
nestrpnosti je bila Josephi-
ne Baker, rojena v St. Luisu 
na ameriškem jugu 3. junija 
1906. Živela je v bednih raz-
merah, se pri trinajstih pri-
silno poročila, a zakon ni tra-
jal dolgo. Odkar je pomnila, 
je plesala. Bila je zvezda re-
vij pariških zabavišč. Naj-
bolj razvpit je bil njen ples 
v ritmu divjega charlestona, 
ki ga Evropa še ni poznala. 
Ovešena z nekaj ponareje-
nimi dragulji in oblečena le 

v krilce, na katerega je bilo 
prišitih 16 plišastih banan, 
je obnorela francosko pre-
stolnica. Postala je muza 
kubistov, slikal jo je Pablo 
Picasso. A v nekaterih pre-
stolnicah ni smela nastopa-
ti. Na Dunaju, na primer, so 
bile posebne maše kot poko-
ra za Josephinino moralno 
predrznost. Leta 1933 je na-
redila izpit za pilotko, 1937 
pa je z novo poroko postala 
francoska državljanka. Ob 
vpadu Nemcev v Francijo 
se je zelo dejavno pridružila 
francoskemu rdečemu kri-
žu in francoskemu odporni-
škemu gibanju. Imela je od-
prta vrata v visoko družbo in 
postala je dobra vohunka. Po 
vojni so jo odlikovali z voja-
škim križcem z rozeto, pos-
tala je vitezinja Častne legi-
je. Živela je na jugu Dordog-
ne, v srednjeveškem gradu, 
posvojila je 12 otrok iz različ-
nih dežel, zvečine vojnih si-
rot. Čeprav je bila bogata, je 
bilo sredstev za vzdrževanje 
domačega posestva prema-
lo. Prišla je na boben. Mona-
ška princesa Grace ji je po-
darila majhno vilo v Mona-
ku. Leta 1963 je bila Josep-
hine ob Martinu Luthru ml. 
glavna govornica v Maršu na 
Washington. V pomanjka-
nju denarja se je vrnila pod 
odrske luči in na uspele tur-
neje. V gledališču Bobino se 
je 25. marca 1975 ob prazno-
vanju 50-letnega umetni-
škega delovanja štirinajst-
krat dvignila odrska zavesa. 
Le nekaj dni zatem je najbolj 
vznemirljiva ženska dvajse-
tega stoletja ugasnila. V Pa-
rizu so ji namenili vojaške 

pogrebne svečanosti, tiho 
pa so jo pokopali v Monaku. 

Zeleni zmešanček 
z banano

Za dve osebi potrebuje-
mo: 1 banano, 3 kivije, 1 pest 
mlade špinače, pol žličke 
kokosovega olja, 100 ml ja-
bolčnega soka, ledene kocke 
ali vodo, a ne več kot 100 ml.

Banano in kivi olupimo in 
zrežemo na kosce. Vse se-
stavine damo v mešalnik in 
zmeljemo. Prelijemo čez le-
dene kocke. Če nam mrzla 
pijača ne prija, dodamo k 
vsem sestavinam še vodo, 
preden jih zmeljemo. 

Zmešanček iz borovnic 
in banane

Za dve osebi potrebuje-
mo: 100 g borovnic, 1 bana-
no, 50 g jogurta, 200 g kisle-
ga mleka, 1 brizg limonine-
ga soka, sladkor ali agavin si-
rup, kocke ledu po želji.

Borovnice oplaknemo. 
Banano olupimo in nareže-
mo na kolobarčke. Vse sesta-
vine zmešamo, damo v me-
šalnik in zmeljemo. Prelije-
mo čez ledene kocke. 

Zmešanček iz marelic 
in banane

Za dve osebi potrebuje-
mo: 6 marelic, 1 večjo ali 2 
manjši banani, 200 g kisle-
ga mleka, pol žličke limoni-
nega soka, sladkor ali agavin 
sirup, kocke ledu po želji.

Marelice operemo in zre-
žemo; banano zrežemo na 
kolobarje. Vse sestavine 
damo v mešalnik in zme-
ljemo. 

Pa dober tek!

Alenka Bole Vrabec

mizica,
pogrni se

Leta 1887 je bil na tedanji Farovški pristavi zgrajen park Zvezda. Zasnovan je bil tako, da 
je bil v sredini parka rondo, do katerega so bile speljane poti. Park je bil bogato ozelenjen, 
zasajen z avtohtonim drevjem in grmičevjem. V letu 1922 je bil zgrajen Narodni dom. 
Takrat se je površina parka skrčila na prostor med to novo zgradbo in cesto ob gimnaziji. 
V času Kraljevine Jugoslavije je bil leta 1926 sredi parka postavljen spomenik kralja Petra I. 
Karađorđevića in se je po njem tudi imenoval Park kralja Petra I. Spomenik so med okupacijo 
Nemci odstranili. Po letu 1945 je ostal park v prvotni obliki do šestdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko se je izvedla prezidava Narodnega doma oziroma po novem Delavskega doma. 
S prezidavo se je spremenil videz stavbe in odstranilo se je zunanje stopnišče. Zgradila se 
je betonska ploščad, na katero so bili postavljeni kipi Lojzeta Dolinarja. Park je postal Trg 
revolucije, po osamosvojitvi Slovenije pa Slovenski trg. / Avtor: Alojz Premrov



Prost vstop. Program bo izpeljan v vsakem vremenu.

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

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

V 
Ljubljani se nam 
je pridružila turis
tična vodnica Ale
nka Veber  Rih
tarjeva. Ob zani

mivih zgodbah iz življenja nje
nih prednikov in tudi svojega 
so ure hitro minevale.

Izlet bi lahko poimenova
li tudi Po poti notranjskih 
gradov ali Ob reki sedme
rih imen, ki jo večina pozna 
le pod imenom Ljubljanica; 
morda celo kaj na temo lip, 
saj smo jih na našem popoto
vanju videli lepo število. 

Spoznali smo še predho
dnico kozolca ostrnico; naš 
dan pa se je začel na Rakeku 
– v mestu »na prepihu«, kot 
ga je poimenovala Alenka – z 
ogledom simpatične Plečni
kove cerkve Srca Jezusovega. 
Letos mineva ravno šestdeset 
let arhitektove smrti: Jože Ple
čnik je umrl januarja 1957.

Pot nas je naprej vodila na 
Bloke, kjer smo si v Novi vasi 
ogledali stalno muzejsko raz
stavo Bloški smučar. Razstava 
omogoča celovit vpogled v blo
ško kulturno dediščino vse do 
današnjega časa. Sprejel nas 

je Matej Pakiž. Skozi besedo 
in sliko, ki pripovedujeta zgo
dbo bloškega človeka, člove
ka iz krajev, kjer je »pol leta 
zima, pol leta mraz«, smo na 
poljuden, celo rahlo humoren 
način, spoznali življenje, ki ni 
bilo vedno prijazno do ljudi – 
sploh kadar je zapadlo res veli
ko snega. Smuči so bile njiho
vo okno v svet, če se tako izra
zimo. Skorajžila pa sta se Loj
ze Smolej in Metka Grego
rin, ki sta se preizkusila v vlogi 

bloškega smučarja in smučar
ke ter se v polni opravi iz prete
klosti, tudi z lesenim smučmi 
na nogah, spustila po improvi
ziranem sneženem klančku. 

Pot nas je vodila naprej v 
Babno Polje, kjer so nas na 
domu obnovljene Rihtarjeve 
domačije pričakale Alenkina 
mama Frančiška, Elka Nared 
ter Ana Zakrajšek, predsed
nica Društva žena in deklet 
na podeželju Ostrnice Loška 
dolina, z izjemno okusnimi 

flancati, sokom iz bezga in 
smrekovih vršičkov ter mede
nim žganjem. Ker je v bistvu 
gospodarica domačije Alen
ka, smo tako zgodovino in 
marsikaj zanimivega izvedeli 
iz prve roke. Čez cesto smo si 
ogledali še cerkev sv. Nikola
ja, se sprehodili skozi kraj in 
se odpeljali na kosilo k Stani. 

Preden pa smo se vrnili na 
Gorenjsko, smo za kratek čas 
pokukali še k Cerkniškemu 
jezeru.

BLOŠKI SMUČAR
Izletniki Gorenjskega glasa smo se odpravili v najhladnejši kraj v Sloveniji Babno Polje. Obiskali smo 
deželo ostrnic, pobliže spoznali bloškega človeka in smučarja ter prisluhnili zgodbi o Rihtarjevih.

Metka Gregorin se je preselila v preteklost ...

Matej Pakiž

V gostilni in pizzeriji Pri Stani: »oštirka« Stanka 
Cimermančič s sinom Francijem in natakarico Nino Kacijan.

Pred dvorano v Novi vasi na Blokah. V dvorani obiskovalce najprej pozdravi s stropa viseča 
jeklena konstrukcija bloškega smučarja, delo domačina Božidarja Strmana - Miša.

Okusni flancati so popotnike Gorenjskega glasa navdušili 
tako z videzom kot z okusom.
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sudoku_LAZJI_17_48
NALOGA

4 5 7 6
4 7 9

8 2 4
3 2 8 9

1 5 2
5 1 6 8

3 1 9
9 6 4

9 6 1 8

sudoku_LAZJI_17_48

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEŽJI_17_48
NALOGA

5 6 1 4
7 8 5 3
4 9

3 7 4 2

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

5 9 2

sudoku_TEŽJI_17_48

REŠITEV

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

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_48
NALOGA

4576
479

824
3289

152
5168

319
964

9618

sudoku_LAZJI_17_48

REŠITEV

459381276
326479185
781625349
673248951
198753462
245196837
532817694
817964523
964532718

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEŽJI_17_48
NALOGA

5614
7853
49

3742

5168
3217
1486

592

sudoku_TEŽJI_17_48

REŠITEV

568913742
792845613
431672589
913784265
846529371
275136894
389261457
127458936
654397128

TA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Večer navodil
Ko mož pride pozno popoldan domov iz službe, v pred-
sobi najde listek:
»Šla sem k mami, je zbolela.«
Stopi v kuhinjo in najde nov listek:
»Večerja je v hladilniku.«
Odpre hladilnik, v katerem je na posodi s hrano spet listek:
»Pogrej jo v mikrovalovki.«
Ko po večerji razmišlja, kaj bo počel preostali del dneva, 
na postelji najde še en listek:
»Sanjaj o meni.«
Možu je dovolj listkov, lepo se obleče, in ko se hoče 
obuti, v čevlju spet najde listek: 
»Kam pa kam?«

Mesni burek za vegetarijance
Janez kupi mesni burek. Komaj zagrize vanj, že vpra-
ša prodajalca bureka: »Ejga, mojster, kje pa ti hraniš 
meso?«
»Kje? V hladilniku, a ne.«
»Aha. Drugič ga mal' lahko daš tudi v burek.«

Ni prepozna
Vsa razkuštrana in neurejena gospodinja z vrečo smeti 
priteče k smetnjaku in vpraša smetarja:
»A sem že prepozna?«
»Ne, niste gospa, kar skočite noter.«

Ženitni oglas nekega gasilca
»Želim spoznati gorečo blondinko zaradi osnovanja 
skupnega ognjišča.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Skrbelo vas bo finančno stanje, saj ste v zadnjem času 
preveč zapravljali. Pred vami so pozitivne spremembe, 
a kljub temu vas bo obremenjevalo tisoč različnih misli. 
Ostanite zvesti svojim sanjam in trdno hodite proti cilju.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Premagali boste vsa svoja načela, ki so vam bila v glavnem 
le v škodo, ne pa v korist, kot ste verjeli. Sreča v ljubezni 
vam bo dala samozavesti, s tem pa se vam marsikaj spre-
meni na bolje. Vedno več časa boste posvetili romantiki.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Način življenja in samo razmišljanje – vse se vam bo 
postavilo na glavo. Veliko stvari bo dobilo nov smisel, saj 
boste gledali z drugačnimi očmi. Vse, kar je črno, se bo 
spremenilo v belo, vse, kar je slabega, bo postalo dobro. 
Pred vami je sreča.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Vsi strahovi, ki vas bodo spremljali te dni, bodo neuteme-
ljeni in odveč. Spraševali se boste, ali ste dovolj sposobni 
in kaj če drugi od vas preveč pričakujejo. Pogovor, ki ga 
boste imeli v sredini tedna, vam bo odprl oči in dal pogum.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Končno se vam bodo ljubezenske zadeve začele obrača-
ti tako, da boste srečni, pomirjeni, ljubljeni. Polni dobre 
volje boste zmožni narediti vse, kar je bilo še pred nedav-
nim nemogoče. Le kaj bi še radi? Zaradi denarja se ne 
obremenjujte.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Že kar nekaj časa ste se otepali družbe z izgovorom, da 
nimate časa. Tokrat vam to ne bo uspelo. Navsezadnje 
se boste imeli še kar lepo. Lepo presenečenje pa vas čaka 
tudi pri financah, saj boste dobili darilo v obliki denarja.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
S tem ko se greste skrivalnice, lažete tudi sami sebi. Vsemu 
temu boste naredili konec in si vzeli pet minut za resnico. 
Lažje boste zadihali in kolo sreče se obrne. Na delovnem 
mestu boste določene ljudi postavili pred dejstvo. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Počutili se boste osamljeno in dvomili boste o vsakem 
svojem dejanju, ki ga boste naredili. Taki in podobni 
občutki bodo hitro minili. Kar se tiče prijateljstva, boste 
malce razočarani – in nevede s tem postavljeni pred dej-
stvo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Poizkušali se boste izogibati dolžnostim, a kaj, ko prav dol-
go nikogar ne boste mogli vleči za nos. Nekdo vas bo vse-
eno spregledal in bodite pripravljeni na kritiko, ki jo boste 
hočeš nočeš pripravljeni sprejeti. Čaka vas potovanje.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Kljub bremenom boste imeli dovolj energije, da boste za 
vse našli pravo rešitev. Tudi sam čas bo pokazal svoje 
in mirne duše se boste lahko sprostili. Premišljevanje o 
dopustu bo obrodilo sadove in kmalu se vam obeta poto-
vanje. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na račun presenetljivih dogodkov boste končno pridobili 
samozavest, saj vam je v zadnjem času primanjkuje in 
se zaradi tega zruši veliko vaših sicer dobrih načrtov. Na 
delovnem področju boste prišli do dobrih idej in boste 
lažje zadihali.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ves teden boste letali okrog in reševali različne stare 
zadeve. Videli boste, da je bil ves pretekli strah zaman, 
saj se bo vse dobro rešilo. Na delovnem mestu se vam 
obetajo spremembe in končno se odpira možnost za 
napredovanje.
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V Kamniško-Savinjskih Alpah
POHODNIŠKI FESTIVAL

 22. - 25. junij 2017

VEČ NA 
SPLETNI STRANI:

kamnik-savinja-alps.com
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1. nagrada: Solčavska sladica v Centru Rinka za dve osebi
2. nagrada: 2 uri e-kolesa na Jezerskem
3. nagrada: knjiga Oblačilna dediščina Preddvorčanov in okoličanov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 28. junija 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Šestintridesetletna igralka Julia Stiles, zna-
na svoji prvi vlogi v filmu Deset razlogov 
zakaj te sovražim, pričakuje prvega otro-
ka. Z zaročencem Prestonom J. Cookom, 
s katerim sta se spoznala pred dvema 
letoma, bosta postala starša konec leta. 
Igralka trenutno promovira serijo Riviera.

Julia Stiles v veselem pričakovanju

Revija Forbes je objavila seznam najve-
čjih zaslužkarjev leta 2017. Sean »Diddy« 
Combs (47) je z zaslužkom 130 milijonov 
dolarjev pometel s konkurenco. Raper je 
največ zaslužil s turnejo, s prodajo obla-
čil in z blagovno znamko  Ciroc vodka. 
Podjetni glasbenik je na vrhu omenjene 

lestvice že šesto leto zapored. Na drugem mestu je pevka 
Beyoncé, sledijo pisateljica J. K. Rowling, raper Drake in 
nogometaš Cristiano Ronaldo.

P. Diddy po zaslužku tudi pred Ronaldom

Kevin Dillon (51) in Jane Stuart se loču-
jeta. Jane je vložila zahtevo za ločitev, 
v kateri terja tudi denarno odškodnino. 
Igralec je pristal na preživnino v višini 
nekaj več kot tri tisoč dolarjev meseč-
no za njuno enajstletno hčerko in okoli 

sedem tisoč dolarjev mesečne podpore za njeno prežive-
tje. Igralca sta se spoznala leta 2004 in se dve leti kasneje 
poročila v Las Vegasu.

Po desetih letih končala zakon

Nick Cannon (36) bo organiziral dražbo 
svojih dva milijona dolarjev vrednih čev-
ljev in izkupiček dal v dobrodelne name-
ne. Čevlje je pevec nosil v deveti sezoni 
finalne oddaje Amerika ima talent in 
veljajo za najdražje na svetu. Krasi jih kar 

14 tisoč diamantov, ki so pritrjeni na belo zlato. Kateri 
dobrodelni ustanovi bo namenil izkupiček od prodaje, za 
zdaj še ni znano.

Čevlji za dober namen

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Organizator-
ji dogodka so 
letos ubrali mal-
ce drugačen pri-
stop do obisko-

valcev – tistih, ki so prišli brez 
klobukov ali pa do njih gojijo 
le posebno afiniteto. Namreč, 
za razliko od prejšnjih let so 
tokrat sodelovali z novousta-
novljenim socialnim podjet-
jem ETRI – Cof Škofja Loka. 
Tako da so bili v njihovi pose-
bni »pop-up« trgovini na voljo 
kvalitetni klobuki žal propad-
lega slovenskega proizvajalca 
klobukov Šešir Škofja Loka. 
Del izkupička od prodaje so 
namenili v poseben sklad za 

usposabljanje in zaposlovan-
je invalidov in drugih ranlji-
vih skupin na delovnih mes-
tih, ki so ustvarjena v sode-
lovanju z lokalno skupnos-
tjo, del pa v stečajno maso, iz 
katere bodo poplačani delavci 
podjetja Šešir. 

V središču pozornosti so 
bili sicer Čuki, jezik je spretno 
vrtel Trkaj, za dodatno glasbe-
no vzdušje je skrbel tudi DJ 
Dady. Med prisotnimi zvez-
dami s klobuki je na odru nas-
topil še kakšen glasbenik, pod 
odrom pa ravno tako ni manj-
kalo prepoznavnih imen 
in obrazov slovenske estra-
de. So pa tudi letos nagradi-
li najbolj domiselne klobu-
ke: med ženskami je zmaga-
la Salome s klobukom v obliki 

sladice s kremo, kuhalnico in 
češnjo na vrhu – delo obliko-
valca Boštjana Polanca; med 
moškimi pa z lastno kreacijo, 
turbanom, Milan Gačanovič. 
Za najbolj ustvarjalen otroš-
ki klobuk pa je bila nagrajena 
Klara Spolenak, hči Urše Dro-
fenik.

Naziv otroške zvezde pa si 
je v filmu Avtomobili 3 pris-
lužil Strela. Cineplexx Kranj 
je gostil ekskluzivno premie-
ro animirane pustolovščine, 
poleg pestre zabave za vso 
družino že pred premiero, 
pa so se oglasili tudi Sloven-
ci, ki so likom v filmu poso-
dili glas: Primož Forte Stre-
li McQueenu, Domen Valič 
Jaki Gromu, Maja Marti-
na Merljak Natali Ziherin, 

Jonas Žnidaršič Žigi Živ-
cu. Prišla je tudi Tanja Đurić 
Ribič, ki je pri sinhronizaciji 
vrtela režisersko palico. 

V rednem sporedu je film 
startal včeraj, konec tedna pa 
Cineplexx pripravlja Družin-
ski dan, kjer se bodo otroci 
razveselili tudi otroških kotič-
kov s pobarvankami, balonov 
ter poslikav obraza.

Oder Festivalne dvorane na 
Bledu je pred kratkim gostil 
orientalsko predstavo Čaro-
bni gozd. Živahno pa ni bilo 
le na odru, temveč tudi v zao-
drju. Tako smo v fotograf-
ski objektiv mimogrede ujeli 
»lesketajoča se« dekleta, ple-
salke Rekreativne skupine 
Radovljica, ki so se predstavi-
le s točko Zlate ribice.

KLOBUKI, STRELA IN RIBICE
Zabava pod klobuki se je ponovno dogajala v okolju igrišča za golf v Smledniku. Čeprav je kazalo, da bo 
vreme pokazalo zobe, najpomembnejši akterji – zvezde in klobuki – niso manjkali.

Modna oblikovalka Urška Drofenik z družino / Foto: arhiv organizatorjaSalome in Milan Gačanovič / Foto: arhiv organizatorja

Avtomobili so zanimali selektorja hokejske reprezentance 
Nika Zupančiča z družino ... / Foto: arhiv Cineplexx (Mediaspeed)

... in zasedbo dam: Tanjo Đurić Ribič, Majo Martino Merljak 
ter Aleksandro Balmazović. / Foto: arhiv Cineplexx (Mediaspeed)

Orientalska plesna predstava je vsebovala točko Zlate ribice. Plesalke so sijale tudi v (odprtem) zaodrju ... / Foto: A. B.

Alja Shaar in Ines Kočar sta plesalki in koreografinji, ki sta 
poskrbeli za orientalsko plesno predstavo Čarobni gozd. 
Na blejskem odru so v predstavi, ki je navdušila, blestele 
tudi njune plesalke. / Foto: A. B.
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 Prijavite se na kmečko  
 ohcet v Bohinju!

Prijavnica za kmečko ohcet
(Podatke vpisujte čez besedilo v sivih okenčkih)

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna pri- 

reditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično 

društvo Bohinj in prikazuje stare življenjske nava-

de Bohinjcev. 

Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen način vabimo, 

da sodelujejo v izboru za poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 29.7.2017 ob 19.30 uri. 
V kolikor bo par želel imeti civilno poroko v Bohinju ta 

dan, se bo izvedla v popoldanskem času. Par bo oblečen 

v narodni noši, po poroki bo veselica z ansamblom. 

Za hrano in pijačo določenega števila svatov bo poskr-

bljeno. Mladoporočenca bosta prejela več lepih daril, 

kot sta prstana, potovanje, najem apartmajev v Bohinju, 

razne športne dejavnosti, obiskala bosta vse lepote Bo-

hinja in še kaj!

Izpolnjeno prijavnico pošljite na TD Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko 

jezero najkasneje do četrtka, 22.6.2017 do 10. ure. Razpis je objavljen tudi na 

spletu: www.bohinj-info.com

Pozor!   Ker bo potekala poroka po starem, se bosta morala naučiti 

nekaj besedila (a ne veliko).

Izkoristite edinstveno priložnost za poroko 

in dobro zabavo, korajža velja!

Samo Lesjak

Kranj – Letna pregledna raz-
stava članic in članov Slikar-
skega kluba Škofja Loka na 
Gorenjskem glasu, katere 
odprtje standardno popestri 
nastop Škofjeloškega okteta, 
postaja tradicionalni kultur-
ni dogodek, ki je tudi tokrat 
privabil mnogo ljubiteljev 
upodobitvenega ustvarjanja 
ter ubranega petja.

Člani kluba, ki pod men-
torstvom akademske slikar-
ke Agate Pavlovec skupaj 
ustvarjajo že devet let, so po 
raznolikih tematikah, med 
drugimi so se predstavili s 
tihožitji, avtoportreti in akti, 
tokratni pregled poimenova-
li Barvni biseri. Vsaka slika 
izžareva veselje ustvarjalcev 
pri upodabljanju, tudi tok-
rat pa je opazen izreden na-
predek vseh. Kot je na odpr-
tju razstavljena dela predsta-
vila članica Marija Šmid, bi-
seri upravičeno veljajo za 

eno najlepših stvaritev nara-
ve – nekateri pravijo, da so se 
biseri rodili kot darovi bogov, 
lunina rosa ali solze ange-
lov. Simbolizirajo najboljše v 
nas; s svojim skromnim na-
stankom, ko se iz zrna peska 
počasi prelevijo v dragulje, 

predstavljajo nedolžno in čis-
to srce ter nam pomagajo ce-
niti preproste in iskrene stva-
ri v življenju. So simbol pošte-
nosti, čistosti, modrosti, zves-
tobe, resnice in iskrenosti, to-
rej vsega, kar je pomembno v 
življenju vsakega izmed nas. 

Življenje je sestavljeno iz šte-
vilnih drobnih biserov in kdor 
jih zna pobirati, si lahko nabe-
re celo premoženje, je skleni-
la Marija Šmid, glasbene bise-
re pa je vsem zbranim v avli 
Gorenjskega glasa ponudil 
ubrani Škofjeloški oktet.

Biseri loških ustvarjalcev
V avli Gorenjskega glasa so do 1. julija na ogled dela članov Slikarskega kluba Škofja Loka.

Pevci Škofjeloškega okteta so tudi tokrat z nastopom popestrili odprtje razstave v avli 
Gorenjskega glasa, ustvarjalci pa so se jim zahvalili s podarjenimi slikami. / Foto: Samo Lesjak

Muzejsko društvo Škofja 
Loka (MD) v letu 2017 pra-
znuje 80-letnico delovanja, 
ustanovljeno je bilo 23. julija 
1937. Ob visokem jubileju de-
lovanja MD so loške kulturne 
ustanove (Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, Loški 
muzej Škofja Loka, Gimna-
zija Škofja Loka) in društva 
(Prosvetno društvo Sotočje 
Škofja Loka, Kulturno-zgo-
dovinsko društvo Lonka Stara 
Loka) podale pobudo, da se 

Muzejsko 
društvo Škofja 
Loka

MD podeli zlati grb Občine 
Škofja Loka za leto 2017.
Pobudo so podprli častni ob-
čani dr. Aleksandra Kornha-
user Frazer, Ivan Oman in 
dr. France Štukl ter državne 
ustanove Narodna in uni-
verzitetna knjižnica, Arhiv 
Republike Slovenije in Zgodo-
vinski arhiv Ljubljana.
MD je bil edini kandidat za 
prejem zlatega grba za leto 
2017. Člani Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta 
občine Škofja Loka (Komisija) 
so z večino glasov odločili, da 
MD za podelitev zlatega grba 
ni primerno. Uradne utemelji-
tve predlagatelji niso prejeli, ne-

uradno pa smo izvedeli, da je 
odločitvi botrovalo dejstvo, da 
se MD v zadnjih letih preveč 
ukvarja “s polpreteklo zgodovi-
no”. Po mnenju članov Komi-
sije to ni poslanstvo in namen 
delovanja MD. Omenjena so 
tudi slabo vodenje društva in 
notranja nesoglasja, kar naj 
bi vodilo v zmanjšanje števila 
članov MD. 
Začudenje nad politično-ide-
ološko odločitvijo Komisije, ki 
zanika dolgoletno delovanje in 
pomen MD v loškem in širšem 
slovenskem prostoru, sta javno 
izrazila častna občana dr. Ale-
ksandra Kornhauser Frazer in 
Ivan Oman (njuni pismi in 
celotno utemeljitev pobude za 
podelitev zlatega grba lahko 
preberete na spletni strani MD 
www.mdloka.si).

V izvršnem odboru MD smo, 
tako kot tudi predlagatelji po-
bude, izjemno presenečeni in 
razočarani nad odločitvijo 
članov Komisije, pri kateri so 
prevladali politično-ideološki 
vidiki in prekrili pomen dolgo-
letnega delovanja MD (izda-
janje Loških razgledov od leta 
1954, izdajanje Pasijonskih 
doneskov od leta 2006, 48 
knjižnih naslovov v zbirkah 
Doneski in Vodniki, pogovor-
ni Blaznikovi večeri). 
Člani izvršnega odbora 
MD menimo, da je strokov-
no ukvarjanje z zgodovino 
eno od osnovnih poslanstev 
našega društva ne glede na 
različne poglede na zgodo-
vinska dejstva. Zgodovinska 
krajina je prostor, ki se ves čas 
dopolnjuje z novimi odkritji 

in vemo, da so bila nekatera 
dejstva v preteklosti prikrita 
in zamolčana. Zato je naša 
poklicanost govoriti o vseh vi-
dikih zgodovine še toliko več-
ja. Vsakoletni predlog progra-
ma delovanja MD pripravi 
izvršni odbor in ga predstavi 
na zboru članov, kjer ti lah-
ko podajo tudi svoje predloge. 
V zadnjih treh mandatih ni 
bil zavrnjen noben predlog 
članov.
Povsem običajno je, da ima-
mo znotraj izvršnega odbo-
ra posamezni člani različne 
poglede na zadeve, o katerih 
se pogovorimo na sejah. Ve-
činoma do skupnega sklepa 
pridemo s konsenzom, včasih 
pa z glasovanjem, kar je obi-
čajna praksa demokratičnih 
ureditev.

Kandidate za predsednika 
MD in člane izvršnega odbo-
ra lahko predlaga 10 članov 
društva ali izvršni odbor. Na 
zadnjih treh zborih je edini 
kandidat za predsednika pre-
jel soglasno podporo članov, 
za člane izvršnega odbora pa 
so bili izvoljeni kandidati, ki 
so prejeli največje število gla-
sov. 
V MD je trenutno 296 članov, 
od leta 2014 se je število članov 
zmanjšalo za 2 člana. V tem 
obdobju je članstvo prenehalo 
40 članom (največji vzrok je 
smrt članov), pristopilo pa je 
38 novih članov. 

Mag. Aleksander Igličar, 
predsednik MD 

Štefan Kržišnik,  
tajnik MD

PREJELI SMO

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 16. junija
17.30, 19.00 Letni nastop baletnega oddelka Glasbene šole Kranj (v dvorani PGK) 

Sobota, 17. junija
16.00 Baletna šola Stevens: LABODJE JEZERO, REGTIME, VRNITEV FENIKSA (v dvorani PGK)

Nedelja, 18. junija
18.00 Baletna šola Stevens: LABODJE JEZERO, REGTIME, VRNITEV FENIKSA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 17. 6.
13.45, 15.45, 17.45 AVTOMOBILI 3, sinhro.
19.45, 21.30 VIŠJA PRESTAVA
19.10 SPOMINI NA LJUBEZEN
17.10 CHURCHILL
21.20 MUMIJA
19.00 OBALNA STRAŽA
14.20, 16.40, 21.10 PIRATI S KARIBOV:  
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
15.30 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, sinhro.
13.40 MALI ŠEF, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 17. 6.
14.20, 16.30, 18.40 AVTOMOBILI 3, sinhro.
13.30, 15.40, 17.50 AVTOMOBILI 3,  
3D, sinhro.
14.10, 17.00, 20.20 VIŠJA PRESTAVA
15.50, 19.00 CHURCHILL

16.20, 21.10, 22.35 MUMIJA
20.50 ČUDEŽNA ŽENSKA
18.00, 20.00, 22.20 OBALNA STRAŽA
21.00, 22.15 PIRATI S KARIBOV:  
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE 
18.30 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE, 3D
13.50, 15.00 MALI ŠEF, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 16. 6.
18.00 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.
20.30 SPOMINI NA LJUBEZEN

Sobota, 17. 6.
18.00 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.

Nedelja, 18. 6.
18.00 AVTOMOBILI 3, sinhro. (+ delavnica)

20.00 SPOMINI NA LJUBEZEN

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

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

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

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

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

1

2

3Gorenjski muzej,  
Grad Khislstein  
Tomšičeva 44, 4000 Kranj 
www.gorenjski-muzej.si
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Mateja Rant

Naklo – Župan Občine Nak-
lo Marko Mravlja je v pone-
deljek sprejel učence Osnov-
ne šole Naklo, ki so vseh devet 
let dosegli odličen uspeh. Za-
želel jim je, da bi uspešno na-
daljevali izobraževalno pot in 
naj ostanejo pozitivni tudi ob 
neprijetnih življenjskih preiz-
kušnjah. »Samo s pokončno 
glavo in pogumom naprej, 
pa se bo vse uredilo,« je še 
dodal, preden jim je podelil 
priznanja za odličnost, vsak 
pa je prejel še državno zasta-
vo in računalniški USB-klju-
ček.  Priznanja so prejeli: Ana 

Babnik Jeglič, Jerca Gril, Man-
ca Marčun, Manca Balantič, 
Eva Gros, Urša Šabič Pajk, Eva 

Igličar, Sara Jarc, Tevž Golob, 
Petra Ahčin, Žiga Brezavšček, 
Janez Poklukar, Anita Šalej, 

Neža Tomažič, Ana Marija 
Grabec, Eva Gregorčič, Tina 
Jeglič in Tjaša Sušnik.

Prejeli priznanja za odličnost
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Devetnajst deveto-
šolk in devetošolcev Osnov-
ne šole Šenčur, ki so vsa leta 
izdelovali z odliko, je ta te-
den sprejel župan Ciril Koz-
jek. Za odličnost jim je pode-
lil knjižne nagrade in plake-
te v obliki petic, ki jih že tretje 
leto zapored podeljuje kot t. 
i. županove petke. Odličnja-
kov, ki so se sprejema ude-
ležili v družbi ravnateljice 
Majde Vehovec, je letos ne-
kaj manj kot v preteklih letih, 
a je bila tudi generacija manj 
številna. Župan jim je česti-
tal ob uspehu in jim enako 
zaželel tudi v nadaljevanju 
šolanja in v življenju, priča-
kuje pa tudi, da se bodo ne-
kateri med njimi v prihod-
nje kot strokovnjaki vrnili v 
domači kraj in prispevali k 

njegovemu razvoju. Letoš-
nji prejemniki priznanj za 
odličnost in županovih petk 
so: Hana Kralj, Karin Primo-
žič, Mark Žnidar, Nikita Žun 

(vsi 9. a), Ema Balkovec, Tara 
Gantar, Klara Grilc, Blaž 
Jamšek, Anže Jarc, Manca 
Mohar, Neli Mrkun, Matic 
Podobnik, Manca Vidmar, 

(vsi 9. b), Manca Gostan 
Zevnik, Jernej Klenovšek, 
Žan Krajnik, Tanja Kuhar, 
Leja Meglič in Ana Remic 
(vsi 9. c).

Dobili so županove petke

Dobitniki županovih petk pred spomenikom cesarici Mariji Tereziji, katere tristoto obletnico 
rojstva praznujemo letos / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Tržič – Vseh devet let je naj-
boljši uspeh doseglo 25 učen-
cev treh tržiških šol, od tega je 
bilo le šest fantov. Njihov trud 
je župan Borut Sajovic nagra-
dil s knjigo Vojteha Kurnika z 
naslovom Kot gnezdo ptič lju-
bim Tržič in letno vstopnico za 
Gorenjsko plažo. »Dejstvo, da 
ste med najboljšimi, dokazuje, 
da vam uspeh ni bil dan sam 
po sebi, ampak je plod trde-
ga in prizadevnega dela,« jih 
je pohvalil župan, ki verjame, 
da bodo »zmagovalci« tudi 
v srednji šoli, saj imajo zna-
nje, voljo in genetske predis-
pozicije za uspeh. Na OŠ Kri-
že so bili vseh devet let šolanja 
odlični Ema Balanč, Iva Bostić, 

Jaka Bodlaj, Leonard Draginc, 
Drejc Perčič in Taja Panger-
šič, na OŠ Bistrica so blesteli 
Primož Lah, Iza Studen, Liza 

Kavčič, Eva Iskra, Jure Kleindi-
enst, Tanja Knific, Lara Malo-
vrh, Žan Mencej, Tjaša Novak, 
Ana Rožič in Ula Košir, na OŠ 

Tržič pa Meta Križaj, Maja Va-
ljavec, Maja Gros, Jerca Perne, 
Lara Primožič, Ema Meglič, 
Zala Kecman in Pia Rozman.

Župan nagradil odličnjake
Učence treh tržiških šol, ki so vseh devet let dosegli odličen uspeh, je v sredo v prostorih občine  
sprejel župan Borut Sajovic.
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Železniki – Danes ob 19. uri bodo v Galeriji Muzeja Železniki 
odprli razstavo z naslovom Pot igre, pot svobode: lesene igra-
če skozi dve stoletji, ki jo pripravlja Mohor Demšar. 

Lesene igrače skozi dve stoletji

Selca, Dolenja vas - Športno kinološko društvo Železniki bo 
jutri na vadišču na Rovnu v Selcih priredilo tekmo v agilityju, 
ki bo letos štela za pokal Slovenije. Na tekmi, ki se bo pričela 
ob 8.30, pričakujejo okrog sto tekmovalnih parov, ki se bodo 
pomerili v različnih kategorijah glede na spretnost in velikost 
psa. V Dolenji vasi pa si lahko v nedeljo po 13. uri ogledate 
konjeniško prireditev, ki jo prireja Konjeniški klub Ratitovec. 

Agility v Selcih in konjeniki v Dolenji vasi
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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
GROSSGLOCKNER: 3.7.; DOLOMITI: 12. 7.; MORJE: MURTER 
ALL INCLUSIVE: 8.–15. 8., 15.–22. 8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 9., 2.–9. 
9., 10.–19. 9., 12.–20. 9., DUGI OTOK POLNI PENZION S PIJAČO 
PRI OBROKIH: 4.–14. 7., 21.–28. 7., 11.–18. 8.,18.–25. 8., 25. 8.–1. 9.. 
www.rozmanbus.si.

TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

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

Tedenski program na: www.luniverza.si

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

PRIREDITVE
Praznovanje na Svetem Joštu
Kranj – Župnija Kranj Šmartin vabi na praznovanje na Sv. 
Jošt nad Kranjem. V nedeljo, 18. junija, bo ob 10. uri maša, 
po njej pa tradicionalna telovska procesija. V soboto, 24. 
junija, na predvečer praznika dneva državnosti, bo ob 20. 
uri v cerkvi sv. Jošta maša za domovino, po njej pa kulturni 
program. 

Srečanje s koncertom v Rock Baru
Kranj – Društvo Kr'rock ejga vabi v soboto, 17. junija, ob 19. 
uri na srečanje članov v Rock Bar na Vodopivčevi 7 v Kra-
nju. Za glasbo bo skrbel Duo Walkers, za hrano in pijačo 
bo poskrbljeno. Vljudno vabljeni tudi vsi ostali bodoči člani.

Odprtje Gorenjske plaže
Tržič – Občina Tržič ob odprtju nove poletne sezone na 
Gorenjski plaži vabi na koncert skupine Šank rock, ki bo 
jutri, v soboto, 17. junija, od 21. ure dalje v amfiteatru 
Gorenjske plaže. Kot predskupina bodo nastopili Prelude. 
Vstop bo prost.

Poletna muzejska noč
Žiri – V Kulturnem središču Stare Žiri (pri Muzeju) bo jutri, 
17. junija, Poletna muzejska noč. Program se bo z uvodni-
kom začel ob 18. uri, ob 18.30 se boste lahko podali po poteh 
Lintverna: Studenec–Vrt Kržišnik–prezbiterij stare cerkve, 
ob 20. uri bo Tone Košir, upokojeni zdravnik in zgodovinar, 
opisal Dobračevske padarske bukve, ob 21. uri pa žirovska 
rojakinja Nuška Dolenc Kambič Zgodbe kipov Kalvarije v 
Šmarju pri Jelšah. Poletna noč se bo zaključila s koncertom 
skupine Trije muškištirje.

Odkritje spominske plošče hranitelju orožja
Škofja Loka – Ob državnem prazniku dnevu državnosti 
bo v nedeljo, 25. junija, ob 10. uri v Hafnerjevem naselju 
74 svečanost ob odkritju spominske plošče hranitelju orož-
ja v vojni za Slovenijo na tajni lokaciji v letih 1990–1991. V 
kulturnem programu bodo sodelovali Tamburaška skupina 
Bisernica iz Reteč, Tone Habjan s harmonikarjem Nejcem 
Jemcem in učenci Osnovne šole Cvetka Golarja. Slavnostni 
govornik bo Brane Virant. Program bo oblikoval in povezoval 
Damjan Renko.

Dan rokometa
Železniki – Za zaključek sezone Rokometno društvo Alples 
Železniki jutri, v soboto, 17. junija, pripravlja že 4. Dan roko-
meta, ki bo z začetkom ob 10. uri potekal na športnem igri-
šču v Dašnici. Čez dan se bodo zvrstile rokometne tekme, 
ob 19. uri pa sledi zabava z ansamblom Ponočnjaki. 

Tristo let vodovoda v Naklem
Naklo – Konjeniško društvo Naklo bo prikazalo repliko prve-
ga vodovoda v Naklem. Voda bo pritekla po lesenih ceveh 
ob 12. uri jutri, v soboto, 17. junija, in to na točno istem mes-
tu, kot je pred tristo leti stalo drugo korito, to je med starim 
župniščem in Vogvarjevo domačijo.

Srečanje gorenjskih izgnancev
Kranj – Društvo izgnancev Slovenije (DIS) vabi na 17. srečanje 
gorenjskih izgnancev, ki bo jutri, v soboto, 17. junija, ob 11. 
uri na Kokrici pri Kranju – v šotoru pred trgovino Mercator. 
To bo srečanje vseh izgnancev, pregnancev in sorodnikov ter 
drugih žrtev vojnega nasilja. Srečali se bodo člani vseh krajev-
nih organizacij DIS z vse Gorenjske in drugih krajev Slovenije. 
Srečanje bo vsebovalo krajši kulturni program, slavnostni go-
vorniki pa bodo organizator in predsednik KO DIS KRANJ Iz-
tok Škofic, predstavnik Društva izgnancev Slovenije dr. Janko 
Prunk in predstavnik Mestne občine Kranj. Podelili bodo tudi 
priznanja DIS Gorenjske. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.

Rokovnjaška ohcet
Duplje – V petek, 16. junija, bo ob 20. uri v dvorani Gasil-
skega doma Duplje večer folklore z naslovom Rokovnjaška 
ohcet. Nastopili bodo člani FS DU Naklo, člani KD Dobrava 
– FS Podkuca, mladinska skupina, skupina harmonikarjev, 
evropski prvak v diatonični harmoniki Primož Gnidovec, 
Šestica, Rokovnjaška muzika in humorist Tone.

Slovenski dan v Dragočajni 
Dragočajna – Turistično društvo Dragočajna - Moše orga-
nizira v nedeljo, 18. junija, ob 11. uri v Campu Smlednik v 
Dragočajni tradicionalno prireditev Slovenski dan v Drago-
čajni. Ogled in pokušina lokalnih jedi, ki jih bodo pripravile 
gospodinje vasi Dragočajne in Moš. Nastopili bodo godci 
Suha špaga, ljudske pevke iz Trboj, Smleški žarek, Folklora 
Cerklje; potekale bodo delavnice.

IZLETI

Na Borovje nad Dovjim
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 29. junija, 
na planinski izlet na Borovje nad Dovjim. Odhod bo ob 7. uri 
s posebnim avtobusom izpred Globusa, vstopni postaji bos-
ta še Eurospin in Veliki hrib. Za planince bo hoje po srednje 
težji poti tri do tri ure in pol, vabljeni pa so tudi pohodniki, 
ki bodo hodili po lahki poti in premagali 150 metrov višinske 
razlike. Vrnitev v Kranj je predvidena do 14.30.

Na Blegaš
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane, da se udeležijo pohoda v torek, 20. ju-
nija. Podali se boste na Blegaš, izhodišče pa bo Črni Kal. 
Zbor bo ob 8. uri na grajskem dvorišču v Preddvoru.

Kolesarska izleta
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarska izleta. 
Prvi bo na relaciji Kranj–Šinkov Turn–Kranj v torek, 20. ju-
nija, ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Župančičevi 
ulici. Drugi izlet na relaciji Kranj–Žirovnica–Begunje–Pod-
vinj–Kranj bo v torek, 27. junija, ob 8.45. Od Železniške po-
staje Kranj se boste do Žirovnice peljali z vlakom, od tam pa 
s kolesom nadaljevali po panoramski cesti do Begunj, mimo 
Zapuž, Črnivca in Posavca do Podbrezij in nato v Kranj.

PREDAVANJA
Od besed k dejanju – kako?
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 19. junija, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje z naslovom Od besed k dejanju – kako? Pre-
davanje bo vodil mag. Edo P. Belak v prostorih Humane na 
Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

Zdravje poleti
Kranj – Vabljeni na brezplačno predavanje z naslovom 
Zdravje poleti, ki bo v ponedeljek, 19. junija, ob 19. uri v po-
slovni hiši Tele-TV in GTV, v 1. nadstropju, vhod po zuna-
njem stopnišču, Oldhamska cesta 1a, Kranj. Jožica Ramšak 
bo spregovorila o pogostih poletnih težavah, ki preprečuje-
jo, da bi počitniške dni preživeli brez skrbi.

OBVESTILA

Dan odprtih vrat čebelarjev
Potoče – Čebelarsko društvo Franc Lakmajer Preddvor vabi 
svoje člane in ostale ljubitelje čebel na dan odprtih vrat v 
nedeljo, 18. junija, od 9. do 15. ure v čebelnjaku Kokl v Po-
točah. Pripravili bodo tudi delavnice za otroke in ponudili 
medene izdelke.

Nameščanje atlasa pri ljudeh
Kranj – V sredo, 21. junija, ob 12. uri bo v poslovni hiši Tele-
-TV in GTV, Oldhamska cesta 1a, Kranj, Predrag Djordjević 
skupaj z atlasologi iz Slovenije opravljal brezplačne preglede 
in izvajal namestitve atlasa. Pridružite se do 18. ure, infor-
macije: 041 289 632, Jožica.

Meritve krvnega tlaka in sladkorja
Škofja Loka – Društvo diabetikov Škofja Loka vabi na brezplač-
ne meritve krvnega tlaka in sladkorja, ki bodo na Teku štirih 
mostov v soboto, 17. junija, od 17.30 do 21. ure na avtobusni 
postaji v Škofji Loki (rezervna lokacija je Sokolski dom).

KONCERTI

Kdo pa so ti fantje?
Radovljica – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled pod ume-
tniškim vodstvom Mateje Praprotnik vabi na letni koncert 
Kdo pa so ti fantje?, ki bo v Baročni dvorani Radovljiške 
graščine v nedeljo, 18. junija, ob 19.30. Sodelujejo: Jožica 
Potočnik – klavir, Damjana Praprotnik – citre, Matjaž Str-
mole – bariton. Program bo povezovala Romana Purkart. 
Vstopnine ne bo.

Koncert žirovskih godbenikov
Žiri – Žirovski godbeniki vabijo na drugi abonmajski kon-
cert, ki bo danes, v petek, 16. junija, ob 20. uri v kinodvorani 
DPD Svobode v Žireh.

Koncerti ob obletnici Traina
Kranj – Trainstation SubArt ob praznovanju šestletnice delo-
vanja pripravlja koncertna večera, in sicer v petek, 16. junija, 
ko bodo nastopili Buran, The Indicals ter Zwook in Jimmy, 
ter v soboto, 17. junija, z Mutism, Nature, Attic Mist, Sereš 
in Smetnaki.

RAZSTAVE

Slikarska razstava v muzeju Šenčur
Šenčur – V torek, 20. junija, bo ob 19. uri v muzeju v Šen-
čurju odprtje slikarske razstave. Svoja dela bodo postavili na 
ogled slikarji društva likovnikov Cerklje in likovna sekcija pri 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale. Slikar-
ji so bili udeleženci slikarskega srečanja v organizaciji Hiše 
čez cesto. Slikali so motive narave in kulturne dediščine v 
občini Šenčur.

Razstava arhitektke Špele Kuhar
Duplje – Danes, v petek, 16. junija, bo ob 18. uri v galeriji 
Graščine Duplje odprtje razstave arhitektke Špele Kuhar.

Ilija Bregar

Šentvid pri Stični – V nede-
ljo, 18. junija, bo v Šentvidu 
pri Stični že 48. Tabor sloven-
skih pevskih zborov, na kate-
rem se bo pod naslovom Ve-
selje je pri nas zbralo 78 zbo-
rov, od tega 23 ženskih, 20 
moških in 36 mešanih, ki 
skupaj štejejo skoraj dva tisoč 
pevcev. Med njimi bodo tudi 
trije mešani zbori z Gorenj-
skega, in sicer MePZ Petra 
Liparja DU Kranj (letos četr-
tič na taboru), MePZ Dobrava 
iz Naklega (23. v Šentvidu) in 
MePZ Vrelec DU Škofja Loka 
(sedmi nastop). Poleg zdru-
ženih zborov bodo v progra-
mu sodelovali tudi otroški in 
mladinski zbor OŠ Ferda Ve-
sela Šentvid pri Stični, doma-
ča folklorna skupina Vidovo, 

orgličar Marjan Urbanija, za 
spremljavo pa bo poskrbel po-
licijski orkester.

Ljudsko pesem nas sprem-
lja od začetka do konca življe-
nja in zanjo velja, da ima od-
govore na marsikatero vpra-
šanje. Na letošnjem tabo-
ru bodo pevci odgovarjali na 
dva sklopa – Vojna in To prež-
lahtno vince. Prvi sklop šteje 
sedem pesmi, drugi pa osem. 
Dirigiral bo Igor Švara. Slav-
nostni govornik bo direktor 
Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti Marko Repnik. 
Na predvečer tabora, v sobo-
to, bo v OŠ Ferda Vesela tudi 
koncert zamejskih pevskih 
zborov, na katerem bodo na-
stopili trije hrvaški zbori, po 
dva iz Srbije in Bosne in Her-
cegovine in po eden iz Italije 
in Madžarske. 

Veselje je pri nas

Vodice – Organizirano počitniško dogajanje v Vodicah, name-
njeno osnovnošolcem, se bo tudi letos začelo z oratorijem, 
ki bo potekal prvi teden v juliju v organizaciji Župnije Vodice. 
Tokratni bo ob obilici športnih aktivnosti potekal v znamenju 
stote obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi. V naslednjih 
štirih tednih pa sledijo tradicionalne Počitniške kratkočasnice 
v organizaciji Občine Vodice. Otroci bodo začeli s tednom 
doživetij, nato bodo en teden posvetili učenju angleščine, tretji 
teden bo glasbeno obarvan, četrti pa športno. Prijave potekajo 
do torka, 20. junija.

Tudi letos Počitniške kratkočasnice



30 Gorenjski glas
petek, 16. junija 2017KAŽIPOT, MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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

d.
o.

o.

Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

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

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

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

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

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

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

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

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

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

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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-marmelade naslov.qxd  30.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

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

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.

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

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

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo na deželi, 
lepa, sončna parcela, cena pri ogledu, 
tel.: 040/719-377 17002035

POSESTI
PRODAM

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

ZAZIDLJIVO parcelo, 500 m2, na 
Lancovem, odlična lokacija, tel.: 
031/451-822 17002006

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju za 50 
EUR, tel.: 031/734-103 17002037

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN enoprostorec, 7 sedežev, 
reg. do 19.3.2018, 271.000 km, ugo-
dno, tel.: 041/967-554 17002052

HYUNDAI Accent 1.4, letnik 2006, 
cena po dogovoru, tel.: 041/319-985 
 17002042

R CLIO 1.4 16 V, letnik 2001, tel.: 
031/466-024 17002048

KUPIM

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

MOTORNA KOLESA
PRODAM

SKUTER Longjia digita, letnik 2014, 
tel.: 030/360-861 17002031

TOMOS APN, odlično ohranjen, temno 
moder, letnik 2010, garažiran in prtlja-
žnik za »fičota«, tel.: 040/308-595  
 17002044

TEHNIKA
PRODAM

GLASBENI stolp 60 w, z gramofonom 
in nekaj vinil plošč, tel.: 04/23-30-
409, 031/441-543 17002008

STROJI IN ORODJA
PRODAM

APARAT za točen sladoled, tel.: 
04/25-21-083, 03/298-719 
 17002016

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

ZRAČNO suhe hrastove plohe - deske 
1.5 m3 in 4 betonske stebre za kozo-
lec, ugodno, tel.: 041/638-445  
 17002027

KURIVO
PRODAM

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

KVALITETNA bukova drva, možna do-
stava, tel.: 041/905-557  
 17002051

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNO sobo - omara, miza, trosed, 
dvosed in fotelj, tel.: 041/803-214  
 17002023

JEDILNI kot, oblazinjen, 190 x 135, 
cena 100 EUR, tel.: 031/549-008 
 17002040

PODARIM

KAVČ, ki se raztegne v posteljo, tel.: 
070/242-195 17002018

PISALNO mizo, tel.: 031/734-103  
 17002046

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

JEDILNI pribor Solinger, nov, za 12 
oseb, v kovčku, cena 50 EUR, tel.: 
031/624-509 17002013

LTH hladilno omaro, pokončna, 650 
litrov, s 3 policami, ugodno, tel.: 
041/911-822 17002020

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje, 
cena 50 EUR, 143 x 60 x 60 cm, tel.: 
04/57-20-016, 051/354-062 17002033

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ za centralno ogrevanje Buderus 
loganio G115 - olje, tel.: 031/715-
355 17002025

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN Yamaha gumenjak s plastičnim 
dnom in motor Yamaha 9,9 k, vse na 
novi prikolici, tel.: 041/818-146 
 17002039

TURIZEM
ODDAM

PRI Barbarigi oddam apartma za leto-
vanje, tel.: 041/680-201, Sonja 
 17002036

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

KNJIGO Charlotte Gerson  Gerso-
nova terapija, tel.: 04/23-30-409, 
031/441-543 17002009

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

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

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

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 
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Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila ob-
javljena v Gorenjskem glasu dne, 26. maja 2017 z geslom: V 
NARAVO Z GORENJSKIM GLASOM in prejmejo vodnik po nara-
vo Drevesa in grmi so:  Milka Ribnikar, Preddvor, Vera Malo-
vrh, Kranj in Radko Gartnar, Bohinjska Bistrica. Nagrajencem 
čestitamo!

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA - JUNIJ 2017
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi na  

junijsko  terensko krvodajalsko akcijo in sicer:

     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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Rezultati 48. kroga – 14. junija 2017
6, 7, 9, 15, 17, 23, 33 in 1

Loto PLUS: 4, 10, 13, 23, 30, 37, 38 in 33
Lotko: 4 4 7 9 1 0

Sklad 49. kroga za Sedmico: 660.000 EUR
Sklad 49. kroga za PLUS: 1.150.000 EUR
Sklad 49. kroga za Lotka: 370.000 EUR

LOTO

Razstava podbreških kapelic
Tabor – V petek, 16. junija, bo ob 18.30 v Pirčevem domu na 
Taboru odprtje slikarske razstave podbreških kapelic s spre-
mljevalnim kulturnim programom.

PREDSTAVE

Ovčar Marko
Cerklje – Gledališče Julke Dolžan Breznica v sodelovanju z 
Borštnikovo domačijo vabi na ogled premierne odrske upri-
zoritve pripovedi Janeza Jalna Ovčar Marko. Predstava bo 
jutri, v soboto, 17. junija, ob 20.30 na Borštnikovi domačiji v 
Cerkljah. V primeru slabega vremena bo predstava v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika.

Nabucco
Britof, Predoslje – Društvo upokojencev Britof Predoslje 
vabi na ogled opere Nabucco (SNG Opera in balet Ljublja-
na). Opera bo v soboto, 24. junija, v poletnem gledališču 
Studenec. Odhod avtobusa bo ob 19. uri z običajnih mest. 
Prijave sprejema Tone Oblak po tel. 04 20 41 633 ali 031 
494 422.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Podjetje Jurčič & Co., d. o. o. je družinsko podjetje s tradicijo in 
vizijo, poznano po številnem in modernem voznem parku, 
servisu vozil, kleparskih ter ličarskih delih. 

Za razvoz tovora po Evropi iščemo izkušene 

VOZNIKE (CE) m/ž
in za vzdrževanje tovornih vozil ter priklopnikov v delavnici

AVTOMEHANIKA in AVTOKLEPARJA m/ž
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, redno plačilo in delo v 
modernem delovnem okolju. 

Za prijavo in več informacij nas pokličite na 04/27 11 529 ali 
pišite na info@jurcic.com oz. se oglasite pri nas na naslovu 
Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur.

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

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

 Z žalostjo v srcu sporočamo, da se je od nas poslovil  
dragi mož, oči, brat, stric in dedi

 Janez Marinšek
iz Rupe

 
Pogreb bo v petek, 16. junija 2017, ob 16. uri na pokopališču v Kranju.

Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
 

Žalujoči: žena Alenka, sin Grega, hčerki Petra in Saša z družinama ter brat Marjan

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi 

Nejko Tavčar 
iz Škofje Loke

Poslednje slovo od dragega pokojnika bo v ponedeljek, 19. junija 2017, ob 17. uri  
na Mestnem pokopališču v Škofji Loki. Pogrebna sveta maša bo ob 16. uri v cerkvi svetega 

Jakoba v Škofji Loki. Na dan pogreba bo žara od 9. ure dalje v poslovilni  
vežici na Mestnem pokopališču. 

Pogrešali ga bomo: žena Mara, sin Jernej, hči Polona z možem, vnuki Aleš,  
Blaž in Peter, sestri Marinka in Marta

Škofja Loka, Ljubljana, junij 2017

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, ati, ata,  
pradedek, brat in stric

Matevž Rihtaršič
iz Dašnice v Železnikih

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam 
kakorkoli pomagali. Zahvaljujemo se vam za vse dobre misli, mo-
litve,  stiske rok, objeme in darove. Posebej se zahvaljujemo vsemu 
zdravstvenemu osebju za nesebično pomoč ob njegovi težki bolezni. 
Lepa hvala domačemu g. župniku za duhovno oskrbo na domu in 
g. kaplanu za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala pogrebni 
službi Navček, pogrebcem, praporščakoma in govorniku čebelarskih 
družin ter pevcem za prelepo petje ob slovesu. Iskrena hvala vsem, ki 
ste se od njega poslovili in ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Jožica, hčerke Mateja, Damjana in Helena  
z družinami, sestra Minka ter brata Jože in Janko z družinami
Železniki, 13. junija 2017

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje  
so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič) ZAHVALA

V 84. letu je odšla v večnost naša draga

Cilka Poličar
roj. Pavlin, po domače Užnkova Cilka iz Naklega

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo spoštovali, jo imeli radi in se poklonili njenemu spominu.

Žalujoči: sin Marjan, hčeri Stanka z Jožetom, Mira z Andrejem, vnuki: Jan, Aleš, Jakob, 
Lenart, Manca, Brigita, Klara, Fran, Lara, Estera; bratje in sestre z družinami 

Naklo, Strahinj, Pivka, Mlaka, Kranj, Kokrica

Sem samo popotnik 
na ozki poti tega sveta, 
ki nikoli ne odvrača pogleda 
s Tvojega obraza. 
K. Wojtyla, Pesmi

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ODLIČNO ohranjen otroški vozi-
ček, kombiniran, cena 40 EUR, tel.: 
051/670-138 17002022

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

CISTERNO Creina 3.200 litrov, soli-
dno ohranjeno, tel.: 031/570-791 
 17002021

PAJEK Sip 340, prodam ali menjam za 
seno, tel.: 040/222-436  
 17002007

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 in motokultiva-
tor, tel.: 031/492-941  
 17002034

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

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

TRAKTOR, tračni obračalnik in moto-
kultivator Muta, tel.: 041/872-029 
 17002004

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

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir fiana, cena 0,20 
EUR/kg, tel.: 041/971-508 
 17002011

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

ČEŠNJE. Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 
 17002045

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

JEDILNI in krmni krompir, lanski, kvali-
teten, tel.: 040/355-865 17002005

MLADI krompir, tel.: 041/431-049  
 17002032

IŠČEM

IŠČEM DELO - izvajamo glasbo vseh 
žanrov na raznovrstnih zabavah in žurih 
v živo, tel.: 031/325-654  
 17002019

STORITVE
NUDIM

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

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17002000

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

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

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

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

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

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

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

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

RAZNO
SMO mlada družina, ki se preseli k sta-
rejši osebi na manjšo kmetijo/dom in ji 
nudi pomoč, za njo skrbi. Možnost po-
godbe o dosmrtnem preživljanju, tel.: 
031/264-279 
 17002049

PRODAM

CISTERNO plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701  
 17002012

NERABLJEN vgradni štedilnik, 2 plin, 
4 elektrika ter lesene sklede za kisanje 
mleka, tel.: 031/262-046 17002038

IŠČEM

NEDELUJOČE varilne aparate, pralne 
stroje, računalnike, pipe, železo ..., 
tel.: 070/385-956 17002010

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 JAGNETA romanovska, teže cca 30 
kg, cena 3 EUR/kg, tel.: 04/58-71-
112, 040/360-860 17002015

BIKCA simentalca in bikca cika, stara 
4 mesece, tel.: 031/266-163 
 17002041

BREJO telico in pašno kravo ter bik-
ca in teličko 2, 3 mesece stara, tel.: 
041/211-602 17002043

JAGNJETA za zakol ali rejo, tel.: 
040/539-023 17002024

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

KRAVE in pašne telice po izbiri, tel.: 
031/692-315 17002017

MLADO kobilo lipicanko, tel.: 
051/342-704 17002028

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

PONI kobilo, brejo in ponija žrebca, 
cena po dogovoru, tel.: 04/51-46-
244, 031/545-085 17002014

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev, 
tel.: 031/890-363 17002047

TELICO simentalko v 7. mesecu bre-
josti, tel.: 041/912-995 17002054

KUPIM

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

OSTALO
PRODAM

KOTEL za kuhanje hrane za praši-
če, 60 litrov, cena po dogovoru, tel.: 
031/506-374 17002026

SLAMO v okroglih balah, tel.: 
041/593-642 17002053

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO upokojenega voznika kombija 
za razvoz blaga, za 4 ure dnevno. Uni-
gal d.o.o., Poslovna cona A 37, Šen-
čur, tel.: 031/613-622 
 17002055
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Anketa

Milan Pipan, Kamnik:

»Kar veliko sem na bazenu, 
saj mi je zelo všeč, sploh 
zdaj, ko še ni pretirane gneče 
in lahko v miru plavam. Ve-
liko mi pomeni, da je bazen 
čist in da so cene normalne.«

Mojca Kranjec,  
Sela pri Kamniku:

»Danes sem tu prvič po petih 
letih, pa se imamo prav lepo. 
Blizu doma je in pravšnje za 
osvežitev, sploh dopoldne, 
ko ni veliko ljudi, pa še druž-
ba je prijetna.«

Franc Rutar, Bakovnik:

»Kupil sem letno vstopnico 
in jo nameravam izkoristiti. V 
vročih dneh je to zelo prijetna 
ohladitev. Zelo lepo je ureje-
no, vsak najde nekaj zase in 
ničesar ne pogrešam. Tudi 
cene so ugodne.«

Katja Urankar, Kamnik:

»Kar velikokrat pridemo 
sem, sploh za nas z majhni-
mi otroki je bazen zelo pri-
ročen, saj najdemo tudi mir 
in senco. Všeč mi je, ker je 
čisto in lepo urejeno, pa še 
prijazni so.«

Jasna Paladin

Temperature so se v teh dneh 
povzpele že zelo visoko in ni 
boljšega kot skok v prijetno 
hladno vodo. Tako vsaj mis-
lijo obiskovalci kamniškega 
letnega kopališča, ki je svoja 
vrata odprlo pred tednom 
dni, tako kot tudi že nekateri 
drugi bazeni po Gorenjskem.

Po osvežitev 
na bazen

Marko Dolenc, Kamnik:

»Redno sem tu, saj je zame 
to najboljši bazen v Sloveniji. 
Vzdušje je sproščeno, okolje 
lepo, kultura na nivoju, pa še 
plavam lahko veliko. Kupil sem 
letno vstopnico, pohvalno je, 
da jih sofinancira občina.«

info@g-glas.si

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

Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in 
popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo 
dokaj sončno in nekoliko hladneje kot danes. Pihal bo severni 
in severovzhodni veter. Tudi v nedeljo bo sončno, dnevne 
temperature bodo spet nekoliko višje.

Tržič – Planinska zveza Slovenije že 35 let praznuje dan slo-
venskih planincev, šesto leto pod imenom Dan slovenskih 
planinskih doživetij. Ta bo letos na Domu pod Storžičem, in 
sicer jutri, 17. junija. Celodnevno dogajanje z vrsto brezplač-
nih aktivnosti za vse generacije pripravljajo Planinska zveza 
Slovenije, Planinsko društvo Tržič in Občina Tržič. Pripravljajo 
več vodenih pohodov, turnokolesarskih izletov, plezanje na 
plezalni steni, ustvarjalne delavnice, različne zabavne špor-
tne izzive, spoznavanje zaščitenih gorskih rastlin in mnogo 
drugega.

Dan slovenskih planinskih doživetij

Zbilje – Ob Zbiljskem jezeru bo to nedeljo, 18. junija, od 12. 
ure dalje potekal Azijski kulinarični dan, prireditev, ki je bila 
zaradi vremena sprva načrtovana za 4. junij.

Azijski kulinarični dan to nedeljo

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik obvešča, da bo ena 
največjih turističnih zna-
menitosti mesta prihodnji 
mesec dni za obiskovalce 
zaprta. Na njem bodo na-
mreč potekala nujna sana-
cijska dela obstoječega ob-
zidja.

»Skupaj z Občino Ka-
mnik smo se na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo Ka-
mnik odločili, da bomo ob-
močje zaprli. Za poseg je 
bilo pridobljeno kulturno-
varstveno soglasje in tudi 
vsa ostala potrebna soglas-
ja. Poseg je nujno potreben 
in ga ni mogoče odložiti na 
kasnejši čas. V tem času bo 
obzidje strokovno sanirano 

in bo zaradi tega po obnovi 
še bolj varno za obiskovalce 
kot je bilo do sedaj. Na Zavo-
du za turizem, šport in kul-
turo Kamnik želimo poskr-
beti tako za varnost obisko-
valcev Malega gradu in osta-
lih kamniških znamenitosti 
kot tudi odgovorno skrbe-
ti za našo kulturno dedišči-
no. Zato smo se odločili, da 
se ta nujna dela izvedejo čim 

prej, kljub poletnemu ter-
minu,« pravi Samo Trtnik 
iz Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik. Kot nam 
je še pojasnil, bodo sanirali 
le del obzidja v skupni dol-
žini štirideset metrov, in si-
cer tam, kjer višina ne dose-
ga metra in pol. »Ne gre za 
kakšno novo poškodbo, am-
pak staro stanje, ki se je do-
datno pokazalo po lanskem 
čiščenju drevja in grmičevja. 
Strokovna ocena je namreč 
bila, da je nujna nadzidava 
obzidja zaradi zagotavljanja 
dodatne varnosti obiskoval-
cev,« še pravi Trtnik. 

Spomnimo, da se je lan-
sko leto na Malem gradu na 
enem od koncertov festivala 
Kamfest smrtno ponesreči-
la obiskovalka, ki je z obzid-
ja padla v globino.

Nadzidava bo sledila vzor-
cu originalne zidave, upora-
bljeno bo avtohtono lomlje-
no kamenje. Delo bo ves čas 
potekalo pod stalnim kon-
servatorskim nadzorom. 
Vrednost sanacije znaša 
dvajset tisoč evrov.

Zaradi prenove bo zapr-
ta tudi informacijska točka 
na Malem gradu – vse pot-
rebne informacije o tej kam-
niški znamenitosti bodo tu-
risti lahko dobili v prostorih 
TIC-a na Glavnem trgu.

Območje Malega gradu je zaprto
Zaradi nujnih sanacijskih del bo območje Malega gradu v Kamniku za obiskovalce popolnoma zaprto 
od 15. junija do predvidoma 15. julija.

Jasna Paladin

Kamnik – Gozdarji in arbo-
risti – na prvo državno tek-
movanje se jih je prijavilo 
šestnajst – so se pomerili v 
štirih disciplinah, ki jih pri 
svojem zahtevnem delu mo-
rajo obvladati, in sicer v hitro-
stnem plezanju po vrvi, de-
lovnem plezanju po dreve-
su, metanju vrvice na drevo 
in reševanju ponesrečenca. 
Tekmovanje je od tekmoval-
cev zahtevalo veliko znanja, 

poguma, spretnosti in tudi 
dobre fizične pripravljenosti, 
gledalci pa so lahko uživali v 
adrenalinskih zapletih in ne-
navadnih potezah.

V dveh disciplinah (hitro-
stno plezanje po vrvi in re-
ševanje ponesrečenca) je bil 
najboljši kamniški gozdar 
in arborist Rado Nadvešnik, 
ki je osvojil tudi najvišje 
skupno število točk in tako 
naslov zmagovalca držav-
nega tekmovanja v dreves-
nem plezanju.

Tekmovali v drevesnem 
plezanju
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 
je prejšnji teden organizirala prvo državno 
tekmovanje v drevesnem plezanju, na katerem 
je zmagal kamniški gozdar in arborist Rado 
Nadvešnik.

Največ znanja v drevesnem plezanju je pokazal Kamničan 
Rado Nadvešnik. / Foto: SGLŠ Postojna

Malega gradu si prihodnji mesec ne bo mogoče ogledati, saj je zaradi nujne sanacije 
obzidja za obiskovalce zaprt.


