
AKTUALNO

Kopališča že vabijo  
kopalce 
S prihodom vročine so svoja vrata 
začela odpirati tudi letna kopali-
šča; med prvimi tudi letos kopalce 
že vabijo v Kamniku, Radovljici in 
na Bledu, do začetka šolskih poči-
tnic bodo kopalno sezono odprli 
tudi drugod po Gorenjskem. 

3

ŠPORT

Športniki  
ga potrebujejo 
Lani spomladi je prvi varuh špor-
tnikovih pravic, ki ga je imenovala 
slovenska vlada, postal nekdanji 
uspešen športnik, Kranjčan Rožle 
Prezelj. Po letu dni ugotavlja, da 
ga športniki še kako potrebujejo. 

10

KRONIKA

V zapor za  
spodletel rop 
Jeseničan Ernest Zahirović bo mo-
ral za zapahi preživeti deset mese-
cev, ker je poskušal oropati trafiko 
na Jesenicah. Rop mu ni uspel, ker 
je prodajalka ugotovila, da ji grozi 
z imitacijo pištole. 

14

ZANIMIVOSTI

Peš s Triglava  
do Ohrida 
Polde Taler iz Gorij se je letos na-
menil prehoditi celotno našo nek-
danjo skupno državo. Minulo ne-
deljo se je povzpel na Triglav in 
nato naslednji dan nadaljeval pot, 
ki jo bo čez približno mesec dni 
končal v Ohridu. 

27

VREME

Danes in jutri bo precej 
jasno in zelo vroče. V ne-
deljo bo sončno, popoldne 
se bodo pojavljale nevihte, 
ki se bodo zavlekle v noč.

15/33 °C
jutri: precej jasno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Prilogi:   Kranjčanka
Glas občine Naklo 

Marjana Ahačič

Radovljica – Ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Aleksandra Pivec 
si je v sredo spet ogledala sta-
nje gozdov na Zgornjem Go-
renjskem. "Prišli smo, da 
bi si ogledali trenutno sta-
nje zgornjegorenjskih goz-
dov, glede na to, da se bo v 
njih zaradi zelo toplega vre-
mena verjetno zelo hitro za-
čel razmnoževati podlub-
nik,« je razlog za obisk poja-
snila ministrica. »Z obiskom 
in tudi z vsemi prihodnjimi 
aktivnostmi želim opozarjati 

predvsem lastnike zasebnih 
gozdov, ki jih je na tem ob-
močju veliko, naj bodo zelo 
pozorni na to, kaj se v goz-
du dogaja, ter naj pravilno in 
pravočasno ukrepajo v pri-
meru, da se tudi v njihove 
gozdove naseli podlubnik.«

Vodja blejske območne 
enote Zavoda za gozdove 
Slovenije Andrej Avsenek 
je izpostavil, da so razme-
re v jelovških zasebnih goz-
dovih problematične tudi 
zato, ker gre za manjše raz-
drobljene posesti, katerih la-
stniki so zelo različni in po-
gosto neodzivni. To pomeni, 

da se na odločbe zavoda niso 
pravočasno odzvali in sani-
rali svojih gozdov, zato je lu-
badar uhajal naprej v zdrave 
gozdove.

Z ministrico so se zato po-
govarjali tudi o tem, kako na 
državnem nivoju spremeniti 
sistem, da bodo tako gozdar-
ji kot lastniki pri sanaciji lah-
ko učinkovitejši. »Za to je po-
trebna sistemska spremem-
ba zakona, predvsem da se 
najde pot, kako brez birokrat-
skih postopkov doseči lastni-
ka in ga zadolžiti za sanaci-
jo,« je povedal Avsenek.

Vroče poletje lahko stanje poslabša
Ministrica Aleksandra Pivec si je ogledala gozdove na Jelovici, ki so zelo 
prizadeti zaradi obsežnega napada podlubnikov. Lastnike gozdov je pozvala 
k pravočasnemu ukrepanju in sanaciji, hkrati pa je obljubila sistemske 
spremembe za zmanjšanje birokratskih ovir in skrajšanje postopkov.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si je gozdove na Jelovici 
ogledala skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije.412. stran
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Mateja Rant

Žiri – Tuje diplomate so go-
stili v okviru aktivnosti, ki 
jih izvaja direktorat za go-
spodarsko in javno diplo-
macijo na ministrstvu za zu-
nanje zadeve z namenom 
predstavitve inovativnih slo-
venskih podjetij in njiho-
ve promocije. Podjetja tako 
dobijo priložnost, da tudi na 
ta način okrepijo vezi s tuji-
mi trgi in pokažejo svojo po-
slovno moč, je razložila ge-
neralna direktorica za go-
spodarsko in javno diplo-
macijo na ministrstvu za 
zunanje zadeve Alenka Su-
hadolnik. Ob obisku v Alpi-
ni so predstavnikom tujih 
diplomatsko-konzularnih 

predstavništev, akreditira-
nih v Sloveniji, predstavi-
li svoje izdelke, inovativne 

rešitve in poslovanje podje-
tja, ogledali so si tudi proi-
zvodni proces.

Alpina je najbolj prepo-
znavna po inovativni teka-
ški obutvi, po kateri posega-
jo številni vrhunski športni-
ki. Lani so kupili tudi blagov-
no znamko Peko, pri obliko-
vanju obutve pa sodelujejo z 
znanimi slovenskimi obli-
kovalci, kot je Urša Draž, 
je gostom v uvodu Alpino 
predstavila Alenka Suhadol-
nik. Po besedah direktorja 
Alpine Gregorja Krajnca je 
njihova vizija postati eden 
izmed treh vodilnih proi-
zvajalcev tekaške obutve, v 
okviru nove strategije, ki so 
jo pripravili lani, pa name-
ravajo okrepiti tudi dve naj-
starejši znamki čevljev, to je 
Peko in Peter Kozina. 

Krepitev vezi s tujimi trgi
V žirovskem podjetju Alpina so v okviru dogodka Business-to-Diplomacy včeraj gostili tuje 
diplomatsko-konzularne predstavnike iz sedemnajstih držav.

Gosti so si z zanimanjem ogledali Alpinine modne in 
inovativne izdelke. / Foto: Tina Dokl 411. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MIRO LOJEVEC ml. iz Mojstrane.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert Poletna noč v ljubljanskih Križankah

Ne zamudite dogodka Poletna noč v Križankah 8. septembra 
2019 ob 20. uri in prvega samostojnega koncerta Tomislava 
Bralića in Klape Intrade, ki bo v prečudovitem ambientu Pleč-
nikovih Križank. Zadrska Klapa Intrade deluje od leta 1985 in 
je med najpopularnejšimi klapami na Hrvaškem in v Sloveniji. 
Žametni glas Tomislava Bralića in iskrena interpretacija Klape 
Intrade ustvarjata čustvene nastope, ki vedno znova navdušijo 
publiko, njihove pesmi pa se dotaknejo srca. Predstavili bodo 
tudi novo zgoščenko, ki so jo izdali konec lanskega leta, z 
naslovom Bilo je i vrime in nam prinesli delček morja, sonca 
in vonj po Dalmaciji tudi v središče Ljubljane, v Križanke. 
Vstopnice so že v prodaji na prodajnih mestih Eventima. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili zgoščenko, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kako je na-
slov nove zgoščenke Tomislava Bralića in Klape Intrade, ki so 
jo izdali konec lanskega leta? Odgovore pošljite do ponedeljka, 
24. junija 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 4. junija 2019, prejmeta 
majico Vala 202 Tadeja Ogrin iz Bohinjske Bistrice in Darko 
Vajt z Golnika. 
Nagrajencema čestitamo!

Jože Košnjek

Ljubljana – Štiri leta je slo-
venski slikar in kipar Mik 
Simčič v tajnosti, skrit pred 
javnostjo, najprej risal in ski-
ciral portrete papeža Franči-
ška, nato pa jih je šest ulil v 
bron, sedmega pa je izkle-
sal iz kararskega marmorja, 
iz materiala, ki ne dopušča 
kiparjevih napak in iz kate-
rega je Michelangelo izkle-
sal Davida. Tako je nastala 
portretna serija Sedem ne-
skončnih trenutkov papeža 
Frančiška. 

Pot od ideje do končnega 
izdelka ni bila enostavna. Ko 
je umetnik Mik Simčič za-
misel o portretiranju papeža 
Frančiška omenil kardinalu 
dr. Francu Rodetu, ga je ta 
podučil, da se mora zgoditi 
čudež, saj je papež nasprot-
nik lastnega poveličevanja 
in je celo ukazal odstrani-
tev svojega kipa iz stolnice 
v Buenos Airesu, kjer je de-
loval kot nadškof. Umetnik, 
za vsakega od njih je upodo-
bitev svetovne osebnosti ve-
lik izziv, je vseeno upal, ski-
ciral in risal ter osnutke pos-
lal kardinalu Rodetu s pro-
šnjo, naj ta z njimi seznani 

papeža. Kardinal Rode jih 
je sprva nameraval zavreči, 
nato pa jih je vseeno posre-
doval papežu in sledil je pre-
senetljiv odgovor: umetnik 
naj kar začne z delom. Mik 
Simčič je nato papežu oseb-
no izročil skice za portrete, 
ta pa ga je leta 2016 povabil 
na zasebno jutranjo moli-
tev v svoje stanovanje. Ume-
tnikova želja je bila, da bi bil 
marmornati kip postavljen v 

Vatikanu, preostalih šest pa 
v šestih bazilikah po svetu. 

Kiparski portreti papeža 
Frančiška, doslej največja se-
rija portretov še živečega pa-
peža v zgodovini, so bili v sre-
do, 12. junija, predstavljeni v 
stolni cerkvi svetega Nikola-
ja v Ljubljani. Osrednji por-
tret iz belega kararskega mar-
morja, dvignjen na podstavku 
iz dvobarvnega hotaveljske-
ga marmorja, je blagoslovil 

ljubljanski nadškof metro-
polit Stanislav Zore. Skoraj 
tono težko umetnino bodo 
konec meseca peljali v Vati-
kan in jo postavili v bližini pa-
peževega stanovanja, drugih 
šest pa bo šlo na pot kasneje. 
Prevoz do Vatikana bo opra-
vilo podjetje Marmor s Hota-
velj, za katero je po besedah 
direktorja Branka Selaka so-
delovanje v tem projektu ve-
liko priznanje.

Kip s papeževim blagoslovom
Slovenski slikar in kipar Mik Simčič je s posebnim dovoljenjem papeža Frančiška izdelal sedem njegovih 
kiparskih portretov. Za zadnjega iz kararskega marmorja so podstavek izdelali hotaveljski kamnoseki.

Kipar Mik Simčič ob marmornatem portretu papeža Frančiška

Ana Šubic

Ljubljana – V predlogu zako-
na, ki ga je vlada minulo sre-
do sprejela na dopisni seji in 
po nujnem postopku poslala 
v obravnavo v državni zbor, 
je ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP) predvidelo 
interventni odvzem dvesto-
tih medvedov in enajstih vol-
kov. Kot so razložili na MOP, 
je zakon pripravljen zaradi 
sodnega zadržanja odstrela, 
in sicer z namenom uravna-
vanja populacije. Povečanje 
gostote obeh vrst je povzro-
čilo, da so te živali v zadnjem 
obdobju spremenile način 
obnašanja in tako predsta-
vljajo neposredno grožnjo 
za prebivalce in njihovo pre-
moženje. Na MOP so doda-
li, da se sedanje problemati-
ke ne da več reševati le z izje-
mnimi odstreli po odločbah, 
saj se ne da vplivati dovolj na 

uravnavanje velike gosto-
te populacij. Rešitev vidijo 
zgolj v takojšnjem uravna-
vanju številčnosti populaci-
je obeh vrst.

Po predlogu zakona bi 
dvesto medvedov (175 je 
predvidenih za odstrel, dru-
go pa predstavljajo pred-
videne izgube) iz nara-
ve odvzeli do konca aprila 
2020, enajst volkov pa v ob-
dobju od uveljavitve zako-
na do 31. januarja 2020 ter 
v septembru prihodnje leto. 
Časovna dinamika odvze-
ma upošteva obdobja, ki so 
najbolj kritična za razmno-
ževanje omenjenih vrst. Od-
strel medvedov bi sicer izva-
jali prednostno okoli naselij 
in na območjih, kjer so ško-
dni primeri pogostejši, od-
strel volkov pa v primerih 
ponavljajočih škod predno-
stno na pašnikih ali v njiho-
vi neposredni bližini.

Vlada predlaga odstrel
Zakon o interventnem odvzemu medveda in volka 
po nujnem postopku v obravnavo v državni zbor

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – V nateča-
ju Prostovoljec leta, ki ga že 
17. leto po vrsti prireja Mla-
dinski svet Slovenije, so na 
Brdu podelili priznanja naj 
prostovoljcem in prosto-
voljskim projektom. Častni 
pokrovitelj je bil tudi letos 
predsednik države Borut 
Pahor. 

Podelili so nazive naj pro-
stovoljec in naj prostovolj-
ka v treh starostnih skupi-
nah, naj prostovoljski pro-
jekt, naj mladinska voditelji-
ca in naj mladinski projekt, 
poleg tega pa še dve prizna-
nji za posebne dosežke. Pri-
znanje za kolektivno prosto-
voljsko delo je prejela Pla-
ninska zveza Slovenije, in si-
cer za projekt Planinstvo za 

invalide oz. osebe s posebni-
mi potrebami, ki vzpostav-
lja načine vključevanja oseb 
z različnimi posebnimi po-
trebami v planinstvo. Naj-
mlajši naj prostovoljec je 
postal Ivan Praznik iz Rib-
nice na Pohorju, naj prosto-
voljka Mojca Muhič iz Nove-
ga mesta, v starostni skupi-
ni od 20 do 29 let je naj pro-
stovoljka Nina Milinković 

na predlog Društva prijate-
ljev mladine Škofja Loka. 
Med njenimi ključnimi po-
dročji sta zdravje mladih in 
trajnostni razvoj, saj je po-
sebej dejavna tudi pri oza-
veščanju mladih o okoljskih 
problemih, kjer je bila aktiv-
na tudi v okviru organizacije 
Unesco. V isti starostni sku-
pini je naj prostovoljec pos-
tal Janez Novljan. V staro-
stni skupini nad trideset let 
sta bila za laskavo priznanje 
izbrana zdravnica in huma-
nitarka Ninna Kozorog in 
Marko Ceglar. Naj mladin-
ska voditeljica je postala Ka-
tja Zemljič iz Maribora. Pri-
znanje naj mladinski projekt 
so podelili koscem Košna u 
snežet v organizaciji Društva 
podeželske mladine Ško-
fja Loka. Lani se je na med-
narodni dan mladih zbralo 
570 koscev in kosic vseh ge-
neracij, da bi ročno pokosili 
območje Smučarskega cen-
tra Cerkno, kar je med dru-
gim pomenilo Guinnessov 
rekord v številu udeležencev 
pri eni košnji. Gre za organi-
zacijsko zelo zahteven in me-
dijsko odmeven projekt, ki 
promovira ohranjanje pode-
želske tradicije in običajev, ta 
podvig pohvalijo predlagate-
lji. Priznanji za posebne do-
sežke sta šli Aniki Popič in 
Pevskemu zboru Osnovne 
šole Nove Jarše Rock mulčki 
ter Zvezi prijateljev mladine.

Naj projekt Košna u snežet
Ta teden so podelili priznanja za prostovoljce leta 2018. Med dobitniki sta 
tudi Nina Milinković na predlog Društva prijateljev mladine Škofja Loka 
in prostovoljski projekt Košna u snežet v organizaciji Društva podeželske 
mladine Škofja Loka.

Za lanski podvig koscev in kosic Košna v snežet, ko so ročno pokosili območje 
Smučarskega centra Cerkno in se z njim uvrstili tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, si je 
projekt prislužil prostovoljsko priznanje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vsak človek naj bi, ko se 
rodi, pred seboj imel ka-
kih osemdeset poletij. 

Osemdesetkrat po tri me-
sece sonca, vročine, vonja po 
morju in škržatje glasbe, lov-
ljenja najlepših sončnih vzho-
dov v Julijcih, raziskovanja 
tujih mest ali zgolj zenovske-
ga branja knjige v viseči mreži 
nad domačo travo … 

Čas od poletnega solsticija 
do jesenskega enakonočja … 
Kako ga napolnimo in kako 
ta čas napolni nas? 

Teden dni veslanja okrog oto-
ka Cres in zatem nekaj dni pla-
ninske transverzale. Lovljenje 
vetra na Braču in kolesarjenje 
po ravnicah Italije. Potepanje 
z najstnikoma po Londonu, z 
obveznim obiskom prizorišč 
snemanja filma Harry Potter 
in kavarne Sturbucks. 

Tako si počitniške dni za-
risujemo nekatere od sode-
lavk na Gorenjskem glasu. 
Se bomo z doživetji pohvalile 
na Facebooku, Instagramu? 
Bomo z zavistjo občudovale 
fotografije (ne)znancev, ki po-
čitnice preživljajo na kakšnem 
od odmaknjenih otokov, v kri-
stalni modrini jadralskega 
raja ali na popotovanju z av-
todomom? 

Kot v Veliki knjigi o sreči 
piše Elena Pruvli, ki je bila 
popotniška pisateljica in turi-
stična raziskovalka, je spoz-
navala najrazličnejše ljudi 
v čudovitih krajih po vsem 
svetu. Sproščali so se, uživali, 
izkoriščali počitnice. A niso 

bili srečni. Kot ugotavlja av-
torica, so »sanjske počitnice« 
le družbeno vsiljen stereotip, 
po katerem oblikujemo svoje 
sanje. Nekateri tako oblikujejo 
svoje celotno življenje. Živeti 
sanjsko življenje za oči namiš-
ljenega občinstva ...

Kaj je v resnici tisto, kar nam 
od počitnic – ostane? Spo-
min na brezskrbno otroštvo 
in oranžnega fička, s katerim 
smo vsako leto premagovali vi-
jugaste kilometre do Crikveni-
ce … Na prve žurerske počitni-
ce v najeti prikolici nivažnokje 
… Na srečne vriske malčka, 
ki meče kamenčke v valujočo 
modrino v Izoli … Smeh ob 
odkritju, da je na odprtem 
hop-on hop-off avtobusu na 
otoku Gozo na družinsko fo-
tografijo »vskočil« navihan ki-
tajski turist. In zadovoljstvo ob 
spominu na navdušene krike 
(sicer vselej »sončno razpolo-
ženih« najstnikov) na adrena-
linskih spustih po atrakcijah 
Gardalanda ... 

Hvalabogu po vsakem po-
letju pozabimo na nervozo 
ob polnjenju prtljažnika, na 
prepir o tem, kdo bo v letalu 
sedel ob oknu, na muhavost 
najstnika, ki mu je na tem 
obupnem grškem otoku čisto 
prevroče in bo raje ves dan v 
hladni sobi užival v brezplač-
nem wifiju ...

Tisto, kar ostane, so zabav-
ni in srečni trenutki – v času 
počitnic in sicer v življenju. 
Naj jih bo tudi v tem poletju 
čim več!

Poletje

KOMENTAR
Urša Peternel

U. P., M. A., M. R., S. K.,  
S. Š., J. P.

Kranj – Po hladni pomladi 
smo končno dočakali bolj 
poletne temperature in vro-
činski val, ki je te dni zajel 
tudi Gorenjsko, prav vabi k 
ohladitvi v vodi. Gorenjska 
kopališča smo povprašali, 
kdaj so oziroma bodo odprla 
svoja vrata in kakšne so cene 
vstopnic v primerjavi z lan-
skim letom.

Bazen na Gorenjski plaži v 
Tržiču bodo predvidoma od-
prli med 15. in 20. junijem, 
odvisno od vremenskih po-
gojev. Cene dnevnih vsto-
pnic so se v primerjavi z lan-
skim letom zvišale v povpre-
čju za 0,50 evra.

Na Jesenicah bodo 
sezono odprli šolarji

Jeseniško kopališče Uko-
va bo zaživelo v četrtek, 
20. junija, ko bo otvoritve-
no dopoldne z animacijski-
mi igrami za učence jeseni-
ških osnovnih šol, po 13. uri 
pa bo bazen odprt tudi za os-
tale obiskovalce. Cene osta-
jajo enake kot prejšnja leta, 
celodnevna vstopnica za od-
rasle bo stala štiri evre (pol-
dnevna tri), za otroke in mla-
dino pa 2,50 evra (poldnevna 
dva evra).

V Kamniku bazen že 
odprt

V petek, 7. junija, je svo-
ja vrata odprlo letno kopali-
šče Pod skalco v Kamniku. 
Prvi dan je bilo že po tradici-
ji kopanje brezplačno, cene 
dnevnih in letnih vstopnic 
pa so – kot zatrjujejo na Za-
vodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik – med naj-
nižjimi v slovenskih kopali-
ščih z ogrevano vodo. Med 
tednom celodnevna vstopni-
ca za odrasle stane 3,50 evra, 

ob koncu tedna pa pet evrov, 
kar je toliko kot lani. Za se-
zonsko vstopnico bodo odra-
sli odšteli štirideset evrov (v 
predprodaji so bile na voljo 
po trideset evrov), otroci pa 
25 evrov.

Letno kopališče v Kranju

Kranjsko letno kopališče 
bo svoja vrata v letošnji se-
zoni predvidoma odprlo v 
četrtek, 20. junija, že po tra-
diciji pa bodo v soboto, 22. 
junija, pripravili dan odpr-
tih vrat, ko bo obisk kopali-
šča brezplačen. Cene vsto-
pnic ostajajo nespremenje-
ne. Dnevna vstopnica za 
odrasle stane pet evrov, za 
otroke tri evre in za druži-
ne devet evrov. Za sezon-
ske vstopnice bodo odra-
sli odšteli 72 evrov, otroci 
44 in družine 130 evrov, do 
konca junija pa jih je sicer 
možno kupiti po nižjih, ak-
cijskih cenah, so razložili v 
Zavodu za šport Kranj. Več-
jih novosti letos na kopali-
šču ni, bodo pa predvsem 

otrokom in mladini na vo-
ljo animacije.

Radovljiško kopališče je 
že odprto

V Kopališču Radovljica so 
sezono začeli pretekli konec 
tedna. Vse od konca poletja 
bo odprto od 10. do 18. ure 
in od 21. do 22. ure, ob sobo-
tah in nedeljah pa od 10. do 
19. ure. Družinske in preno-
sne sezonske vstopnice so v 
predprodaji na voljo še do 15. 
junija, njihova cena je nekoli-
ko višja kot lani. Podražile so 
se tudi dnevne vstopnice: za 
odrasle s 5,50 evra na 6 evrov, 
za otroke s 3,90 na 4,50 in za 
upokojence, ki so včlanjeni v 
klub s tri na 3,50 evra. Draž-
je so tudi popoldanske vsto-
pnice, katerih cena je po no-
vem 4,50 evra za odrasle in 
3,50 evra za otroke. Kot vsa-
ko poletje tudi so tudi letos 
zvečer odprti za rekreacijsko 
plavanje, in sicer od ponede-
ljka do petka, junija in julija 
od 21. do 22. ure, avgusta pa 
od 18.30 do 20. ure.

V Kropi sezono začenjajo 
21. junija, cene vstopnic pa 
tudi tam ostajajo enake kot 
lani: 2,50 evra za otroke, sta-
re od tri do sedem let, 3,50 
evra za otroke, stare od osem 
do 14 let, 4,50 evra za dijake, 
študente in upokojence ter 
5,50 evra za odrasle bo treba 
odšteti za dnevno vstopnico 
(cene popoldanske vstopni-
ce so evro nižje). Cena se-
zonskih vstopnic je glede na 
starost v razponu od 20 do 35 
evrov. Otroci do tretjega leta 
starosti imajo prost vstop.

V Blejskem jezeru se že 
kopajo

Grajsko kopališče na Ble-
du je svoja vrata odprlo že 
minuli konec tedna, kopa-
nje pa je mogoče vsak dan 
med 9. in 19. uro. Ob dež-
ju je kopališče zaprto. Cene 
vstopnic ostajajo enake kot 
lani. Dnevna vstopnica za 
odrasle stane devet evrov, 
za študente in dijake osem 
evrov ter za otroke do 14. leta 
šest evrov. 

Kopališča že vabijo kopalce
S prihodom vročine so svoja vrata začela odpirati tudi letna kopališča; med prvimi tudi letos kopalce že 
vabijo v Kamniku, Radovljici in na Bledu, do začetka šolskih počitnic bodo kopalno sezono odprli tudi 
drugod po Gorenjskem.

Med prvimi je svoja vrata tudi letos odprlo letno kopališče Pod skalco v Kamniku. 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Z odprtjem dveh 
razstav – 60 utrinkov/Čebe-
larski muzej 1959–2019 in 
Po poteh 60 let Čebelarske-
ga muzeja – bodo danes ob 
13. uri obeležili šestdesetle-
tnico delovanja Čebelarske-
ga muzeja, ki deluje v okviru 
Muzejev radovljiške občine. 
Praznovanje jubileja bodo 
nadaljevali jutri, v soboto, 15. 
junija, od 10. do 18. ure na 
Linhartovem trgu, ko bodo v 
starem mestnem jedru Ra-
dovljice pripravili tudi 22. 
Prangeriado, tradicional-
no vseslovensko prireditev, 

ki povezuje kraje, kjer ima-
jo še ohranjen pranger – sra-
motilni steber ali sramotil-
no klop, kakršna je tudi na 
Linhartovem trgu. V starem 
mestnem jedru Radovljice 
se bodo zvrstili zanimivi do-
godki: tržnica s ponudbo če-
beljih pridelkov in izdelkov, 
degustacije medenih izdel-
kov, odprta vrata Čebelar-
skega muzeja, otroške delav-
nice, Okusi Radol'ce. Povor-
ka v staroveška oblačila ode-
tih društev in skupin bo iz 
grajskega parka na Linhar-
tov trg krenila ob 10. uri, ob 
enih pa se bodo začela kruto-
šaljiva sojenja.

Jubilej čebelarskega muzeja

Tržič – Zaposleni kranjskega podjetja Goodyear so v okviru 
programa prostovoljstva Goodyear Boljša prihodnost začeli 
izvajati različne družbeno odgovorne akcije po Gorenjskem. 
Prostovoljci so tako v tržiškem vrtcu Lom pod Storžičem že 
organizirali delavnico varnosti v prometu, Gorenjskemu lo-
kostrelskemu klubu Tržič pa pomagali s tarčami in dnevom 
odprtih vrat. 

Prostovoljski akciji za otroke

Zgornje Bitnje – Oddelek za kmetijsko svetovanje na Kmetij-
sko-gozdarskem zavodu Kranj vabi pridelovalce žit na ogled in 
predstavitev poskusa z ozimnimi žiti, ki bo v torek, 18. junija, 
ob 10. uri na njivi kmetije Šifrer v Zgornjih Bitnjah pri Kranju. 
Specialistka za rastlinsko pridelavo Marija Kalan bo sprego-
vorila o pogojih pridelave in zdravstvenem stanju ozimnih žit 
v letošnjem letu, svetovalec za živinorejo Franc Pavlin pa o 
uporabi žit v prehrani živine. Zastopniki semenarskih hiš bodo 
predstavili svoje sorte žit ter navzoče seznanili z novostmi in 
ponudbo semena za strniščno setev.

Srečanje pridelovalcev žit
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Begunje – Lastništvo dveh 
paviljonov v Begunjah, za 
katera je načrte narisal Jože 
Plečnik, so si kar petdeset 
let podajali država ter obči-
ni Kranj in Radovljica, pred 
kratkim pa je bilo za zemljiš-
ča s paviljonoma Jožamur-
ka in Brezjanka v zemljiški 
knjigi vpisano lastništvo Ob-
čine Radovljica. Ta bo zdaj 
poskrbela tudi za prenovo 
obeh stavb, ki sta že od leta 
2005 opredeljeni kot spo-
menika državnega pomena.

Paviljona na koncu kosta-
njevega drevoreda v vrtu 
graščine Katzenstein, v ka-
teri deluje Psihiatrična bol-
nišnica Begunje, sta v letih 
brez formalnega lastnika vi-
dno propadla. Občina je zato 
že naročila geomehanični 
pregled ter predlog izvaja-
nja geoloških opazovanj in 
raziskav, kar bo osnova za iz-
delavo projekta obnove. Kot 
pravi župan Ciril Globočnik, 
bo sanacija žal strošek obči-
ne, kjer so ob kopici podob-
nih spomenikov državnega 
pomena tudi sicer razočara-
ni nad odnosom države do 
tega področja.

V Begunjah se dobro za-
vedajo velike dediščine, ki 
jo je arhitekt Plečnik zapus-
til kraju, zato jim je še po-
sebno žal, da objekta že tako 
dolgo propadata. »Zdaj, ko 
je lastništvo nad objekto-
ma dobila Občina Radovlji-
ca, upamo in iskreno želi-
mo, da se to propadanje do-
končno ustavi in da se ta res 

velik kulturni spomenik, ki 
ni pomemben samo za Be-
gunje, ampak za vse Sloven-
ce, popolnoma obnovi,« je 
previdno optimističen pred-
sednik Turističnega društva 
Begunje Peter Kolman. 

V Begunjah se tako ne 
pohvalijo le z Avsenikom. 
»Imamo res izjemno pe-
stro in raznoliko kulturno 
in naravno bogastvo, na ka-
tero smo ponosni in ga radi 

pokažemo obiskovalcem,« 
pravi Peter Kolman, ki je za-
dovoljen, da je tudi dostop 
do Plečnikovih paviljonov, 
čeprav sodita v sklop bol-
nišničnega parka, vsesko-
zi neomejen. V Begunjah 
bodo sicer prav Plečnikovi 
dediščini tematsko posveti-
li letošnji Urhov semenj 30. 
junija, krajevno prireditev, 
na kateri se bodo temu ve-
likanu evropske arhitekture 

poklonili s predavanjem in 
razstavo na prostem. 

Načrte za paviljon s kape-
lico sv. Jožefa je v letih 1937–
1938 po naročilu usmiljenk 
reda sv. Vincencija Pavel-
skega izdelal arhitekt Jože 
Plečnik. Paviljon, ki spo-
minja na antični tempelj in 
kaže značilno podobo Pleč-
nikovih del, je dobil ime Jo-
žamurka. Streha kapelice 
počiva na stebrih z dorskimi 
kapiteli, ki so zidani v kom-
binaciji kamna in opeke. Lu-
čaj stran, na koncu kostanje-
vega drevoreda v parku ob 
graščini Katzenstein, stoji še 
odprta lopa Brezjanka, kate-
re streho nosi šest močnih 
hrastovih stebrov in je prav 
tako delo Jožeta Plečnika.

Plečnikova paviljona bodo 
vendarle obnovili
Lastnica dveh propadajočih Plečnikovih paviljonov na vrtu graščine Katzenstein v Begunjah je zdaj 
postala Občina Radovljica. Pripravili bodo načrt obnove in za začetek izvedli najnujnejša popravila na 
ostrešjih, da preprečijo nadaljnje zamakanje.

Plečnikov paviljon Jožamurka na robu vrta graščine Katzenstein v Begunjah je zdaj v lasti 
Občine Radovljica, ki bo morala poskrbeti za zahtevno obnovo. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Breznica – Na junijski seji ži-
rovniškega občinskega sveta 
so sprejeli rebalans proraču-
na za leto 2019. Po oceni naj 
bi proračunski prihodki zna-
šali 4,4 milijona evrov, od-
hodki pa 4,9 milijona evrov. 
Proračunski primanjkljaj v 
višini dobrega pol milijona 
evrov bodo pokrili s sredstvi 
na računih in zadolžitvijo v 
višini sto tisoč evrov.

Z rebalansom so zagoto-
vili denar za nekatere do-
datne investicije, med dru-
gim tudi za nakup stano-
vanjske stavbe ob Prešer-
novi rojstni hiši v Vrbi. Po-
gajanja o nakupu sicer še 
potekajo, prav tako sestan-
ki z ministrstvom za kultu-
ro in skladom kmetijskih 
zemljišč. V proračunu je za 
odkup rezerviranih 188 ti-
soč evrov. Ministrstvo naj 
bi odkupilo gospodarsko 
poslopje, sklad kmetijskih 
zemljišč pa kmetijska zem-
ljišča proti Markovi cerkvi-
ci. Kot je znano, naj bi la-
stniki Ribčeve domačije to 
prodali, Občina Žirovnica 
pa v sodelovanju z državo z 
odkupom želi dopolniti po-
nudbo kulturnega turizma 
v Vrbi.

V proračun so vključili tudi 
nakup opreme za Rekreacij-
ski park Završnica, opreme 
za igralnico vrtca in opreme 
za Čopovo rojstno hišo. Ne-
kaj višji bodo stroški grad-
nje parkirišča na Rodinah 
in ureditve meteorne kana-
lizacije pri perišču v Smo-
kuču. Z rebalansom in pre-
razporeditvijo sredstev pa so 
zagotovili tudi denar (307 ti-
soč evrov) za gradnjo kanali-
zacije v Mostah pod Ajdno, 
medtem ko so gradnjo ploč-
nika zaradi dolgotrajnih po-
stopkov pridobivanja doku-
mentacije prestavili na pri-
hodnje leto. 

V proračunu so zagotovili 
tudi denar za dodatna zniža-
nja plačila staršev za vrtec. Z 
novim šolskim letom bodo 
uvedli tako imenovano zdra-
vstveno rezervacijo, kjer bo 
v primeru daljše odsotnos-
ti otroka zaradi bolezni ob-
čina pokrila polovico stro-
škov plačila. Prav tako bodo 
starši otrok pred vstopom v 
šolo julija in avgusta v celo-
ti oproščeni plačila, če otroci 
oba meseca ne bodo obisko-
vali vrtca. Oprostitev bo ve-
ljala že med letošnjimi pole-
tnimi počitnicami, a le za ot-
roke, ki obiskujejo vrtec pri 
Osnovni šoli Žirovnica.

Zagotovili denar 
za odkup v Vrbi
V rebalansu občinskega proračuna so zagotovili 
tudi denar za odkup stanovanjske hiše ob 
Prešernovi rojstni hiši v Vrbi.

Kamna Gorica – Prostovoljno gasilsko društvo Kamna Gorica 
v teh dneh praznuje 120-letnico delovanja. Že konec maja so 
tako v sklopu praznovanja pripravili meddruštveno gasilsko 
vajo, prejšnji torek pa so imeli slavnostno sejo. Danes popol-
dan organizirajo srečanje veteranov Gasilske zveze Radovljica, 
osrednji dogodki pa se bodo zvrstili jutri, v soboto, ko se bo 
praznovanje ob 17. uri začelo s parado gasilcev in proslavo 
ter ob 19. uri nadaljevalo s tradicionalno gasilsko veselico.

Kamnogoriški gasilci praznujejo

V okviru Urhovega semnja v Begunjah, ki bo 30. 
junija in bo letos tematsko posvečen arhitektu Jožetu 
Plečniku in njegovi zapuščini v Begunjah, bo danes 
ob 19. uri v dvorani Psihiatrične bolnišnice Begunje 
predavanje dr. Damjana Prelovška z naslovom 
Zapuščina arhitekta Jožeta Plečnika.

Kranjska Gora – Kranjskogor-
ski občinski svet je na zadnji 
seji potrdil letošnje prejemni-
ke občinskih priznanj. Zlati 
grb Občine Kranjska Gora 
bo na osrednji proslavi ob 
občinskem prazniku prejel 
Simon Oblak, priznanja Ob-
čine Kranjska Gora pa Darin-
ka Tarman, Miroslava Smolej 
in Zvonko Jereb. Občinski 
praznik v Kranjski Gori pra-
znujejo 7. avgusta, v spomin 
na dan, ko je leta 1895 tedanji 
dovški župnik Jakob Aljaž na 
vrhu Triglava postavil kasne-
je po njem imenovani stolp.

Znani letošnji občinski 
nagrajenci

Mateja Rant

Bled – Turizem Bled tudi le-
tos v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Gorje in ob 
pomoči Občine Bled uvaja 
avtobusni liniji, ki bosta blej-
ske vasi povezali med seboj, 
pa tudi s sotesko Vintgar, 
Zatrnikom in Pokljuko. Av-
tobus je na teh relacijah vo-
zil že lani v času poletne turi-
stične sezone, uporabljali pa 
so ga tako turisti in obisko-
valci Bleda kot tudi domači-
ni. Lani so z njim prepeljali 
med 120 in 260 ljudi na dan. 
Prav zaradi lanskega velikega 
zanimanja za te prevoze le-
tos uvajajo še dodatno linijo, 
tako da bosta od jutri dalje pa 

vse do 15. septembra na ome-
njenih relacijah vozila dva av-
tobusa, in sicer na zeleni in 
modri liniji. Za vozovnico 
bodo potniki tudi letos odšte-
li en evro, za goste, ki na Ble-
du nočijo vsaj tri dni in ima-
jo kartico Julijske Alpe: Bled, 
pa bo vožnja celo brezplačna. 
Modra linija bo povezala Za-
sip, Bled, Gorje, Vintgar, Kr-
nico, Zatrnik in Pokljuko in 
bo krožna, zelena pa Bohinj-
sko Belo, Koritno, Ribno, 
Selo, Bodešče, Bled, Vintgar 
in Gorje. Oba avtobusa bos-
ta vozila tudi na Blejski grad. 
Avtobus na modri liniji bo za-
radi del na državni cesti proti 
Pokljuki med 17. in 21. juni-
jem vozil le do Zatrnika.

Na avtobus za evro

KU
LT

U
RN

O
 U

M
ET

N
IŠ

KO
 D

RU
ŠT

VO
 P

RE
D

O
SL

JE
, P

RE
D

O
SL

JE
 3

4,
 K

RA
N

J



5Gorenjski glas
petek, 14. junija 2019 info@g-glas.si

»Ker v NLB želimo z našimi storitvami strankam olajšati poslovanje 
kjerkoli in kadarkoli, jih vseskozi nadgrajujemo in izpopolnjujemo ter 
na ta način izboljšujemo uporabniško izkušnjo,« pripoveduje Irma Ku-
šter. Nadaljuje, da je NLB prva banka v Sloveniji s kontaktnim centrom, 
kjer bančni svetovalci 24 ur na dan, vse dni v letu svetujejo strankam in 
na pomoč priskočijo tudi takrat, ko so v poslovalnicah luči že ugasnje-
ne. Strankam pomagajo bodisi prek telefona na (01) 477 20 00, bodisi 
prek spletnega klepeta kot tudi prek video klica. Ravno slednji je me-
seca maja praznoval že dve leti svojega obstoja, v vsem tem času pa je 
pomagal številnim zadovoljnim uporabnikom. 

In kdo uporablja video klic za bančne storitve?
Banke, ki so uvedle to možnost, so dejansko presenečene, da so ciljna 
skupina vse stranke, ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomski 
status. Kušterjeva pa pravi, da »je video klic zelo zanimiv predvsem 
za stranke, ki so v tujini za kratek čas na dopustu ali službeni poti, za 
starše z majhnimi otroki, kot tudi za šoferje in trgovske potnike, ki so 
večinoma zdoma.« Video klic pa je prav tako velikokrat najboljša pove-
zava s svojo banko za študente in zaposlene, ki delajo v tujini, kot tudi 
za stranke, ki v poslovalnice ne morejo priti v delovnem času zaradi 
drugih razlogov, denimo zdravstvenih težav, vremenskih razmer, služ-
benih odsotnosti. »Takšna je denimo zgodba gospe, ki je bila v bolni-
šnici dlje časa in na svojem računu ni imela nobenega pooblaščenca. 
S pomočjo sina se je prek mobilnega telefona povezala na video klic 
ter opravila plačilo računa in prenos denarja na sinov račun. Oba sta 
bila kolegom v NLB Kontaktnem centru zelo hvaležna,« nam zgodbo 
uporabnice zaupa Kušterjeva.

Video klic tudi ob prisotnosti tolmača za gluhe in naglušne
Video klic, ki 365 dni v letu, 24 ur na dan omogoča opravljanje osnov-
nih bančnih storitev in svetovanje na daljavo, bodo v NLB letos še 
nadgradili. Z veseljem in ponosom so namreč podprli projekt Gledali-
ški tolmač, s katerim si Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana prizade-
va gledališča približati gluhim. V okviru slednjega pa se bodo v banki 
s tolmačem, ki bo enkrat tedensko za dve uri prisoten pri video klicu, 
tudi sami približali gluhim in naglušnim. »Tudi mi si namreč želimo, da 
bi bili gluhi enakovredno vključeni v svet slišečih, zato bomo, poleg 
dodatne storitve video klica, zanje organizirali še delavnice finančne-
ga opismenjevanja,« z lepo gesto zaključi sogovornica.

Video klic kot rešitev številnih zagat
Video klic nas spremlja na vsakem koraku, tako v zasebnem, kot na poslovnem področju. Z njim lahko 
mnogotero težavo razrešimo hitreje, mnogo lažje in učinkoviteje. Ker se v NLB tega zavedajo, želijo strankam 
rešitve ponuditi v trenutku, ko jih potrebujejo, kjer jih potrebujejo, in na način, ki jim najbolj ustreza. Že dve 
leti so edina slovenska banka, ki ponuja video klic 24 ur na dan, vse dni v letu – tudi prek mobilnega telefona. 

Irma Kušter, vodja NLB Poslovalnice Kranj
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Šenčur – Danes in jutri, 14. in 15. junija, v Šenčurju prirejajo 
praznik krompirja Krompirjevo 2019. Dogodek soustvarjajo: 
Konjeniški klub Šenčur, Klub mladih, Folklorno društvo, Turi-
stično društvo, Društvo Godlarji, Hiša čez cesto, DPM Šenčur, 
KUD Visoko, Nogometni klub Šenčur, Košarkarski klub GGD 
Šenčur, KD Šenčur, AMD Šenčur, Jurjevi godci, Pihalni orkester 
in Občina Šenčur. Praznik se začenja drevi ob 20. uri s prire-
ditvijo v domu krajanov pod naslovom Bilo je nekoč, ko bodo 
večer posvetili plesu. Jutri, 15. junija, pa bodo ob 9.30 začeli s 
krompirjevim tekom, nadaljevali z vožnjami s kočijo in jahalnimi 
uricami za otroke, opoldne bodo pred spomenikom Mariji Te-
reziji in krompirju uprizorili razglas o sajenju krompirja. Ob 13. 
uri bodo razglasili rezultate teka, od 12. ure naprej bo v središču 
Šenčurja bogata tržnica, na kateri se bodo predstavljala društva, 
ponudniki domačih pridelkov, kmetje, pražilci krompirja. Na 
stojnicah bo mogoče okušati pražen krompir, športna društva 
bodo pokazala, kako se s športom ukvarjajo v občini Šenčur, 
prikazali bodo stare kmečke igre, demonstrirali uporabo avto-
matskega defibrilatorja. Za najmlajše pripravljalo ustvarjalne 
delavnice. Ob 16.30 bodo začeli s finalom Krompirjev met, strel. 
Veselo popoldne se bo nadaljevalo v večer s skupino Projekt. 
Da bi v popolnosti občutili, kako so se imeli »učas« vabijo obi-
skovalce, da pridejo v starih kmečkih ali meščanskih oblačilih. 

Šenčur vabi na praznik krompirja

Kranj – Od minulega ponedeljka naprej je na železniški postaji 
v Kranju uradno odprta nova postaja sistema izposoje koles 
KRsKOLESOM, ki jo je doniralo podjetje Slovenske železnice 
(SŽ). V uporabo sta jo predala kranjski župan Matjaž Rakovec 
in direktorica SŽ Potniški promet Darja Kocjan. Priljubljeni 
sistem KRsKOLESOM ima tako že 26 postaj, uporabnikom 
pa je na voljo 58 električnih koles, 92 običajnih koles in tris-
to ključavnic. Na železniški postaji v kratkem načrtujejo tudi 
postavitev kolesarnice za lastniška kolesa.

S kolesi tudi na železniško postajo

Maša Likosar

Brezje – Športno dru-
štvo Brezje letos praznuje 
svoj štirideseti rojstni dan, 
šestdeset let delovanja obe-
ležuje Turistično društvo 
Brezje, Prostovoljno gasil-
sko društvo Brezje pa letos 
slavi sedemdeset let delova-
nja. Člani vseh treh društev 
imajo iz leta v leto več zago-
na, saj so prepričani, da nji-
hove aktivnosti povezujejo 
krajane in bogatijo kraj. Ju-
bileje so počastili s tridnev-
nim kulturnim, zabavnim 
in otroškim programom ter 
gasilskim tekmovanjem.

»Stalen razvoj našega 
društva je zelo pomemben 
in ta ne bi bil mogoč brez ak-
tivnega članstva in podpo-
re krajanov, organizacij, Ob-
čine Radovljica in Gasilske 
zveze Radovljica. Zahvaliti 
se želim vsem članom uprav-
nega in nadzornega odbo-
ra, vsem članom operativne 
enote in še posebej našim 
veteranom, ki so vztrajali, da 
se je naše društvo ohranilo in 
razvijalo. Danes se lahko po-
hvalimo, da imamo vse, kar 
gasilsko društvo potrebuje 
za svoje delo,« je na sobotni 

slovesnosti dejal predsednik 
PGD Brezje Robert Vilfan in 
na kratko predstavil tudi nji-
hovo sedemdesetletno zgo-
dovino in pridobljeno gasil-
sko opremo. PGD Brezje, ki 
je eno od 14 prostovoljnih 
društev Gasilke zveze Ra-
dovljica, trenutno šteje 172 
članov, od tega 68 operativ-
nih gasilcev. V vseh teh letih 
delovanja so kupili tri mo-
torne brizgalne, leta 1960 

dokončali gradnjo gasilske-
ga doma, ki je bil kasneje še 
dograjen in prenovljen, leta 
1971 so dobili prvo gasilko 
vozilo, kasneje pa vozni park 
dopolnili še s tremi vozili in 
orodno prikolico, zgradili so 
tudi sedem gasilskih baze-
nov in vkopali štiri cisterne 
za hranjenje vode.

Na slovesnosti je član 
upravnega odbora Gasil-
ske zveze Slovenije Jože 

Dakskobler ob visokem ju-
bileju PGD Brezje podaril 
gasilko odlikovanje plame-
nico druge stopnje. Zbrane 
gasilke in gasilce je nagovo-
ril tudi župan Občine Rado-
vljica Ciril Globočnik, ki je 
povedal, da je Prostovoljno 
gasilko društvo Brezje pred-
lagal za dobitnika občinske-
ga priznanja, ki jih bodo po-
delili avgusta v okviru občin-
skega praznika.

Praznovanje treh uspešnih 
brezjanskih društev
Minuli konec tedna so na Brezjah več desetletij uspešnega dela praznovala tri domača društva – 
športno, gasilsko in turistično.

Parada Prostovoljnega gasilskega društva Brezje ob sedemdesetletnici delovanja / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Brezje – Tretja junijska sobo-
ta je že pol stoletja rezervira-
na za romanje bolnikov, in-
validov in ostarelih na Brez-
je. Letošnje, že 51. romanje 
po vrsti, bo jutri, 15. junija. 
Organizatorja sta revija Og-
njišče in Slovenska karitas 
ob pomoči številnih prosto-
voljcev, še posebej katoliških 
skavtov in vitezov malteške-
ga reda. Program romanja 
se bo začel ob 9. uri z mo-
litvijo in možnostjo prejema 

zakramentov pred cerkvijo, 
romarska maša pa bo ob 10. 
uri. Daroval jo bo mariborski 
nadškof in predsednik Slo-
venske karitas Alojz Cvikl. 
Ob 13.30 bodo na sporedu 
večernice in pete litanije. Or-
ganizatorji prosijo romarje, 
naj bodo na Brezjah pravo-
časno. Sedeži so namenjeni 
najprej težjim bolnikom in 
invalidom, tudi na vozičkih, 
ter njihovim spremljeval-
cem. Bodimo obzirni in po-
trpimo drug z drugim, spo-
ročajo organizatorji.

Bolniki in invalidi na Brezje

Vilma Stanovnik

Kokrica – Krajevna organiza-
cija borcev za vrednote NOB 
Kokrica to nedeljo, 16. juni-
ja, vabi na 6. spominski po-
letni pohod in spominsko 
slovesnost s krajšim kultur-
nim programom pri parti-
zanskem spominskem obe-
ležju v dolini Lobnice. S tem 
bodo obeležili 107. obletni-
co rojstva partizana Lojze-
ta Dežmana - Branka. Zbi-
ranje udeležencev pohoda 
bo potekalo ob 8.30 na par-
kirnem prostoru pred gos-
tiščem Dežman na Mlaki 
pri Kranju, od koder bodo s 
svojimi vozili krenili v doli-
no Kokre, do označenega od-
cepa v dolino Lobnice. Tam 
bodo udeleženci pohoda lah-
ko pustili svoja vozila. Glede 
na svoje zmogljivosti bodo 

nato pohodniki nadaljeva-
li pot peš po tri kilometre 
dolgi gozdni cesti, ki poteka 
po dolini Lobnice ob poto-
ku Vobenca, do obračališča 
v neposredni bližini lokacije 
slovesnosti. Spominska slo-
vesnost na nekdanji lokaci-
ji partizanske tehnike Jošt, 
začetek s kulturnim progra-
mom pa bo predvidoma ob 
10.30. Pohod bo potekal ob 
vsakem vremenu. Tiste, ki 
se bodo želeli udeležiti le 
spominske slovesnosti in so 
omejeni v svojem gibanju, 
bodo organizatorji posku-
šali do kraja slovesnosti pre-
peljati s terenskim vozilom. 
Po zaključku slovesnosti so 
pohodniki vabljeni na skro-
mno pogostitev, nato pa bo v 
obratnem zaporedju sledila 
vrnitev na startno mesto na 
Mlako pri Kranju.

Spominski pohod  
v dolino Lobnice
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Na ma-
nevrskih površinah letališča 
je prišlo do trka, in sicer med 
s strani Slovenske vojske na-
jetim potniškim letalom Air-
bus A320 ene od članic Nata 
in letališkim avtobusom. Ob 
trku je prišlo do požara, opa-
zijo nekaj trupel, na kraju 
nesreče pa so tudi razbitine 
letala.

Tako se je glasil okvirni 
scenarij letošnje vaje krizne-
ga odzivanja v primeru letal-
ske nesreče Zlomljeno krilo 
2019, ki so jo v sredo organi-
zirali na poligonu Fraporto-
ve letalske akademije na br-
niškem letališču. Vajo sta v 
sodelovanju s Fraportom 
Slovenija organizirala Stal-
na komisija za preiskova-
nje letalskih nesreč in inci-
dentov vojaških zrakoplovov 
Ministrstva za obrambo ter 
Nacionalni forenzični labo-
ratorij Ministrstva za notra-
nje zadeve, na njej pa so so-
delovali tudi pripadniki Slo-
venske vojske, kriminalistič-
ne policije in Civilne zašči-
te, Nacionalni forenzični la-
boratorij in Fakulteta za or-
ganizacijske vede.

»Statistika kaže, da se 
v zadnjem obdobju var-
nost letenja povečuje, saj se 

tehnična sredstva in kontro-
la letenja nenehno izpopol-
njujejo. Vendar so nesreče, 
ki se dogajajo na letaliških 
platformah, čedalje pogo-
stejše, saj se ta del zelo težko 
kontrolira,« je odločitev za 
letošnji scenarij vaje, na ka-
teri je poleg logističnega ose-
bja sodelovalo okoli šestde-
set udeležencev, pojasnil 
polkovnik Mihael Klavžar 
iz službe za preiskave letal-
skih nesreč in incidentov vo-
jaških zrakoplovov. 

Po nesreči so prvi na kra-
ju dogodka gasilci. V tokrat-
nem scenariju jih je sode-
lovalo 13. »Gasilci smo sko-
zi vajo preizkusili gašenje 

letala, reševanje s civilnega 
avtobusa, vstop v letalo in pa 
tudi evakuacijo iz letala, kar 
je izrednega pomena, kot se 
je pred nekaj tedni izkazalo 
ob eni večjih nesreč,« je vlo-
go gasilcev v vaji povzel po-
veljnik letališke gasilsko-re-
ševalne enote Milan Dubra-
vac in poudaril, da je v prime-
ru nesreč najpomembnej-
ši prav kratek odzivni čas. 
»Odzivni čas na letališču 
preverjamo tedensko, prav 
tako pa nas lahko kadarkoli 
nenapovedano preveri agen-
cija za letalstvo. Najkasne-
je v treh minutah moramo 
biti z opremo in ustreznim 
moštvom glede na velikost 

letala, na skrajnem delu 
vzletno-pristajalne steze,« 
poudarja Dubravac.

Letošnja vaja Zlomljeno 
krilo, s katerimi so sicer za-
čeli po tragični nesreči ma-
jorja Draga Svetine, je bila 
14. po vrsti. »Nacionalni var-
nostni sistem letenja se je od 
takrat bistveno okrepil in iz-
boljšal. Slovenija se danes 
uvršča na svetovni zemlje-
vid držav, ki so sposobne 
same in v sodelovanju s par-
tnerji zagotavljati in uspo-
sabljati kritični personal na 
področju preiskav in varnos-
ti v letalstvu,« pravi Klavžar, 
ki dodaja, da k temu prispe-
va tudi Fraportova letalska 

akademija ter vpetost v Nato 
in civilna združenja preisko-
valcev in specialistov na po-
dročju varnosti letenja. Tudi 
tokratna vaja ni minila brez 
tuje udeležbe, saj so v njej 
na različne načine sodelo-
vale tudi Avstrija, Nemčija, 
Francija, Madžarska, ZDA 
in Združeno kraljestvo.

»Varnost je v vseh pogle-
dih vse boljša, seveda pa tudi 
nova pridobitev, Fraportova 
letalska akademija, omogo-
ča, da ostajamo na visokem 
nivoju in lahko treniramo 
realne scenarije,« je bil po 
vaji zadovoljen tudi poslovo-
dni direktor Fraporta Slove-
nija Zmago Skobir.

Z vajo preizkusili nivo varnosti
Letošnji scenarij vsakoletne vaje Zlomljeno krilo na brniškem letališču je predvideval trk civilnega letala in letališkega avtobusa, saj 
strokovnjaki opažajo, da se varnost letenja v zadnjih letih povečuje, medtem ko prihaja do več nesreč na letaliških platformah.

Prvi so na kraju nesreče gasilci, ki pogasijo požar na letalu ... ... in poskrbijo za evakuacijo potnikov. / Foto: Tina Dokl
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Maša Likosar

Kranj – Nekaj manj kot štiris-
to metrov dolga Krožna uli-
ca, ki šteje 22 hiš in osemde-
set stalnih prebivalcev, je bila 
konec aprila dokončno ob-
novljena. Tamkajšnji prebi-
valec Ivo Žerovnik je pojas-
nil, da je bila problematična 
celotna infrastruktura. »As-
falt je bil mnogokrat preko-
pan, ni bilo urejenih odtokov 
za meteorno vodo, kanalizaci-
ja je bila dotrajana. Sedaj ima-
mo vse obnovljeno, poleg tega 
imamo nov vodovod in optič-
ni kabel,« je pojasnil Žerov-
nik. Brane Košir je dodal, da 
je bilo treba obnoviti tudi jav-
no razsvetljavo in bankine. 
»Načrt obnove smo osnova-
li in izrisali že deset let nazaj. 
Leta 2017 smo pobudo poda-
li Občini Kranj in že nasled-
nje leto so v občinskem prora-
čunu zagotovili sredstva za ce-
lotno obnovo ulice,« je pove-
dal Košir in še dodal, da čakajo 

le še na menjavo zabojnikov 
na ekološkem otoku.

Obnova, ki se je začela 22. 
oktobra, naj bi po načrtu po-
tekal dva meseca, a se je za-
radi nepredvidljivih razmer, 
teren je namreč skrival veli-
ko skal, ki so obnovo oteže-
vale, podaljšala na pol leta. 

Minulo soboto so prenovo 
Krožne ulice prebivalci slav-
nostno obeležili s prerezom 
traku – in ta častna naloga je 
pripadla najstarejši prebival-
ki ulice Pavli Pegam. Sledi-
la je pogostitev – kot so rek-
li prebivalci, v slogu »Krožna 
ulica nori«.

Končana obnova Krožne ulice
Konec aprila so končali obnovo dotrajane petdeset let stare infrastrukture 
Krožne ulice na Zlatem polju v Kranju. 

Obnovo Krožne ulice so obeležili s prerezom traku. 
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Kranj – Jutri, v soboto, z za-
četkom ob 10. uri se bodo 
na Maistrovem trgu v Kranju 
predstavili člani Kulturne-
ga društva Jožeta Paplerja 
Besnica. Ob spremljavi in-
strumentalnega kvarteta bo 
nastopila Folklorna skupina 
Ajda, Besničani pa bodo obi-
skovalcem postregli tudi z 
domačimi dobrotami. 

Besnica v starem Kranju

Stražišče – Danes v petek, 14. 
junija, ob 19.30 bo v Kultur-
nem domu v Stražišču dobro-
delni koncert z naslovom Klik 
za Mozambik. Na koncertu 
bodo nastopili: Neisha, Luka 
Sešek, Klara Jazbec, Tomaž 
Štular - Bordo, Primož Gra-
šič, otroški pevski zbor Vrtca 
Živ Žav, Oskar in Hana Šavs 
ter Lara Oprešnik. Program 
bosta povezovala Toni Ca-
hunek in Matej Rančigaj, ki je 
tudi pobudnik dobrodelnega 
koncerta. Vstopnina za kon-
cert je prostovoljni prispevek. 
Kot je povedal, bodo zbrana 
sredstva namenili gradnji 
porušenih šol za otroke na 
otokih Ibo in Matemo v se-
vernem Mozambiku, ki jih je 
nedavno opustošil izjemno 
močan ciklon Kenneth. Kon-
cert organizira v sodelovanju 
z neprofitno organizacijo Isti-
tuto Oikos iz Milana, KS Stra-
žišče in podjetjem Yamaha 
glasbeni instrumenti.

Klik za Mozambik

Okrešelj – Minulo soboto je 
bila na Okrešlju 22. slove-
snost, na kateri so se spomnili 
petih gorskih reševalcev, ki so 
se smrtno ponesrečili v Turski 
gori med vajo gorskega reše-
vanja s helikopterjem. Življe-
nja so izgubili Mitja Brajnik, 
Luka Karničar, Rado Markič, 
Jani Kokalj in Boris Mlekuš. 
Srečanje pripravi vsako leto 
drugo društvo GRS in za le-
tošnjo žalno komemoracijo 
je poskrbela Gorska reševal-
na služba Jesenice skupaj z 
GRZS. Tudi na letošnjem se je 
zbralo prejšnje število sorod-
nikov in stanovskih prijateljev 
ponesrečenih. Z vsakoletnim 
srečanjem udeleženci utrjuje-
jo vrednote planinstva, med 
katerimi je tudi gorsko reše-
vanje. 

Spomnili so se 
ponesrečenih reševalcev
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Kranjska Gora – V Kranjski Gori so zdaj spremenili pravilnik o 
sprejemu otrok v vrtec in tako omogočili, da imajo prednost 
pri sprejemu domači otroci. Po novem tako vrtec za otroke, 
ki obiskujejo vrtec v Kranjski Gori in Mojstrani, pa nimajo 
stalnega prebivališča v občini Kranjska Gora, s starši sklene 
pogodbo za vsako šolsko leto posebej, s tem, da imajo pri 
ponovnem vpisu prednost pred drugimi novinci, ki nimajo 
stalnega prebivališča v občini in vlagajo vlogo za vpis prvič. 
»Na ta način smo želeli omogočiti, da imajo prednost za vpis 
v vrtce otroci staršev, ki živijo v Kranjski Gori, otroke od dru-
god pa sprejmemo, če imamo na voljo dovolj prostora,« je 
odločitev pojasnil župan Janez Horvat. V občini se zdaj še ne 
srečujejo s prostorskimi težavami in je še dovolj prostora za 
vse otroke, ki jih starši želijo vključiti v vrtec, tako da omejitev 
vpisa do sedaj še niso imeli.

Prednost pri vpisu v vrtec imajo domači otroci
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Program 
varstva okolja za zrak je bil 
sprejet leta 2014, o njem ob-
činskim svetnikom stalno 
poročajo, Tatjana Bernik z 
občinskega oddelka za oko-
lje pa je svetnikom povedala, 
da bodo do konca program-
skega obdobja revidirali ka-
zalnike, po katerih merijo 
stanje zraka. V občini so na 
podlagi podatkov Agencije 
RS za okolje pozvali podje-
tja, ki so viri onesnaževanja 
na območju občine, da poro-
čajo o obratovalnem moni-
toringu, sestavljen je tudi ka-
taster onesnaževalcev. Veči-
na podjetij pošilja poročila o 
onesnaževanju, nekatera pa 
kljub zakonski obveznosti 
pozive občine prezrejo. Kot 
je dejala Bernikova, bodo ta 
podjetja znova pozvali k po-
ročanju, v primeru neodziv-
nosti bodo o tem obvestili 
pristojno inšpekcijo.

Lani ni bilo ugotovljenega 
čezmernega onesnaženja z 

emisijami v zrak, čeprav pa 
so bile količine emisij višje 
kot prejšnje leto, nižje so le 
emisije žveplovih oksidov 
in bakra. Najpomembnej-
ši vir emisij v zrak je podje-
tje Knauf Insulation, ki je od 
2012 do 2017 znižalo emisi-
je onesnaževal, razen fluora 
in anorganskih spojih klora, 
lani pa so bile emisije zno-
va višje, je zapisano v poroči-
lu ob pojasnilu, da je poveča-
nje posledica razlike v obra-
tovalnih urah za leto 2017 
in 2018. Spremljajo tudi 
emisije snovi v vodo in jav-
no kanalizacijo, kjer ni bilo 
ugotovljenega čezmerne-
ga onesnaževanja, in emi-
sije hrupa v okolju, kjer so 
lani zaznali en sam vir. Si-
cer pa v občini na petih me-
rilnih mestih od lani merijo 
kakovost zunanjega zraka, 
in sicer prašne delce, duši-
kove okside, ogljikov mono-
ksid in ozon. Kriterij za oce-
njevanje onesnaženosti je 
24-urno povprečje izmerje-
nih vrednosti. Vsi parametri 

onesnaževanja so pod mej-
nimi vrednostmi, na nobe-
ni od merilnih postaj tudi 
ni bilo več kot 35 preseženih 
povprečnih dnevnih vred-
nosti za delce PM10. Naj-
večje število preseženih dni 
je bilo v Frankovem naselju, 
17, v Virmašah 7 dni in pet 
na avtobusni postaji v Škofji 
Loki. Najvišje vrednosti du-
šikovih oksidov in ozona pa 
so izmerili na Godešiču. Na 
tem merilnem mestu so ko-
nec leta 2018 začeli izvajati 
meritve koncentracije PM10 
po referenčni metodi, merili 
bodo do konca leta in takrat 
lahko pričakujejo poročilo.

Odbor za urejanje pros-
tora, varstvo okolja in pre-
novo je poročilo pretresel 
pred sejo občinskega sve-
ta in predlagal pet sklepov. 
Sklenili so, naj občina poskr-
bi za kemijske analize izvo-
ra prašnih delcev. V Franko-
vem naselju naj takoj začne 
izvajati meritev prašnih del-
cev PM10 po referenčni me-
todi (v razpravi so svetniki 

menili, da je ta zanesljivej-
ša od indikativne), čim prej 
pa tudi v Virmašah. Občina 
naj tudi pozove Knauf Insu-
lation, da podrobneje pojas-
ni vzroke povišanja emisij v 
zrak, med njimi tudi amo-
nijak, fenol in formaldehid. 
Na podlagi podatkov iz poro-
čila o masnem in koncentra-
cijske onesnaževanju za leto 
2018 pa bo občina pozvala 
državno agencijo za okolje k 
vzpostavitvi trajnih meritev 
emisij snovi v zrak v podje-
tju Knauf Insulation. V raz-
pravi so poudarili tudi pot-
rebo, da k oddaji poročil po-
zovejo tudi nova podjetja. 
Na vprašanje o subvenciji 
Eko sklada, ki jo posamezni-
kom namenja za spremem-
bo kurišč, pa so svetniki sli-
šali, da so te višje v občinah, 
ki so zaradi pogostega pre-
koračevanja mejnih vred-
nosti izpustov prepoznane 
kot degradirane in imajo za-
radi tega sprejete odloke o 
varstvu zraka. Občina Ško-
fja Loka ni med njimi. 

Svetniki o varstvu zraka
Poročilo o izvajanju programa varstva zraka v občini Škofja Loka je na občinskem svetu sprožilo 
živahno razpravo, sprejeli so tudi več sklepov, med drugim o izvajanju meritev po referenčni metodi. 
Državno agencijo za okolje pa pozivajo k vzpostavitvi trajnih meritev emisij v zrak v podjetju Knauf 
Insulation.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Za izvedbo Ško-
fjeloškega pasijona, ki bo zno-
va v jubilejnem letu 2021 (mi-
nilo bo tristo let od njegovega 
nastanka), so že izbrali vodjo 
projekta. Izbor posebne ko-
misije je na junijski seji po-
trdil tudi škofjeloški občinski 
svet. Vodja projekta bo Jakob 
Vrhovec, diplomirani ekono-
mist z nekajletnimi delovni-
mi izkušnjami. Delal je kot 
vodja projektne pisarne za 
festival Stična mladih, sode-
loval je tudi pri organizaciji 
Evropskega prvenstva v judu 
pred dvema letoma v Maribo-
ru, trenutno pa dela kot špor-
tni menedžer za Judo zvezo 
Slovenije. Kot je zapisal v svo-
jem motivacijskem pismu, 

pri projektu vidi troje ključ-
nih izzivov: postavitev PR in 
marketinške strategije, prido-
bivanje sponzorjev in vode-
nje ekipe prostovoljcev. V pis-
mu tudi navaja, da si je upri-
zoritev Škofjeloškega pasijo-
na leta 2000 z družino ogle-
dal kot sedemletni otrok in je 
nanj naredila velik vtis.

Za delovno mesto orga-
nizacijskega vodje je Obči-
na Škofja Loka februarja ob-
javila razpis, na katerega se 
je prijavilo šest kandidatk in 
kandidatov, vsi so izpolnje-
vali razpisne pogoje. Tričlan-
ska komisija je na razgovor 
povabila tri od njih, dva sta se 
odzvala, njunima predstavit-
vama so poleg komisije pris-
luhnili tudi štirje člani odbo-
ra za Škofjeloški pasijon.

Izbrali vodjo Škofjeloškega 
pasijona 2021

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Minuli četrtek je 
na Fakulteti za arhitekturo 
v Ljubljani potekalo odprtje 
pregledne letne razstave, na 
kateri so študenti arhitektu-
re in urbanizma ter študen-
ti iz Nemčije, ki sodelujejo v 
programu Erasmus, obrav-
navali somestje Kamnika, 
Mengša, Domžal in Trzina 
pod naslovom So: mesta / je 
podeželje. 

V projektu, ki ga je okoli 
štirideset študentov pripra-
vljalo celo študijsko leto, so 
obravnavali različna obmo-
čja in teme trajnostnega ra-
zvoja, od prenove posame-
znih stavb do oblikovanja ce-
lostnih sosesk. 

Tako so se denimo v Men-
gšu lotili urejanja neposelje-
nega območja med obvozni-
co in naseljem, v Kamniku 
pa so med drugim razisko-
vali možnosti razvoja špor-
tnega letališča, kulturne če-
trti na območju nekdanje 
smodnišnice in vzpostavitve 
centra za krožno gospodar-
stvo na področju Svilanita.

»Realen projekt nastaja v bi-
roju, med študijem pa se nam 
zdi pomembneje, da študen-
ti odkrivajo nove svetove, da 

gredo izven ustaljenih okvir-
jev in na ta način zberejo dob-
re ideje, kijih vrnejo v pros-
tor,« nam je povedal Kamni-
čan Sinan Mihelčič, eden od 
dveh asistentov, ki sta pri pro-
jektu, ki je potekal v okviru se-
minarja profesorice mag. Po-
lone Filipič, študente vodila 
skozi projekt. 

Kot nam je dodal Mihelčič, 
je eden od ciljev projekta 

poleg spodbude k razpravi 
tudi spodbuda k sodelova-
nju med občinami. »Plod so-
delovanja med občinami, ki 
vsekakor obstaja, so nekateri 
dobri projekti, vendar pa so-
delovanja ni nikdar preveč, 
še zlasti ker je to področje 
tesno povezano in odločitve, 
sprejete na enem delu, vpli-
vajo na celotno področje, je 
povedal Mihelčič.

Na Fakulteti za arhitektu-
ro so se celostne obravnave 
tega kompleksnega področ-
ja lotili prvič, v pomoč pa so 
jim bili tudi občinske upra-
ve vseh štirih občin. V vsaki 
od obravnavanih občin na-
meravajo jeseni projekt tudi 
predstaviti, nadejajo pa se, 
da bo morda kakšno seme, 
ki so ga s projektom zasejali, 
padlo na plodna tla.

Od letališča do kulturne četrti
Študenti arhitekture in urbanizma so obravnavali somestje Kamnika, Mengša, Domžal in Trzina.

Del študentov Fakultete za arhitekturo, ki so se lotili proučevanja somestja Kamnik, 
Mengeš, Domžale in Trzin.

Škofja Loka – Glasbena šola Škofja Loka že tradicionalno organi-
zira koncert za mlade nadarjene kitariste z naslovom Kitara pole-
tju. Na letošnjega vabijo v nedeljo, 16. junija, ob 19. uri v nunsko 
cerkev. Na koncertu bodo nastopili Kitarski orkester glasbene 
šole Škofja Loka, številni škofjeloški kitaristi ter gosti nagrajenci 
številnih mednarodnih tekmovanj. Obeta se lep lahkoten kitarski 
koncert, ki bo očaral slehernega poslušalca, zato organizatorji 
vabijo obiskovalce, naj pridejo in uživajo ob zvokih kitar. 

Koncert Kitara poletju

Škofja Loka – Letos teče dvajseto leto pobratenja med obči-
nama Škofja Loka in Maasmechelen v Belgiji. Plodno sodelo-
vanje in jubilej bodo junija in julija zaznamovali s številnimi 
prireditvami. Prva bo že v torek, 18. junija, ko bo ob 18. uri v 
Sokolskem domu podelitev zahvalne plakete ob dvajsetletni-
ci pobratenja in odprtje razstave Maasmechelse KunstKring 
(MaKK), društva likovnih ustvarjalcev iz Maasmechelena. V 
sredo, 19. junija, sledi projekcija filma Lepi fant v kinu Sora, 
v četrtek film Dekle, julija pa še koncert Godalnega orkestra 
Akademije za glasbo, gledališče in ples Maasmechelen. 

Flamski dnevi v Škofji Loki
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Jasna Paladin

Kamnik – Župan Matej Sla-
par je v ponedeljek, 10. ju-
nija, podelil knjižne nagra-
de 39 učencem in dijakom 
kamniških osnovnih in sre-
dnjih šol ter Glasbene šole 
Kamnik, ki so v šoli izstopa-
li s svojim uspehom.

»Dragi učenke in učen-
ci, dijakinje in dijaki, današ-
nji dan je za vas nekaj poseb-
nega. Ponosni smo na vas, 
predvsem pa na vaše dosež-
ke in vaše prizadevno delo. 
Vaše znanje ni tako samou-
mevno, saj ste na poti šola-
nja, verjamem, trdo garali 
za to, da danes lahko sedite 

tukaj. Izredno sem vesel, ko 
gledam mladino, ki verjame 
v to, da je znanje bogastvo 
in zaklad, ki nam ga nih-
če ne more vzeti. Zato ved-
no in povsod pogumno izbe-
rite tisto pravo pot. Tisto, ki 
bo uresničevala vaše sanje, 
uspeh pa še naprej dosegaj-
te s takšno prizadevnostjo, 
vztrajnostjo in pogumom kot 
doslej. Obilo uspeha v nadalj-
njem šolanju in življenju, da 
boste tudi v prihodnje ponos 
in zagon naše občine in drža-
ve,« je učencem in dijakom 
zaželel župan. Srečanja v 
atriju mekinjskega samosta-
na so se udeležili tudi števil-
ni starši, učitelji in ravnatelji.

Priznanja kamniškim 
odličnjakom

Najboljši učenci in dijaki z županom Matejem Slaparjem

Cerklje – Svet zavoda Osnovne šole Davorina Jenka v Cerkljah 
na Gorenjskem je prejšnji teden dal soglasje k imenovanju 
novega ravnatelja cerkljanske osnovne šole. Zdajšnjo ravna-
teljico Damijano Božič Močnik bo nasledil Boštjan Mohorič.

Novi ravnatelj bo Mohorič

Kamnik – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vabi da-
nes, 14. junija, od 16. ure dalje na Glavni trg na festival piva. 
Predstavile se bodo štiri kamniške pivovarne in številne druge 
mikropivovarne iz vse Slovenije. Poskrbljeno bo tudi za hrano. 
Dogajanje bo popestrila glasbena skupina The Dreams, ki bo 
igrala blues, jazz in rock. Posebni gostje pivovarskega festivala 
bodo ljubitelji motorjev Gold Wing iz celotne Evrope, ki bodo 
festival obiskali okoli 21. ure v okviru atraktivne nočne vožnje 
z lučkami. Ti se bodo namreč od 13. do 16. junija zbrali na 
evropskem srečanju, ki bo v organizaciji Združenja Gold Wing 
Slovenija potekal v Slovenia Eco Resortu v Godiču.

Kamniški festival piva

Kamnik – Člani Društva sv. Jakoba Kamnik vabijo na Večerno 
srečanje s pisateljem, pesnikom in etnologom mag. Ivanom 
Sivcem ob njegovi sedemdesetletnici. Prireditev bo v petek, 
14. junija, ob 19.30 v dvorani Frančiškanskega samostana v 
Kamniku. S slavljencem se bo pogovarjal publicist Jožef Pavlič.

Večerno srečanje z Ivanom Sivcem
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NE VOZI HITRO,
KER TE BO TO
PRIPELJALO DO
PREHITREGA
KONCA.

HITROST
UBIJA!

Škofja Loka – Po drugi obravnavi na junijski seji občinskega 
sveta so v Škofji Loki ustanovili javni zavod za organizacijo 
prireditev in dogodkov Zavod 973. V ustanovitvenem aktu je 
zapisano, da je javni zavod ustanovljen z namenom organi-
zacij prireditev ter dogodkov na področjih turizma, športa in 
kulture ter spodbujanja razvoja turizma in športa ter trajnega 
in nemotenega zagotavljanja javnih kulturnih dobrin v občini 
Škofja Loka. Za delovanje javnega zavoda v letu 2019 bo name-
njenih dvajset tisoč evrov proračunskega denarja. Delovanje 
zavoda bo med drugim namenjeno uprizoritvi Škofjeloškega 
pasijona leta 2021, ko se ta izteče, pa naj bi se ukvarjal s ši-
rokim spektrom prireditev v občini. Zajel bo tudi delovanje 
Sokolskega doma, kjer letno poteka okoli 250 prireditev. 

Ustanovili Zavod 973

Aleš Senožetnik

Komenda – Potem ko so v 
preteklih letih v Komen-
di zaključili gradnjo kana-
lizacije v naseljih, ki so bila 
predmet kohezijske pogod-
be in sta gradnjo sofinanci-
rali Evropska unija in drža-
va, so letos začeli komunal-
no opremljati še v tistih va-
seh, kjer bo morala občina 
sredstva v celoti zagotoviti iz 
proračuna. 

Tako so že v začetku leta 
začeli izvajati pripravljalna 
dela za izgradnjo fekalne-
ga kanala P1 s črpališčem v 
Obrtni coni Potok in uredi-
tev ostale komunalne infra-
strukture na trasi kanala P1 
skozi vas Potok v skupni dol-
žini 596 metrov. »Na celot-
ni trasi je že zgrajena fekal-
na kanalizacija in obnova vo-
dovoda ter obnovljena obsto-
ječa meteorna kanalizacija. 
Investicija bo zagotovila pri-
ključenost na kanalizacijo 
več kot petdesetim prebival-
cem naselja Potok in odva-
janje fekalnih vod iz Obrtne 
cone Potok na Centralno či-
stilno napravo v Domžalah. 
V okviru izvajalske pogod-
be bo izgrajena tudi javna 

razsvetljava ter razširjena 
in asfaltirana lokalna ces-
ta s pasom za pešce. Pozi-
vu za sočasno izgradnjo ko-
munalnih vodov se je odzval 
tudi Softnet z vgradnjo op-
tičnega komunikacijskega 
omrežja,« nam je pojasnila 
vodja režijskega obrata Ber-
narda Pavlinič.

Po zaključku del v Potoku, 
ki naj bi bila dokončana še ta 
mesec, bodo nadaljevali v na-
seljih Klanec, Breg in Nasov-
če. V vseh treh vaseh namera-
vajo zgraditi 3,3 kilometra ka-
nalizacije in 1,2 kilometra vo-
dovoda. Če bodo uspešni na 
javnem razpisu za izbiro iz-
vajalca del, računajo, da bodo 
gradnjo začeli še letos, kon-
čana pa naj bi bila prihodnje 
leto. »Kot v vseh ostalih na-
seljih bo tudi v tem delu ob-
čine potekala celovita obno-
va in izgradnja spremljajoče 
infrastrukture, to je obnova 
vodovoda, obnova obstoječe 
meteorne kanalizacije, prep-
lastitev celotnega cestišča in 
izgradnja pločnika, kjer bo 
to mogoče. Na celotni trasi 
kanalizacije se bo tudi širilo 
omrežje javne razsvetljave. 
Občina Komenda si bo tudi 
prizadevala, da k sodelovanju 

pridobi tudi investitorje elek-
tro, telekomunikacijskega 
ter plinovodnega omrežja,« 
dodaja Pavliničeva. 

Projekt v vseh štirih va-
seh, za katerega so v Ko-
mendi zagotovili sredstva 
v proračunu za letošnje in 
prihodnje leto, bo predvido-
ma stal 1,9 milijona evrov 
brez DDV. »Gradnja infra-
strukture na Potoku, ki je 
trenutno v gradnji, bo zna-
šala več kot 250 tisoč evrov 
brez DDV. Vrednost inve-
sticijskih del v naseljih Kla-
nec, Breg in Nasovče ocenju-
jemo na 1,65 milijona evrov 
brez DDV,« pojasnjuje Pav-
liničeva.

Občina Komenda je si-
cer v prejšnjih letih brez 
spremljajoče ostale komu-
nalne infrastrukture, ki so 
jo urejali, za kanalizacijo v 
okviru kohezijskega projek-
ta namenila skoraj 3,8 mili-
jona evrov ter približno 750 
tisoč evrov dodatnih del na 
kanalizacijskem omrežju, 
ki niso bili upravičen stro-
šek z vidika sofinanciranja 
EU.

Po zaključenih delih bo 
tako prihodnje leto dostop 
do kanalizacijskega omrežja 
zagotovljen vsem prebival-
cem občine – z izjemo prib-
ližno šestdeset vaščanov Ko-
mendske Dobrave.

Dvomilijonski projekt  
v Komendi
V Komendi nadaljujejo izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih, ki niso bila vključena v kohezijski 
projekt. Dela bodo občino stala blizu dva milijona evrov.

Dela v vasi Potok bodo dokončana še ta mesec. 
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Igor Kavčič

Radovljica – Letošnje regijsko 
srečanje odraslih gledaliških 
skupin Gorenjske je bilo 56. 
po vrsti. Med 24 prijavljenimi 
uprizoritvami iz območnih 
izpostav JSKD Kranj, Dom-
žale, Jesenice, Škofja Loka, 
Tržič, Kamnik in Radovljica 

je za zaključno srečanje, tudi 
letos so ga pripravili v OI 
JSKD Radovljica, selektori-
ca Maja Gal Štromar izbra-
la tri predstave: Blaznost igre 
Nebojše Popa Tasića v režiji 
Sebastjana Stariča in izvedbi 
skupine Hlodi iz KUD Franc 
Kotar Trzin ter dve predstavi 
Društva gledališče Bohinjska 

Bistrica – Gledališča 2B – Kra-
ljična z mrtvim Srcem Rudol-
fa Pečjaka v režiji Darka Čud-
na ter Čakajoč Godota Samu-
ela Becketta v režiji Nika Kra-
njca. Ta je bila na sporedu v 
Linhartovi dvorani, kjer so 
pred tem podelili še prizna-
nja za igralske dosežke v izte-
kajoči se sezoni.

Za najbolje odigrani mo-
ško in žensko vlogo sta pri-
znanji dobila Anže Zu-
panc in Tina Lipovec, oba 
v predstavi Blaznost igre, 
za moško stransko vlo-
go v predstavi Kraljična z 
mrtvim srcem je bil za lik Pi-
koloruma nagrajen dolgo-
letni igralec iz Bohinja Kle-
men Langus, mlada igralka 
Katja Korošec pa se je izka-
zala v vlogi Chris v igri Ne-
ila Simona Govorice v reži-
ji Bernarde Gašperčič in iz-
vedbi KD Bohinjska Bela, 
Gledališče Belansko. Po-
sebno priznanje sta preje-
la Domi Vrezec in Iztok Ali-
dič za vsebinsko drznost in 
avtorstvo pri izvedbi psev-
dodrame Izhod v uprizori-
tvi KD Figura Kranj.

Priznanja ljubiteljskim igralcem
Na Regijskem srečanju odraslih gledaliških skupin Gorenjske so podelili priznanja najboljšim igralcem.

Najboljši: Iztok Alidič, Klemen Langus, Anže Zupanc, Tina Lipovec in Katja Korošec 
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Medijski pokrovitelj:

Igor Kavčič

Radovljica – Festival Rado-
vljica se počasi bliža svoji šti-
ridesetletnici, saj bo letos do-
živel že 37. izvedbo. Številni 
koncerti z vrhunskimi izva-
jalci, bogat program in zves-
ta publika iz domačega in 
mednarodnega prostora so 
v vseh teh letih v Radovljici 
pognali korenine, ki jih pri-
dno z vso skrbnostjo zaliva 
lokalna skupnost, od občine 
in turistično-informacijske-
ga centra do glasbene šole 
… Kot je na predstavitvi po-
vedala predsednica Društva 
ljubiteljev stare glasbe Rado-
vljica, ki je organizator festi-
vala, imajo do leta 2021 tudi 
z ministrstvom za kulturo 
veljavno pogodbo o sofinan-
ciranju. »Strokovna komisi-
ja za glasbeno umetnost oce-
njuje, da festival med slo-
venskimi festivali izstopa 
tako po kakovosti kot po nje-
ni idejni zasnovi.« Prvi pod-
pornik je sicer še vedno Ob-
čina Radovljica z okrog 36 ti-
soč evri, medtem ko ministr-
stvo prispeva nekaj čez 25 ti-
soč evrov, tu pa so še nekate-
ri drugi pokrovitelji.

Na desetih letošnjih kon-
certih bo nastopilo 49 ume-
tnikov iz 16 držav: Avstralije, 
Avstrije, Bosne in Hercego-
vine, Finske, Francije, Itali-
je, Madžarske, Nizozemske, 
Poljske, Romunije, Rusi-
je, Slovenije, Španije, Šved-
ske, Švice in Velike Britani-
je. Od desetih koncertov jih 
bo sedem v Baročni dvora-
ni Radovljiške graščine, dva 
bosta v cerkvi sv. Petra, eden 
pa že po tradiciji v cerkvi 

Marijinega oznanjenja v Ve-
lesovem. Program je že 13. 
leto pripravil Domen Ma-
rinčič. »Ena od rdečih niti 
festivala je izvajanje sloven-
ske glasbene dediščine, pos-
večeni ji bodo trije sporedi, 
kar nekaj sporedov in sesta-
vov pa je nastalo tudi posebej 
za festival. Letošnji reperto-
ar bo segal od Bizantinske-
ga korala do Johanna Sebas-
tiana Bacha in Franza Schu-
berta,« pove Domen Marin-
čič, pri čemer poudarja, da 
bodo letos v Radovljici gos-
tili nekaj svetovno znanih 
ansamblov in solistov, med 
njimi so to ruski violonče-
list Aleksander Rudin, fran-
coski čembalist Pierre Han-
taï, švedski solist na kljuna-
sti flavti Dan Laurin in švi-
carski mojster improvizaci-
je Rudolf Lutz.

Že na prvem koncertu bos-
ta zazvenela poleg koncertov 
Antonia Vivaldija čembalski 
koncert v italijanskem slogu 

iz ptujske zbirke, ki je mor-
da delo slovenskega avtorja, 
in trio Arcangela Corellija iz 
rokopisa v Ljubljani. Tret-
ji koncert bo posvečen kon-
certantnim motetom Isaa-
ca Poscha, ki je zadnja leta 
življenja preživel na Kranj-
skem. Koncert italijanskega 
11-članskega ansambla Can-
tica Symphonia bo predsta-
vil dvozborske psalme za 
večernice italijanskih po-
znorenesančnih skladate-
ljev, ki so se ohranili v roko-
pisih iz Gornjega Grada in 
so bili nekoč last ljubljan-
skega knezoškofa Tomaža 
Hrena. Večino skladb poz-
namo le iz Hrenove zbirke 
in zazvenele bodo prvič po 
več stoletjih. Cikel objavlje-
nih zbirk Johanna Sebastia-
na Bacha bo letos nadaljeval 
slavni francoski čembalist 
Pierre Hantaï z Goldbergo-
vimi variacijami. Baritonist 
Romain Bockler in lutnjist 
Bor Zuljan bosta nastopila z 

lastnimi priredbami glasbe 
Josquina Despreza. Na spo-
redu četrtega koncerta bo 
klavirski trio Franza Schu-
berta na zgodovinskih glas-
bilih; violončelist Aleksan-
der Rudin bo igral tudi arpe-
ggione, redko godalo, ki ga 
je leta 1823 izumil dunajski 
goslar Stauffer in za katere-
ga je Schubert napisal svojo 
priljubljeno sonato. Legen-
darni švicarski improviza-
tor Rudolf Lutz bo improvi-
ziral v Bachovem slogu na 
orglah cerkve v Velesovem. 
Hrvaški guslar Jure Miloš 
bo nastopil s tremi herce-
govskimi pevkami s spore-
dom tradicionalne glasbe iz 
Zahodne Hercegovine. De-
setčlanski vokalni ansam-
bel Byzantion bo izvajal bi-
zantinski koral romunske 
pravoslavne cerkve. Festival 
bo sklenil The English Cor-
nett and Sackbut Ensemble 
z beneško glasbo za cinke in 
pozavne. 

Deset koncertnih večerov
Na 37. Festivalu Radovljica, ki bo potekal med 10. in 25. avgustom, se bo zvrstilo deset koncertov. 

Župan Ciril Globočnik in predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Marija Kolar ob 
podpisu pogodbe o sodelovanju, ob njiju programski vodja festivala Domen Marinčič 
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Maša Likosar

Medvode – Badminton klub 
Medvode danes velja za ene-
ga najuspešnejših in najšte-
vilnejših klubov. Pohvali-
jo se lahko z dvestotimi čla-
ni, od tega kar stodesetimi 
aktivnimi tekmovalci in še-
stimi izkušenimi trenerji. 
»V dvajsetih letih smo do-
segli zelo veliko in zadovolj-
ni bomo, če bomo trenutno 
kvaliteto kluba ohranjali v 
prihodnje,« je dejal predse-
dnik Badminton kluba (BK) 
Medvode Matevž Šrekl in 
dodal, da je bil prvi mejnik 
njihovega kluba organizaci-
ja evropskega prvenstva do 
17 let, drugi pa mednarodni 
turnir za svetovno jakostno 
lestvico Slovenia Internatio-
nal, ki so ga letos organizira-
li že devetič. Podpredsednik 
BK Medvode Janez Kovač je 
na proslavi predstavil zgo-
dovino kluba, trener Matic 
Ivančič pa dosežke pretekle 

sezone. »Naš glavni cilj je, 
da ostanemo državni prvaki 
v vseh kategorijah, in letos 
se nam je izmuznila le ena 
kategorija. Z vseh državnih 
prvenstev smo domov pri-
nesli 11 zlatih, 21 srebrnih 
in 17 bronastih medalj. Bili 
smo drugi v prvi slovenski 
ligi in prvi v drugi slovenski 
ligi. Imamo pa tudi dva trik-
ratna državna prvaka. Petra 
Polanc v članski kategoriji in 
Jaka Ivančič med mladinci,« 
je pojasnil Matic Ivančič.

Njihova uspešna člani-
ca Petra Polanc, ki je letos 
prestopila med člane in je 
tudi članica slovenske re-
prezentance, je lansko leto 
tekmovala na mladinskih 
olimpijskih igrah v Argen-
tini in nastopila na številnih 
evropskih prvenstvih. »Na 
lestvici se poskušam uvr-
stiti čim višje, da bom lah-
ko nastopila še na svetov-
nem prvenstvu in morda 
že leta 2024 na olimpijskih 

igrah,« je povedala Polanče-
va in dodala: »Uspeh pripi-
sujem trdemu delu in dob-
rim trenerjem. Badminton 
je namreč šport, ki zahteva 
eksplozivnost, hitrost, moč, 
agilnost in psihično prip-
ravljenost. Ogromno je ele-
mentov, ki morajo biti v igri 
ubrani, zato je badminton 

verjetno eden najtežjih špor-
tov in nedvomno enakovre-
den drugim.« Predsednik 
Matevž Šrekl je kot najuspe-
šnejšega člana kluba omenil 
Miho Ivaniča, dobitnika bro-
naste medalje na letošnjem 
evropskem mladinskem pr-
venstvu in kandidata za nas-
lednje olimpijske igre.

Jubilej badmintonskega kluba
Badminton klub Medvode letos praznuje dvajseto obletnico formalne ustanovitve. V počastitev jubileja 
so v Športni dvorani Medvode pripravili proslavo, na kateri so predstavili zgodovino in uspehe kluba.

Proslavo v počastitev dvajsete obletnice formalne 
ustanovitve Badminton kluba Medvode so oblikovali člani 
kluba in gostje, plesalke in balerine. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Šport lahko z na-
pačnimi pristopi pripelje do 
nehumanega dela s športni-
ki, kot so na primer nasto-
pi kljub poškodbam, pretre-
niranost, neprimerne meto-
de treninga pri mladih tek-
movalcih, siljenje ali napelje-
vanje na nepošteno športno 
udejstvovanje, telesno nasi-
lje nad športniki pri treningu 
ali tekmovanju, poniževanja 
ali žalitve, spolno izkorišča-
nje in podobno. Vsak špor-
tnik in strokovni delavec v 
športu je upravičen do uživa-
nja vseh pravic in svoboščin, 
ki jih opredeljujejo Splošna 
konvencija o človekovih pra-
vicah, Konvencija o otroko-
vih pravicah in tudi Zakon o 
športu.

Naloga varuh športniko-
vih pravic je, da skrbi za pra-
vice športnikov in strokovnih 
delavcev v športu, obravnava 
pritožbe, pripombe, predlo-
ge in pobude deležnikov v 
športu, objavlja primere dob-
rih in slabih praks v športu na 
spletni strani varuha športni-
kovih pravic in o tem obveš-
ča javnost. Od lanskega apri-
la to delo (nepoklicno) opra-
vlja Kranjčan Rožle Prezelj, 
ki je že prej za pravice špor-
tnikov skrbel tudi pri Olim-
pijskem komiteju Slovenije 

– Združenju športnih zvez.
»Veseli me, da imamo va-

ruha športnikovih pravic, 
kajti so stvari v športu, ki 
niso zgolj uspehi, ampak so 
včasih tudi tako imenovane 
temne plati športa. Ne gre pa 
le za to, ampak je inštitut va-
ruha športnikovih pravic na-
menjen tudi svetovanju, zato 
je v letnem poročilo tudi veli-
ko nasvetov, kaj na področju 
športa izboljšati. Zaveza mi-
nistrstva pa tudi vseh drugih, 
ki skrbijo za področje špor-
ta, pa je, da priporočila tudi 
razrešimo,« je ob predstavi-
tvi poročila varuha športni-
kovih pravic poudaril minis-
ter za izobraževanje, znanost 
in šport Jernej Pikalo.

»Bil sem vrhunski špor-
tnik in že takrat sem se so-
očil z različnimi vprašanji, 
ki sicer ne pomenijo nujno 
kršitve kakršnekoli pravice, 
ampak so zgolj terjala odgo-
vore na nejasnosti. Ko se je 
začel razvijati inštitut varu-
ha športnikovih pravic, pa se 
mi je to zdela izredna prilož-
nost za razrešitev teh vpra-
šanj,« je povedal Rožle Pre-
zelj, ki je po izobrazbi prav-
nik, zato se je dela lotil zelo 
zagnano in tudi strokov-
no. »V devetih mesecih lan-
skega leta sem obravnaval 
42 različnih primerov, naj-
več jih je bilo na področju 

nastale situacije med špor-
tnikom in športno organi-
zacijo. Športniki so se name 
obračali tako po telefonu 
kot elektronski pošti, precej 
pa jih je v času uradnih ur 
prišlo po nasvet tudi v pro-
store na ministrstvo. Neka-
teri so želeli posredovanje v 
že nastalem sporu, drugi so 
želeli zgolj informacijo, da 
se na primer ne bi zatakni-
lo pri nadomestilu ob pres-
topu v drug klub,« je pove-
dal Rožle Prezelj in dodal, 

da je pripravil tudi uspešne 
mediacije.

Varuh športnikovih pravic 
je v letnem poročilu izdal tudi 
nekaj priporočil in smernic. 
Kot je povedal Rožle Prezelj, 
se ta nanašajo na izvajanje na-
čela prostega prestopa, nače-
lo prednostne uporabe javnih 
športnih objektov, upravlja-
nje športnih organizacij, jav-
no sofinanciranje programov 
športa in ustanovitev neodvi-
snega arbitražnega organa za 
šport v Sloveniji.

Športniki ga potrebujejo
Lani spomladi je prvi varuh športnikovih pravic, ki ga je imenovala slovenska vlada, postal nekdanji 
uspešen športnik, po poklicu pa pravnik, Kranjčan Rožle Prezelj. Po letu dni ugotavlja, da ga športniki 
še kako potrebujejo, saj se z različnimi vprašanji vse pogosteje obračajo nanj. 

Nekdanji vrhunski športnik Kranjčan Rožle Prezelj je v 
družbi ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja 
Pikala predstavil delo varuha športnikovih pravic. 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ob 65-letnici 
delovanja Košarkarski klub 
Škofja Loka v Športni dvora-
ni Poden gosti prav posebno 
srečanje. Po nekaj letih se na-
mreč v Škofjo Loko vrača naša 
ženska reprezentanca na čelu 
z domačinko Tejo Oblak. Va-
rovanke Damirja Grgića, ki 
se pripravljajo na nastop na 
EuroBasketu 2019 v Srbiji in 
Latviji pred prvenstvom igra-
jo še zadnje pripravljalne tek-
me. V Športni dvorani Poden 
pa se bosta tako danes, 14. ju-
nija, ob 18. uri, med seboj po-
merili reprezentanci Sloveni-
je in Slovaške.

V Škofji Loki bo danes 
še posebno slavnostno. Po-
membne gostje na tekmi 
bodo namreč nekdanje slo-
venske reprezentantke Maja 

Erkič, Sandra Piršič in Živa 
Zdolšek, ki so s trenutnim 
mladim reprezentančnim ro-
dom postavile kar nekaj mej-
nikov in pred dvema letoma 
slovensko žensko člansko ko-
šarko prvič v njeni zgodovini 
popeljale na evropsko prven-
stvo. Košarkarska zveza Slo-
venije se bo nekdanji repre-
zentančni trojici med prvo 
in drugo četrtino zahvalila za 
njihov bogat prispevek k slo-
venski ženski košarki.

Že pred začetkom tekme 
med Slovenijo in Slovaško pa 
bodo zaslužene nagrade v po-
sebnem točkovanju za Pokal 
mladih prejeli najuspešnejši 
klubi v mlajših starostnih ka-
tegorijah v sezoni 2018/19. 
Pri dekletih so se bile naj-
boljše košarkarice Ježice, v 
konkurenci fantov pa Dom-
žalčani.

Košarkarice na Podnu
Pred nastopom na evropskem prvenstvu se bo 
naša ženska košarkarska reprezentanca danes 
predstavila v Škofji Loki.

Ljubljana – Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej 
Pikalo in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar 
sta minulo sredo v prostorih Smučarske zveze Slovenije pod-
pisala Namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije 
pri izvedbi in promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih 
poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 
2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disci-
plinah 2023 v Planici. »To je vsekakor priložnost, ko se Slovenija 
lahko pokaže v svetu. Vedno smo bili dobri organizatorji,« je 
ob podpisu pogodbe poudaril predsednik Smučarske zveze 
Slovenije Enzo Smrekar.

Sodelovanje pri pripravi svetovnih prvenstev

Bled – Veslaška zveza Slovenije bo v sodelovanju z Veslaškim 
klubom Bled ta konec tedna organizirala tradicionalno, 64. 
mednarodno regato Bled 2019, ki se je letos udeležuje skoraj 
460 veslačev in veslačic iz 15 držav. Na regati bodo nastopili 
tudi naši najboljši veslači na čelu z Rajkom Hrvatom v enojcu 
ter Mihom Aljančičem in Nikom Krebsom v dvojem dvojcu. 
Od tujih tekmovalcev bo zanimiv nastop olimpijskih prvakov 
z olimpijskih iger v Riu, bratov Sinkovič iz Hrvaške in Carine 
Baer iz Nemčije. Finalni nastopi bodo potekali jutri in v nedeljo 
dopoldne med 8. in 13. uro.

Mednarodna regata z množično udeležbo

Kranj – V sredo so vaterpolisti odigrali drugi tekmi končnice 
državnega članskega prvenstva. V Kranju se je tekma finala 
za naslov prvaka med vaterpolisti AVK Triglav in VD Koper 
Primorska končala z zmago Primorcev, ki so bili boljši s 3 : 9 (0 
: 2, 1 : 1, 2 : 3, 0 : 2) in so v zmagah povedli z 2 : 0. Tretja tekma 
bo jutri v Kopru. V Mariboru je bila tekma za tretje mesto med 
vaterpolisti AVK Branik in VD Kamnik. Po streljanju kazenskih 
strelov se je končala z rezultatom 13 : 14 (1 : 1, 2 : 1, 4 : 3, 2 : 4) 
za Kamničane, ki so izid v zmagah izenačili na 1 : 1. Odločilna 
tretja tekma bo jutri v Kamniku. 

Poraz vaterpolistov Triglava, zmaga Kamnika

Vaterpolisti Triglava so tudi v domačem bazenu morali 
priznati premoč Primorcev. / Foto: Primož Pičulin
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Simon Šubic

Kranj – Na Obrtno-podje-
tniški zbornici Slovenije 
(OZS) ne pristajajo na pre-
dlagane spremembe davč-
ne zakonodaje, ki so sicer 
še predmet pogajanj soci-
alnih partnerjev, ker bodo 
te po njihovem mnenju go-
spodarstvo dodatno obre-
menile. OZS se sicer načel-
no strinja s spremembo do-
hodninske lestvice in line-
arnostjo dodatne splošne 
olajšave za vse zavezance 
z letnimi dohodki do viši-
ne 13.316,83 evra, vendar se 
zavzema za znižanje stop-
nje v petem dohodninskem 
razredu s 50 na 45 odstot-
kov. Namesto predlagane 
sedemodstotne minimal-
ne efektivne davčne stopnje 

bi raje imeli triodstotno ob-
davčitev, ob pogoju hkratne 
poenostavitve koriščenja 
olajšav v raziskave in razvoj 
ter razširitvi olajšav za inve-
stiranje v tehnološko opre-
mo in v proizvodne nepre-
mičnine. OZS tudi ne pod-
pira dviga davčne stopnje za 
dohodke iz kapitala in za do-
hodek iz oddajanja premo-
ženja v najem na 27,5 od-
stotka, saj predlaga nižjo 
obdavčitev. Vladin predlog, 
da se neobdavčeni del plače 
za poslovno uspešnost ne 
spreminja, bi v OZS spre-
menili z dvigom neobdav-
čenega dela na najmanj 150 
odstotkov povprečne plače v 
državi. Predlagajo tudi dav-
čno razbremenitev ukrepov 
v zvezi s promocijo zdravja 
na delovnem mestu.

Obrtniki nezadovoljni z 
davčnimi spremembami

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Več kot šti-
risto udeležencev je na sre-
dini konferenci Industri-
ja prihodnosti razpravlja-
lo o prihodnjih izzivih slo-
venske industrije. Minis-
ter za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Po-
čivalšek je v uvodnem na-
govoru poudaril, da per-
spektive razvoja kažejo, da 
bo do leta 2030 način pro-
izvodnje popolnoma dru-
gačen od današnjega. Ob 
tem ugotavlja, da lahko ve-
liko konkurenčno prednost 
pred tekmeci dosežejo pod-
jetja, ki so pripravljena na 
uvedbo novih tehnologij. 
Tega se v industriji, na ka-
tero je neposredno in po-
sredno vezanih 360 tisoč 
delovnih mest, zavedajo, je 

dejal predsednik Gospodar-
ske zbornice Slovenije Bo-
štjan Gorjup. »Če hočemo 
biti in ostati konkurenčni, 
je in bo treba uvajati ved-
no nove poslovne modele, 
uporabljati nove materiale, 
oblikovati nove proizvode 
in storitve, pri tem pa upo-
števati okoljske zaveze,« 
je dodal. Predsednik vla-
de Marjan Šarec pa je med 
drugim opozoril na sloven-
ski problem nasprotovanja 
vsakršnemu novemu ener-
getskemu projektu. »Kako 
bomo izdelovali vse stva-
ri, ki so danes tu razstavlje-
ne, če ne bomo imeli zados-
ti električne energije?« se je 
vprašal. Kot je bilo slišati v 
kasnejših razpravah, je in-
dustrija prihodnosti pred-
vsem v ljudeh, zato jo čaka-
jo tudi kadrovski izzivi.

Industrija se 
zaveda sprememb
Na Brdu pri Kranju so se v sredo pogovarjali o 
izzivih industrije prihodnosti - zelene, kreativne, 
sodelujoče in pametne industrije.

Predsednik vlade Marjan Šarec si je na Brdu pri Kranju 
ogledal tudi inovativne izdelke, ki so plod slovenske 
industrije. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Domžale – Območna obr-
tno-podjetniška zborni-
ca (OOZ) Domžale zdru-
žuje obrtnike in podjetni-
ke iz občin Domžale, Men-
geš, Trzin, Lukovica in Mo-
ravče. Da se želijo povezati, 
so tamkajšnji obrtniki skle-
nili leta 1979 – in od takrat 
ostajajo eni najuspešnejših 
pri nas. Daleč naokoli je na-
mreč znano, da so Domža-
le z okolico mesto z izjem-
nim podjetniškim duhom – 
ali kakor smo slišali na slav-
nostni akademiji v Kultur-
nem domu Franca Berni-
ka: obrt in podjetništvo sta v 
Domžalah doma.

Zbrane so nagovorili pred-
sednik OOZ Domžale Zoran 
Poljšak, predsednik Obrtno-
-podjetniške zbornice Slove-
nije (OZS) Branko Meh, žu-
pan Toni Dragar in direkto-
rica OOZ Domžale Karolina 
Vrtačnik, ki ima zelo veliko 
zaslug za uspeh domžalske 
zbornice. »Če je bila v času 
pred mojim nastopom zbor-
nica še v sponah prejšnje-
ga sistema, smo ji s podje-
tniško miselnostjo in ob-
našanjem dodali v jadra ve-
ter, zaradi katerega spet plu-
je v pozitivno smer. Pa saj 
se ne bi niti spodobilo, da si 
v krajih, ki so tako prežeti s 

podjetniškim duhom, obr-
tna zbornica ne bi prizadeva-
la, da postane prva med ena-
kimi. Ponosna sem, da smo 
na zbornici znova na širo-
ko odprli vrata tistim, zara-
di katerih sploh obstajamo: 
članom. Bodisi preko tele-
fonske številke, ki je dostop-
na 24 ur na dan, bodisi pre-
ko posebnega klicnega cen-
tra. V čast si štejem, da je bila 
kvaliteta našega dela pre-
poznana na najvišjem nivo-
ju – z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in z matično Obr-
tno zbornico Slovenije smo 

bili izbrani v konzorcij, kjer 
smo naše storitve dvignili še 
višje preko projekta SPOT. 
Prek njega omogočamo 
podjetnikom in obrtnikom 
brezplačne ekskurzije, jezi-
kovne tečaje, predavanja in 
usposabljanja, mreženje in 
povezovanje … Naše sveto-
valne storitve so na tako vi-
soki ravni, da se prihajajo 
k nam učit in nas poslušat 
z ministrstev in drugih dr-
žavnih javnih agencij,« je 
med drugim povedala in po-
udarila tesno sodelovanje z 
Občino Domžale.

Jubilej je bil tudi prilož-
nost za podelitev stanovskih 
priznanj. Zlati ključ OZS so 
prejeli Zoran Poljšak, Andrej 
Počivavšek in Stane Kovač, 
srebrnega Marija Resnik, 
bronastega pa Dušan Flor-
jančič in Brane Lap. Omenje-
ni so bili tudi prejemniki po-
sebnih priznanj OOZ Dom-
žale, poleg njih pa še: Jure 
Hrovat, Marko Peterlin, Sa-
bina Podbregar, Zvone Škar-
ja, Suzana Majdič, Stanislav 
Smrkol, Franci Avbelj, Vida 
Retelj, Marijan Smolnikar in 
župan Toni Dragar.

Obrt je v Domžalah doma
Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale je s slavnostno akademijo počastila štiridesetletnico 
svojega delovanja.

Prejemniki najvišjih priznanj Obrtne zbornice Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič

Na leto izdelajo 1,5 mili-
jona parov čevljev, lani so 
ustvarili 53 milijonov evrov 
prihodkov in tri milijone 
dobička. »Za letos načrtu-
jemo povečanje prodaje za 
milijon evrov in 1,5 milijo-
na čistega dobička,« je na-
povedal Krajnc. Gostom so 
želeli prikazati sedemde-
setletno tradicijo, na kateri 

gradi Alpina in na podla-
gi katere so stopinje njiho-
vih čevljev ponesli po vsem 
svetu, tudi na olimpijska 
prizorišča. Pri razvoju te-
kaške obutve so po Krajn-
čevih besedah vedno korak 
pred konkurenco, ambicio-
zne cilje so si letos zastavi-
li tudi na drugih segmentih 
obutve. Med drugim so raz-
vili novo generacijo lahkih 
pohodnih čevljev, ki so jo 

ob obisku v Žireh predsta-
vili tudi tujim diploma-
tom. »Obenem je letos po-
membno leto za blagovni 
znamki Peko in Peter Kozi-
na. Novo kolekcijo ravno ta 
teden predstavljamo na sej-
mu v Italiji, na trgovskih po-
licah pa jo bo mogoče najti 
že v juliju.« Po besedah ko-
mercialnega direktorja Ale-
ša Poljanška so s svojimi iz-
delki prisotni v petdesetih 

državah po svetu. Četrti-
no izdelkov prodajo na do-
mačem tržišču, izvažajo pa 
večinoma v evropske drža-
ve, pa tudi Kanado in Ru-
sijo, ki je pomemben trg za 
modno obutev. V segmen-
tu športne obutve kar 90 
odstotkov izdelkov prodajo 
na tujih trgih. »Pri tekaški 
obutvi pokrivamo 25 odstot-
kov globalnega trga,« je po-
udaril Poljanšek. V zadnjih 
treh letih se lahko pohvali-
jo z 20-odstotno rastjo, pri 
čemer imajo v Sloveniji kar 
130 tisoč zvestih kupcev.

Zbrane je nagovoril še ži-
rovski župan Janez Žakelj, 
ki se je pohvalil, da Žiri po 
nekaterih kazalcih sodijo 
med dvanajst najrazvitej-
ših slovenskih občin, po ka-
kovosti življenja se uvršča-
jo celo na drugo mesto. Po-
hvalijo se lahko še z izred-
no nizko stopnjo nezapos-
lenosti, k čemur prispeva-
jo tudi podjetja, kot so Alpi-
na, Poclain Hydraulics in M 
Sora ter številna manjša za-
sebna podjetja.

Krepitev vezi s tujimi trgi
31. stran

V Alpini so včeraj gostili tuje diplomatsko-konzularne predstavnike iz sedemnajstih držav. 
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

POPRAVILA  

KARDANOV

www.profarm.si

Spodnja Senica 9 / 1215 Medvode
Tel. 01/3618-303 
GSM: 040/21-33-55

fo@profarm.si

PREZRAČEV LNI 
VENTILATORJI

A

 Hkrati je treba najti tudi 
mehanizme, da bomo goz-
darji sami lahko izvedli 
sanacijo s svojo operativo 
in delovno silo,« je še opo-
zoril.

Ministrica je po pogovo-
ru o okoliščinah, ki otežuje-
jo sanacijo, zagotovila, da se 
bodo lotili spreminjanja ozi-
roma prenove zakona o goz-
dovih. »Pri tem bomo v naj-
večji možni meri upoštevali 
te predloge, saj ugotavljamo, 
da zaradi predpisov postop-
ki resnično trajajo dlje in so 
bolj komplicirani, kar otežu-
je sanacijo oziroma jo poda-
ljša,« je dejala.

V zvezi z urejanjem goz-
dnih vlak in cest, ki so bile 

v zadnjih letih zaradi veli-
ke obremenitve ob odstra-
njevanju lubadark močno 
poškodovane, je ministri-
ca poudarila, da je od konca 
maja na ministrstvu v okvi-
ru programa razvoja pode-
želja odprt razpis, na kate-
rega se lahko lastniki goz-
dov prijavljajo za sredstva 
za prenovo in vzpostavitve 
gozdnih vlak ter cest.

Pojasnila je, da se z nas-
lova povišanja katastrske-
ga dohodka v proračun zli-
va več denarja, več pa ga 
prispeva tudi ministrstvo, 
tako so letos uspeli zvišati 
sredstva občinam za sana-
cijo cest. Teh sredstev sicer 
še vedno ni toliko, kot bi 
si želeli, vendar gre, kot je 
poudarila ministrica, za 

znatno zvišanje, ki bo pris-
pevalo k lažji prenovi cest.

Sicer pa je Avsenek še 
napovedal, da bodo gozdar-
ji v prihodnjih tednih že lah-
ko povedali, kakšno bo stan-
je glede podlubnikov letos. 
»Tudi lani spomladi je še 
kazalo razmeroma dobro, v 
vročem poletju pa se je luba-
dar razvil in razbohotil pre-
ko vseh meja.« Računa, da 
bo letos vendarle nekaj bol-
je, ker je na najbolj kritičnih 
območjih smreka praktično 
že izginila. »Zdaj so tereni 
in razmere drugačne in upa-
mo, da lubadar ne bo šel viš-
je. Če bo poletje vroče, dolgo 
in sušno, pa se lahko lubadar 
naseli tudi v višje ležeče goz-
dove, kjer bi bilo lahko zelo 
hudo,« je opozoril.

Vroče poletje lahko 
stanje poslabša
31. stran

Z ministrico so se gozdarji pogovarjali tudi o tem, kako na državnem nivoju spremeniti 
sistem, da bodo tako gozdarji kot lastniki pri sanaciji lahko učinkovitejši.

Maša Likosar

Selca – Čebelarsko druš-
tvo (ČD) Selška dolina in 
Čebelarsko društvo Železni-
ki letos praznujeta sto deset 
let organiziranega čebelars-
tva. V obeh društvih je danes 
aktivnih več kot osemdeset 
čebelarjev, pohvalijo pa se 
lahko z ravno tolikimi čebel-
njaki in kar tisoč dvesto čebe-
ljimi družinami. Člani skr-
bijo za promocijo ter ohran-
janje čebelarstva in kranjske 
sivke v lokalni skupnosti.

Na nedavni proslavi ob 
jubileju, ki so jo pripravi-
li na podružnični šoli v Sel-
cih, sta predsednika ČD Sel-
ška dolina Janez Thaler in 

ČD Železniki Peter Veber 
dolgoletnim članom pode-
lila priznanja. Predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjan Noč pa je društvoma 
podelil plaketo Antona Jan-
še. »Čebelarji in čebele na 

letošnjo čebelarjenju popol-
noma nenaklonjeno naravo 
nismo pripravljeni in zato 
so tu društva, da drug druge-
mu pomagamo, se krepimo 
in vlivamo upanje ter energi-
jo,« je dejal Noč.

Jubilej selškega čebelarstva

S proslave ob 110-letnici čebelarstva v Selški dolini / Foto: Tina Dokl

Planina pod Golico – Na Markelnovi kmetiji v Planini pod 
Golico poskušajo ohranjati tradicionalni način dela z vprežno 
živino, zato so tudi letos veliko poljedelskih aktivnosti opravili 
s konji. Poleg spomladanskega brananja travnikov so v prvem 
tednu junija zorali in povlačili tudi njivo za krompir. »Tisti dan 
je bilo moč slišati orače, ki so z glasnimi vzkliki jii, tibo, bista-
har in hout vodili in na koncu njive obračali sopihajočega konja 
ter pazljivo hodili vštric z drevesom, to je vprežnim plugom, 
ki je prevračalo težko ''rovtarsko'' grudo – razòr za razòrom. 
Ko je bila njiva zorana, so konja pripregli še k brani in z njo 
zorano njivo še povlačili oziroma poravnali in zmleli večje 
kosme grude,« je zanimiv način ohranjanja tradicije opisal 
Luka Novak, sicer inženir strojništva, ki na kmetiji pomaga zla-
sti pri opravilih, ki vključujejo delo z vprežno živino. Gospodar 
Markelnove kmetije pa je njegov stric Mirko Jakopič.

Oranje in brananje na star način

Brananje travnika s konjem v Planini pod Golico
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www.interexport.si
T: 01 834 44 00

E: info@interexport.si

VALTRA.
VRHUNSKI GOZDARSKI  
TRAKTORJI.

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: info@agrotehnika.si

 

                        KOSILNIC 
 IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev  

na naši lokaciji!

 Izposoja  
    prezračevalnika za travo. 
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Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko – Podjet-
je Interexport, ki ima sedež 
na Potoku pri Komendi, je 
prvo junijsko soboto pri-
pravilo v bližini Murije-
ve domačije na Zgornjem 
Jezerskem predstavitev goz-
darske mehanizacije. Obi-
skovalci, med katerimi so 
bili tako kmetje kot podje-
tniki, ki se poklicno ukvar-
jajo z gozdarstvom, so lah-
ko »v živo« spremljali delo-
vanje traktorjev Valtra s pro-
fesionalno gozdarsko nad-
gradnjo in gozdarskih pri-
kolic, ki jih izdelujejo v pod-
jetju Pro Jernač VMB v Žele-
znikih. Ogledali so si izvlek 
lesa s traktorjem, nakladan-
je lesa na gozdarsko priko-
lico, izdelovanje sekancev 
in druga gozdarska opravi-
la, skupno je bilo na delu več 
kot deset traktorjev, prikolic 
in drugih strojev.

Kot je povedal Marjan Star-
man, komercialist v Interex-
portu, je podjetje uradni zas-
topnik za prodajo traktorjev 
finskega izdelovalca Valtra v 
Sloveniji, na Hrvaškem in v 
Srbiji. V ponudbi imajo tako 
traktorje za gozdarske »pro-
fesionalce« kot za kmetije, ki 
traktor le občasno potrebuje-
jo za delo v gozdu. Za takšne 
so še zlasti primerni standar-
dni traktorji, ki jih je z manj-
šo prilagoditvijo, to je z vgra-
dnjo gozdarske nadgradnje, 

možno uporabljati tudi pri 
gozdarskih delih. Pozimi 
lahko k takšnemu traktor-
ju pripnejo gozdarski vitel, 
poleti kosilnico, prikolico ali 
kak drug priključek. »Tak-
šni traktorji so že tovarniško 
pripravljeni za delo v gozdu. 
V Valtri so razmišljali, da če 
se bodo obnesli v gozdu, se 
bodo tudi na travniku in na 
njivi,« pojasnjuje Starman 
in dodaja, da s svojim pro-
dajnim programom »pokri-
vajo« traktorje z od sedem-
deset do štiristo konjskimi 
močmi, cenovno pa – odvis-
no od zmogljivosti in oprem-
ljenosti – od 45 do 200 tisoč 
evrov. Prodaja traktorjev Val-
tra pri njih zadnja leta nara-
šča, približno tri četrtine jih 
prodajo za delo v gozdu.

»Na Jezerskem smo pred-
stavili gozdarsko nadgra-
dnjo za traktor Valtra in 

gozdarske prikolice, ki jih 
sami izdelujemo,« je pove-
dala Aleksandra Prah, pro-
kuristka podjetja Pro Jernač 
VMB, in dodala, da v podje-
tju opravljajo tudi različne 
storitve, izdelujejo gozdar-
ske nadgradnje še za trak-
torje Fendt, izdelujejo goz-
darske prikolice različnih 
dimenzij, opremljajo trak-
torje za potrebe komunal-
nih podjetij, zastopajo fin-
sko podjetje Kesla, proda-
jajo grabeže, ščipalne kle-
šče, procesorske glave ... 
Medtem ko redno sodeluje-
jo na kmetijsko-gozdarskih 
sejmih, so tokrat prvič na 
terenu predstavili delovan-
je mehanizacije, ki jo izde-
lujejo – vse to z namenom, 
da bi obiskovalci spoznali, 
kako zmogljivi so stroji in 
da je cena primerna glede 
na njihovo kakovost.

Kako delujejo in kaj zmorejo
Podjetji Interexport in Pro Jernač VMB sta na Jezerskem prikazali delovanje gozdarske mehanizacije.

Prikaz izdelovanja sekancev iz gozdnih lesnih odpadkov

Trata – Kmetijo Pr' Tratarju na Trati pod Krvavcem je pred 
nedavnim v spremstvu vzgojiteljic obiskalo 64 otrok iz vrtcev 
Sončni žarek iz Stare Loke in Jurček iz Grosuplja. Gospodar 
Ciril Grilc in njegova žena Jelka sta jim prikazala peko kruha 
ter čiščenje in mletje ajde. Jelka je v »mentrgi« zamesila testo, 
naredila pet hlebov in jih spekla v krušni peči, nato pa hlebe 
razrezala in kruh ponudila otrokom. Ciril jim je na starem »paj-
klnu« prikazal čiščenje ajde, prečiščeno ajdo je nato odnesel 
v mlin, kjer meljejo žito po postopku drgnjenja dveh kamnov. 
Včasih so za pogon mlina uporabljali vodo, danes pa električno 
napetost. Ciril je otrokom prikazal še izdelovanje lesenih skled, 
otroci pa so si ogledali tudi kmetijsko mehanizacijo in živino na 
sosedovi kmetiji Pr' Mlač. Ob zaključku ogleda sta Jelka in Ciril 
vsem otrokom podarila lesene skodelice, ki jih je izdelal Ciril. 

Prikazali mletje ajde in peko kruha

Ciril je pokazal tudi čiščenje ajde na starem »pajklnu«.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je ob koncu maja 
objavilo javni razpis, na 
podlagi katerega bosta 
Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja in državni 
proračun namenila za grad-
njo in obnovo gozdnih cest 
in gozdnih vlak ter za prip-
ravo vlak 2,5 milijona evrov 
nepovratnih sredstev. Vla-
gatelji bodo za izvedbo nalo-
žbe lahko pridobili denarno 
podporo v višini polovice 
upravičenih stroškov, lah-
ko pa bodo uveljavljali tudi 

prispevek v naravi v obliki 
lastnega dela. Vlogo bodo 
lahko vložili v elektronski 
sistem v času od 24. juni-
ja do vključno 24. septem-
bra, agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja pa 
bo dodeljevala podpore do 
porabe denarja le najbolje 
ocenjenim popolnim vlo-
gam, ki bodo presegle mejo 
trideset odstotkov najvišje-
ga možnega števila točk. 

Država želi z denarnimi 
podporami izboljšati odpr-
tost gozdov, zmanjšati stro-
ške spravila lesa in zagoto-
viti učinkovitejše trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi.   

Denarne podpore za 
gozdne ceste in vlake
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Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno so-
dišče je pred kratkim na de-
set mesecev zapora obsodi-
lo 34-letnega Jeseničana Er-
nesta Zahirovića, ker je 9. 
aprila letos poskušal oro-
pati trafiko 3dva na Jeseni-
cah. Okrožna državna tožil-
ka Nadja Gasser mu je sicer 
očitala storitev ropa, kar je 
obtoženi na predobravnav-
nem naroku tudi priznal, in 
zanj predlagala eno leto za-
pora. Sodnica Milena Turuk 
je kazen znižala, ker je oce-
nila, da je očitano dejanje os-
talo le pri poskusu, mu je pa 
zaradi ponovitvene nevar-
nosti podaljšala pripor. 

Obtoženi Ernest Zahirović 
se je 9. aprila namenil oropa-
ti trafiko 3dva na Cesti Ciri-
la Tavčarja na Jesenicah, ki 
med domačini velja za do-
nosnejšo, zato je bila v pre-
teklosti tudi že večkrat tarča 
lokalnih prestopnikov. Tožil-
ka Gasserjeva mu je očitala, 
da se je na rop vnaprej prip-
ravljal, saj je tega dne trafiko 
dlje časa opazoval in čakal na 
primeren trenutek za izved-
bo ropa. Okoli 17.30 je ven-
darle pristopil do prodajal-
ke in ji zagrozil, naj mu izro-
či denar ali pa jo ustreli, pri 
tem pa pokazal pištolo. Načrt 

se mu je sfižil, ko je prodajal-
ka spoznala, da pištola ni pra-
va, in mu zato ni hotela dati 
denarja. Potem je obtoženi 
sam segel v notranjost trafike 
in skušal vzeti vsaj nekaj za-
vojčkov cigaret, a mu je pro-
dajalka tudi to preprečila. Ko 
mu je dejala, da je že poklica-
la policijo, je zbežal. 

»Krivdo priznavam. Prav je, 
da me kaznujete, ne glede na 
druge okoliščine,« je na pre-
dobravnavnem naroku dejal 
obtoženi. Kot je razložil, se je 
za rop odločil zaradi družin-
skih razmer, ki jim ni bil dora-
sel. Nekdanji partner njegove-
ga dekleta, s katero pričakuje 
tudi otroka, je namreč močno 
pritiskal nanj. »Tej igri nisem 
bil dorasel, njegov namen pa 
je bil, da me od nje odstrani. 
Nihče me ni prisilil v to deja-
nje, odločitev je bila moja, a v 
tem sem videl možnost, da se 
njegovi pritiski končajo,« je 
razložil. »Mislil sem, da de-
lam prav, 15 minut kasneje 
sem se šele zavedel, kaj sem 
storil,« je še dodal in sodnici 
zagotovil, da ga na sodišču za-
radi kriminala ne bodo več vi-
deli, saj je pri njegovih 34 letih 
zadnji čas, da življenje obrne 
v nasprotno smer, proč od be-
darij. »Prvič sem v situaciji, ko 
imam v življenju za koga žive-
ti,« je še poudaril. 

Tožilka Gasserjeva je v 
zaključni besedi ocenila, da 
je bilo Zahirovićevo prizna-
nje in obžalovanje dejanja 
iskreno, česar ne more trditi 
za vse obtožene, ki priznajo 
krivdo. Pomembno se ji tudi 
zdi, da ima zdaj kritičen od-
nos do dejanja, ki ga je storil. 
Vseeno pa gre na drugi strani 
za specialnega povratnika, ki 
je bil v preteklosti že obsojen 
za istovrstna in tudi blažja 
premoženjska kazniva deja-
nja, je opozorila. Po njenem 
mnenju bi bila zato enoletna 

zaporna kazen, ki je najniž-
ja zagrožena sankcija za rop, 
povsem primerna. 

Sodnica Turukova je pri 
izrečeni sodbi bolj upošte-
vala navedbe Zahiroviće-
vega zagovornika Andreja 
Ranta, da je šlo pravzaprav 
za poskus ropa, in ne pra-
vi rop, zato je kazen omili-
la na deset mesecev zapora. 
Pri določitvi kazni je upošte-
vala tudi posebne okoliščine 
ob storitvi kaznivega dejanja 
in dejstvo, da obtoženi priča-
kuje otroka. 

V zapor za spodletel rop
Jeseničan Ernest Zahirović bo moral za zapahi preživeti deset mesecev, ker je poskušal oropati trafiko 
na Jesenicah. Rop mu ni uspel, ker je prodajalka ugotovila, da ji grozi z imitacijo pištole. 

Jeseničan Ernest Zahirović je zagotovil, da ga na sodišču 
zaradi kriminala ne bodo več videli. / Foto: Simon ŠubicSimon Šubic

Jesenice – Jeseniški poklicni 
gasilci so v torek posredovali 
na Savski cesti na Jesenicah, 
kjer se je otrok zaklenil v sta-
novanje. Vanj so vstopili sko-
zi odprto okno in nato star-
šem odprli vrata. Naslednji 

dan so jeseniški gasilci pri-
skočili na pomoč osebama, ki 
sta ostali ujeti v dvigalu sta-
novanjskega objekta na Fu-
žinski ulici. Ujeti osebi so iz 
dvigala rešili s tehničnim po-
segom. Dvigalo so izklopili iz 
obratovanja in o težavi obves-
tili serviserja. 

Otrok se je zaklenil  
v stanovanje

Simon Šubic

Kamnik – Gorski reševalci 
običajno pomagajo ljudem, 
ki v gorah zaidejo v težave, 
občasno pa jih v gorskem 
svetu čakajo tudi drugačne 
naloge. Eno takih so imeli 
tudi kamniški gorski reše-
valci, ki so v torek popoldne 
s strmega in težko dostopne-
ga terena pod kamniško Špi-
co rešili nemškega ovčarja 
Rexa, ki ga je lastnik pogre-
šal že tri dni. 

Reševalci so psa iz strme 
stene, kamor se je zaplezal 

že v soboto, rešili s pomoč-
jo vrvne tehnike. Izčrpane-
ga, dehidriranega in neko-
liko prestrašenega štirinož-
nega kosmatinca, ki pa ni 
bil poškodovan, so reševal-
ci v dolini predali hvaležne-
mu lastniku, kateremu se je 
triletni Rex s povodcem vred 
iztrgal iz rok v soboto, ko sta 
se odpravila na sprehod po 
gozdu. Od tedaj ga je lastnik 
neuspešno iskal, vse do tor-
ka, ko ga je o pasjem laježu s 
težko dostopne pečine v ste-
ni pod Špico obvestila spre-
hajalka. 

Po treh dneh iz stene rešili 
nemškega ovčarja

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Policisti 
27. junija v spomin na pad-
le tovariše v osamosvojitveni 
vojni praznujejo dan polici-
je. Policijska uprava Kranj je 
praznik obeležila že včeraj v 
Bohinjski Bistrici. Nagovori-
la jih je tudi generalna direk-
torica policije Tatjana Bob-
nar in jim čestitala ob prazni-
ku policije. Ob tem je pouda-
rila izzive, s katerimi se po 
njenem mnenju slovenska 
policija uspešno spopada. 

»Čeprav se pogosto sreču-
jemo z izjemno zahtevnimi 
nalogami, jih vedno opravi-
mo z odliko. To pomeni, da 
smo visoko profesionalna 
in dobro uigrana ekipa lju-
di, ki delajo dobro, to pa ob-
čutijo konkretni posamezni-
ki, za katere si želim, da bi iz-
kušnje s policijo povezovali 
z občutkom varnosti, zaupa-
nja in prijaznega človeškega 
odnosa. Rezultati kažejo iz-
boljšanje rezultatov dela na 

področju preiskanosti krimi-
nalitete, motenj javnega reda 
in miru, izzivi pa nas čakajo 
na področju prometa, kjer se 
je stanje letos poslabšalo. Mo-
rali se bomo še bolj boriti za 
sleherno življenje. Upravlja-
nje schengenske meje in 
preprečevanje nedovoljenih 
migracij nam že leta jemlje-
jo veliko energije, pri tem pa 
smo uspešni, kar nam priz-
nava tudi tujina. Ne smemo 

pa pozabiti, da gre pri teh na-
logah tako za humanitarni vi-
dik kot zagotavljanje varnos-
ti. Vem, da lahko policistkam 
in policistom stoodstotno za-
upam, da boste za varnost v 
Sloveniji dali vse od sebe,« je 
povedala Bobnarjeva. 

»Smo stabilna, dobro orga-
nizirana, predvsem pa enotna 
in visoko motivirana policija. 
To je tisto, kar nas je držalo 
skupaj v težkih trenutkih, in 

teh skozi leta ni bilo malo – in 
to je sredstvo, s katerim pre-
magujemo in bomo prema-
gali tudi prihodnje izzive,« pa 
je poudaril direktor PU Kranj 
Boštjan Glavič. Prisotne sta 
sicer nagovorila še predse-
dnik policijskega veteranske-
ga društva Sever Gorenjska 
Jože Ajdišek in bohinjski žu-
pan Jože Sodja.

Na slovesnosti so podelili 
tudi priznanja policistom in 
policistkam za posebne zas-
luge. Zlati ščit policije so pre-
jeli policisti Željko Urgl, Mi-
lan Pivk, Miran Oštir in Ser-
gej Kovačevič. Podelili so še 
27 srebrnih ščitov in 19 bro-
nastih. Poseben bronasti 
znak policije za sodelovanje 
sta prejela Kontrola zračne-
ga prometa Slovenije in De-
nis Porčić - Chorchyp. Pri-
znanja združenja Sever so 
prejeli Mirko Kunšič, Damja-
na Božič Močnik in Valentin 
Klemenčič, podelili pa so tudi 
priznanja Kluba upokojenih 
policistov Maks Perc Kranj. 

Priznanja gorenjskim policistom
V Bohinjski Bistrici so se včeraj ob dnevu policije srečali gorenjski policisti, ki so počastili spomin na 
padle kolege v času osamosvojitvene vojne in podelili priznanja zaslužnim policistom.

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar / Foto: Andraž Sodja

Kranjska Gora – V sredo popoldne je na ledeni podlagi na ob-
močju Bovškega Gamsovca zdrsnil planinec in se poškodoval. 
Ponesrečeni ni bil ustrezno opremljen, ustavil pa se je šele na 
kopnem delu melišča. Na pomoč so mu prišli gorski reševalci 
iz Mojstrane in Kranjske Gore, ki so ob pomoči helikopterja 
Slovenske vojske za reševanje v gorah in dežurne ekipe z Br-
nika poškodovanega planinca na kraju oskrbeli in prepeljali 
v jeseniško bolnišnico. Gorski reševalci iz Bohinja pa so v 
ponedeljek opoldne odhiteli na hrib Rudnica v Bohinju, kjer 
je planinko zajela panika in ni zmogla več nadaljevati poti. S 
terenskim vozilom so jo odpeljali v dolino. 

Planinec zdrsnil na ledu

Škofja Loka – Škofjeloški policisti obravnavajo občanko za-
radi napada na uradno osebo. Zaradi kršitve javnega reda in 
miru so posredovali v njenem stanovanju na območju Škofje 
Loke. Kršiteljica je pri tem na policiste naprej začela metati 
stvari, kasneje pa je proti njim uporabila še palico. Policisti 
so jo umirili šele z uporabo prisilnih sredstev, po izvedenem 
postopku pa so jo predali zdravniški službi. 

Nad policiste tudi s palico

Koritno, Vršič – Gorenjski policisti so v torek obravnavali dva 
prometna dogodka, ki sta bila posledica zdravstvenih težav 
udeležencev. V Koritnem je voznica z avtomobilom zapeljala 
s ceste, na cesti na Vršič pa je imel zaradi zdravja težave ko-
lesar, ki je obležal na cesti. Policisti domnevajo, da se v obeh 
primerih vzrok za težave lahko skriva tudi v poletni vročini, 
ki vpliva na naše počutje in zbranost. »Bolj smo utrujeni, 
koncentracija nam popušča, naše odzivanje je upočasnjeno, 
lahko nastopijo tudi motnje zavesti, slabost, omotičnost in 
druge zdravstvene težave. Zato vse udeležence v prometu 
posebej pozivamo, naj bodo v tej vročini še posebno previdni 
in naj se ustavijo, ko se pojavijo taki znaki. Priporočamo tudi 
uživanje več brezalkoholne tekočine,« so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. 

Vročina kriva za slabo počutje

Breg ob Savi – Na Bregu ob Savi se je v ponedeljek zgodila pro-
metna nesreča, ki jo je povzročil krepko pijan voznik kombija 
(0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku). Med vožnjo preblizu 
roba ceste je trčil v ograjo stanovanjske hiše, ki ga je »prisilno« 
ustavila. Policisti bodo o prekršku obvestili pristojno okrajno 
sodišče in mu predlagali trajen odvzem vozniškega dovoljenja.

Pijan s kombijem trčil v ograjo
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Od petka do petka
Na Brdu vrh koalicije, v 
Strasbourgu tožba zaradi 
Ljubljanske banke Stran 16

Glasova preja
Na Glasovi preji je z Miho 
Nagličem tekla beseda o besedah z 
gorenjskega juga. Strani 18 in 19

Multikulti
V knjigi V ogledalu grajske 
zgodovine o rodbini Wurzbach 
iz Preddvora Stran 20

Marjana Ahačič

Prejšnji konec tedna je v Ra
dovljici v starem mestnem je
dru vrata odprl novi zasebni 
muzej, Muzej lekarništva in 
alkimije, ki ga je v stavbi, kjer 
so pred leti domovale šolske 
sestre, uredil farmacevt Mi
lan Plešec. 

Obiskovalcem ponuja vpo
gled v minuli dve tisočletji 
svetovne farmacije, posebej 
pa se osredotoča na njen ra
zvoj na slovenskem ozemlju. 
V njem je zbranih več kot dva 
tisoč predmetov s področja 
lekarništva, zdravilstva, far
macije, zeliščarstva, vračar
stva in medicine. V muzeju 
je na ogled oprema lekarn iz 
18. in 19. stoletja, zbirka itali
janskih in španskih alborelov 

– okrašenih keramičnih po
sod za shranjevanje zdravil, 
lekarniški in alkimistični la
boratorij, tehtnice in uteži. V 
zbirki je tudi trideset farma
cevtskih knjig, izdanih med 
15. in 19. stoletjem, ter etnolo
ška zbirka ljudskega zdravil
stva na našem ozemlju. Po
sebno pozornost so namenili 
zbirki možnarjev, ki jih ima
jo okoli dvesto. »To najstarej
še farmacevtsko orodje smo 
želeli natančneje predstavi
ti, saj gre za predmet, ki se 
je vedno prilagajal umetni
škemu okusu in obdobju na
stanka; na ogled je v števil
nih izvedbah, od kamnitih, 
lesenih, bronastih, železnih 
in steklenih do najnovejših 
porcelanastih, ki se občasno 
še uporabljajo v lekarništvu,« 

je pojasnil Milan Plešec.
Gospod Plešec je ekspona

te zbiral več kot trideset let. 
»Kot farmacevt sem občutil 
pomakanje zgodovinskega 
spomina o farmaciji in medi
cini; pri nas na tem področju 
razen manjših zbirk ni bilo 
nobenega muzeja. Obiskal 
sem zanimiv farmacevtski 
muzej v Nemčiji in se zgle
doval po njem; tudi naš mu
zej tako obsega zelo široko 
področje, od botanike, kemi
je in zeliščarstva do alkimije, 
magije, ljudske umetnosti 
in obrti,« je povedal na slo
vesnosti ob odprtju. »Pred
mete s teh področij sem za
čel zbirati, da bi predstavil 
celotno dvatisočletno zgodo
vino farmacije in zdravilstva 
– s poudarkom na območju 

Slovenije, kjer pa je žal ohra
njenih le malo predmetov. 
Veliko sem jih zato dobil v tu
jini; na avkcijah, v starinarni
cah, pri zbiralcih. Seveda bo 
potrebnega še veliko dela, da 
zbirko dopolnimo in še bolj 
strokovno obdelamo, a smo 
se odločili, da muzej odpre
mo in upamo na čim boljši 
obisk.«

Kot je v nagovoru pouda
ril Pleščev nekdanji profesor 
dr. Franc Kozjek, so predme
ti v muzeju natančno ure
jeni in dokumentirani, kar 
daje zbirki še večjo vrednost. 
Predvsem pa, poudarja Koz
jek, v muzeju začutimo duh 
lekarništva, celo duh čarov
ništva, ko stopamo skozi bo
gato opremljene muzejske 
prostore. 

Muzej vodi lastnikova hči 
Ana Plešec. »Zdi se mi, da je 
Radovljica v zadnjih letih pos
tala pravo mesto muzejev in 
kulture. Zato pričakujemo, 

da bo obiskovalcem všeč tudi 
to, kar smo ustvarili v našem 
muzeju. Vsakemu prosto
ru smo se resnično posveti
li, ogromno je detajlov; ver
jamem, da prav vsak v njem 
lahko najde nekaj, kar mu je 
posebej pri srcu.«

Ani Plešec je, če že mora 
izbirati, najbolj pri srcu pros
tor, v katerega so postavili al
kimistični laboratorij. »Obi
skovalcem bi radi pokazali, 
da alkimija ni nekakšno ča
ranje kar tako, ampak da gre 
za prakso, ki temelji na em
piriji, znanju in mistiki. Al
kimisti so s svojim znanjem 
ogromno prispevali k farma
cevtski znanosti, med dru
gim z izboljšavami kemij
skih postopkov, kakršni so 
ekstrakcija, sublimacija in 
kristalizacija. Občudovanja 

vredno je tudi to, da so vse 
svoje življenje posvetili dol
gotrajnim raziskovanjem, 
da bi odkrili zdravilo za vse 
bolezni in se trudili izpolni
ti še danes nedosegljivo željo 
po čudežnem napoju večne 
mladosti.«

Pleščevi muzejski izkušnji 
dodajajo ponudbo iz muzej
ske lekarne, to so zeliščni iz
delki in kozmetika, pa tudi 
spominke, narejene po kon
ceptu starih slovenskih baje
slovnih bitij, ki jih, kot ugota
vlja Ana Plešec, pogosto poz
namo bistveno slabše kot gr
ška ali rimska. »Radi bi pri
tegnili tudi otroško publi
ko in ji obudili zanimanje za 
čarobnost narave, ki so ga v 
tem odtujenem, neosebnem 
svetu, polnem tehnologije, 
mnogi izgubili.«

Med možnarji, praški, zelmi 
in čudežnimi napoji
V starem mestnem jedru Radovljice so odprli Muzej lekarništva in alkimije. V njem je zbranih več kot dva tisoč predmetov s področja lekarništva, farmacije, 
zeliščarstva, vračarstva, alkimije in medicine, ki ponujajo pogled v skrivnostni svet zdravilstva.

Milan Plešec, lastnik in ustanovitelj Muzeja lekarništva  
in alkimije / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Plešec v kletnih prostorih muzeja, kjer je mesto našel alkimistični laboratorij / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Plešec: »Farmacija 
je veda, ki vključuje 
botaniko, kemijo, 
biologijo, alkimijo, 
magijo, zeliščarstvo, 
parfumarstvo, kozmetiko 
... V farmaciji ne gre zgolj 
za aspirin, področje je 
mnogo širše – in prav to 
smo skušali predstaviti v 
muzeju.«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Predstavila sta se Čeferin 
in Prelesnikova

V predsedniški palači sta 
v sredo potekali predstavitvi 
kandidata za ustavnega sod-
nika Roka Čeferina in kan-
didatke za informacijsko 
pooblaščenko Mojce Prele-
snik, ki je tudi aktualna in-
formacijska pooblaščenka. 
Čeferin je med drugim po-
udaril, da se mora pravo člo-
vekovih pravic prilagoditi 
družbenim spremembam, 
sicer izgubi stik z realnostjo 
in ne zmore več učinkovito 
reševati družbenih proble-
mov, in da bo med prihod-
njimi izzivi ustavnega sodi-
šča tudi varstvo človekovih 
pravic v času razvoja digi-
talne tehnologije. Prelesni-
kova, ki je tudi aktualna in-
formacijska pooblaščenka, 
pa je med drugim ocenila, 
da je za njimi uspešen, zara-
di uvedbe evropske uredbe o 
varstvu osebnih podatkov pa 
tudi prelomen mandat. Prav 
prilagajanje evropski uredbi 
bo ena osrednjih nalog Ura-
da informacijskega pooblaš-
čenca v prihodnjem obdob-
ju, je dodala.

Vrh koalicije o naslednjih 
proračunih

Na ponedeljkovem vrhu 
koalicije in vladne ekipe 
na Brdu pri Kranju so se 

dogovorili, da bosta prio-
riteti državnega proraču-
na v prihodnjih letih zdra-
vstveni in pokojninski sis-
tem. Odhodki za pokojnin-
sko in zdravstveno blagaj-
no se bodo v vsakem od pri-
hodnjih dveh let povečali za 
od dvesto do tristo milijonov 
evrov, je po koncu vrha na-
povedal finančni minister 
Andrej Bertoncelj. Dogovo-
rili so se tudi, da bo državni 
proračun v prihodnjih dveh 
letih izkazoval proračunski 
presežek na ravni približno 
enega odstotka bruto doma-
čega proizvoda. Bertoncelj si 
ob tem želi javni dolg znižati 
na 65 oz. 61 odstotkov BDP 
ter do leta 2022 proračun 
tudi strukturno srednjeroč-
no uravnotežiti. 

V Strasbourgu o tožbi 
zaradi Ljubljanske banke

Na Evropskem sodišču za 
človekove pravice (ESČP) v 
Strasbourgu so v sredo op-
ravili ustno obravnavo o 
vprašanju, ali je meddržav-
na tožba Slovenije proti Hr-
vaški glede terjatev Ljubljan-
ske banke (LB) do hrvaških 
podjetij dopustna. Slovenija 
je tožbo proti Hrvaški vloži-
la septembra 2016, v njej pa 
hrvaškim sodiščem očita, da 
sistematično onemogočajo 
LB, da bi prišla do terjatev, 
ki jih ima do hrvaških podje-
tij, s tem pa so banko prikraj-
šala za njeno premoženje. 

Tožba temelji na 48 postop-
kih pred hrvaškimi sodišči, 
slovenski zahtevek za odško-
dnino pa znaša 429,5 milijo-
na evrov. Medtem ko so hr-
vaški odvetniki na obravna-
vi na ESČP zagovarjali tezo, 
da tožba ni dopustna, ker pri 
primeru LB ne gre za nava-
dno tožbo komercialne ban-
ke, ampak dejansko za go-
spodarske interese držav, pa 
je slovenska stran zatrjevala, 
da gre pri vsej zadevi za arbi-
trarno delovanje hrvaških 
vladnih in sodnih oblasti, da 
bi zaščitili hrvaška podjetja 
pred izterjavo dolgov do LB.

Na sodišču EU pa o 
»arbitražni« tožbi

Sodišče Evropske unije pa 
je za 8. julij razpisalo ustno 
obravnavo glede dopustnos-
ti tožbe Slovenije proti Hr-
vaški zaradi nespoštovanja 
arbitražne razsodbe. Sodiš-
če EU bo namreč presojalo 
hrvaške ugovore iz decem-
bra lani, da to sodišče gle-
de arbitraže o meji med Slo-
venijo in Hrvaško ni pristoj-
no razsojati, ker da so meje 
med državami stvar medna-
rodnega, ne pa evropskega 
prava. Kot je znano, je Slo-
venija hrvaško stališče za-
vrnila že februarja v odgo-
voru Sodišču EU in vztra-
ja, da Hrvaška z nepriznava-
njem arbitražne razsodbe o 
meji konkretno krši evrop-
ska pravila in politiko, saj 

Sloveniji preprečuje izvaja-
nje prava EU na določenih 
delih slovenskega ozemlja. 

Preiskovalna komisija o 
pregonu Kanglerja

Državni svet je v sredo 
potrdil zahtevo, da držav-
ni zbor odredi ustanovitev 
parlamentarne preiskoval-
ne komisije o ugotavljanju 
politične odgovornosti no-
silcev javnih funkcij, ki naj 
bi sodelovali pri pregonu 
državnega svetnika Franca 
Kanglerja. Po besedah po-
budnika zahteve državne-
ga svetnika Marjana Mauče-
ca mora biti nekaj narobe s 
tem, da je nekdo dvajsetkrat 
na zatožni klopi, pa nikoli 
dokončno obsojen. Predse-
dnik državnega sveta Alojz 
Kovšca pa je dejal, da ne želi 
posegati v delovanje pravo-
sodja, vendar pa mora obsta-
jati način, da nekdo odgovar-
ja, če pride do zlorabe oblas-
ti. Indici, da je prišlo do vpli-
va politike, po njegovi oceni 
obstajajo, preiskovalna ko-
misija pa naj ugotovi, ali to 
drži, je dodal.

Harij Furlan vrhovni 
državni tožilec

Vlada je pred dnevi vod-
jo Specializiranega držav-
nega tožilstva Harija Furla-
na imenovala za vrhovnega 
državnega tožilca na vrhov-
nem državnem tožilstvu. 

Vrh, tožbi, predstavitvi ...
Ta teden sta se predstavila Rok Čeferin in Mojca Prelesnik, kandidata za ustavnega sodnika in 
informacijsko pooblaščenko. V Strasbourgu o tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi Ljubljanske banke. 

Aktualna informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik se 
poteguje za nov mandat na čelu Urada informacijskega 
pooblaščenca. / Foto: arhiv GG

Na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu 
so opravili ustno obravnavo o dopustnosti meddržavne 
tožbe Slovenije proti Hrvaški glede terjatev Ljubljanske 
banke. / Foto: Simon Šubic

Vlada je Harija Furlana imenovala za vrhovnega državnega 
tožilca na vrhovnem državnem tožilstvu. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (668)

Mi, Slovenci v Italiji
Naslov pričujočega član-

ka je naslov knjige, ki sta jo 
izdali osrednji organizaci-
ji Slovencev v Italiji, Sloven-
ska kulturno-gospodarska 
zveza in Svet slovenskih or-
ganizacij iz Trsta, slovenski 
javnosti pa je bila predsta-
vljena pretekli teden na In-
štitutu za narodnostna vpra-
šanja v Ljubljani. Njegova 
direktorica dr. Sonja Novak 
Lukanovič ni skrivala veselja 
ob tem, da je knjiga doživela 
slovensko promocijo prav v 
tej ustanovi, in izrazila upa-
nje, da bo ugotovitve takšnih 
knjig upoštevala tudi sloven-
ska država pri oblikovanju 
politike do Slovencev v so-
sednjih državah in po svetu. 

Publikacijo s pomenlji-
vim naslovom so predstavi-
li najvišji predstavniki obeh 
krovnih organizacij Sloven-
cev v Italiji: predsednica 

Slovenske kulturno-gospo-
darske zveze Ksenija Dobri-
la in predsednik Sveta slo-
venskih organizacij Walter 
Bandelj ter njuna sodelav-
ca Martin Lissiach in Julijan 
Čavdek. Povedali so, da je v 
obe organizaciji vključenih 
okrog 320 slovenskih dru-
štev od okrog štiristo delu-
jočih. Skupna izdaja knjige 
je dokaz, da organizaciji, ki 
sta sicer različnih političnih 
usmeritev, vedno bolje sode-
lujeta in sta pri ključnih vpra-
šanjih obstoja in razvoja slo-
venske narodne skupnosti v 

Italiji enotni. V delovanju že-
limo biti mladostni in zazr-
ti predvsem v prihodnost, so 
povedali na predstavitvi knji-
ge. Pri nastajanju knjige so 
se zgledovali tudi pri nemški 

manjšini na Južnem Tirol-
skem in upoštevali raziska-
ve, ki jih je pred tem že op-
ravil Slovenski raziskovalni 
inštitut SLORI iz Trsta. »S 
knjigo hočemo povedati, kdo 
smo Slovenci v Italiji, in po-
udariti, da že leta soobliku-
jemo politiko v okolju, v ka-
terem živimo,« je poudaril 
Martin Lissiach. Julijan Čav-
dek pa je dodal, da je že skraj-
ni čas za spoznanje, da se 
Slovenija v kulturnem in je-
zikovnem pomenu ne konča 

na državni meji, ampak sega 
daleč preko nje. »Zgodovina 
je naredila svoje, narod pa je 
ostal,« je povedal. 

Knjiga je trojezična: slo-
venska, italijanska in angleš-
ka. V njej so jedrnato opisa-
ni naselitveno območje Slo-
vencev, zgodovinska priso-
tnost, jezikovni položaj, za-
ščitne določbe, izobraževa-
nje, družbeno in politično 
predstavništvo Slovencev, 
institucije in združenja ter 
mediji. 

Martin Lissiach, Ksenija Dobrila, Walter Bandelj in Julijan Čavdek (od leve) na predstavitvi 
knjige Mi, Slovenci v Italiji

Predstavnike Slovencev v Italiji so vprašali za mnenje 
o zahtevi po spremembi zaščitnih zakonov. Odgovorili 
so, da zahteve niso skladne z ustavo in so odraz ne 
preveč prijaznih političnih razmer, vendar dajejo veter 
v jadra tistim, ki niso presegli sovraštva do drugačnih 
po narodnosti, kulturi in jeziku. 

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (24)

Ocene so šole vladar
Šolsko leto se počasi za-

ključuje in po šolah ter dru-
žinah je te dni največ govo-
ra o ocenah in spričevalih. 
Zaključna ocena v spričeva-
lu je učenčevo plačilo za ce-
loletno delo ali nedelo, re-
dno ali kampanjsko učenje. 
Za zaključnimi ocenami se 
skratka skriva marsikaj. Na 
počitnice bodo odhajali ve-
seli in žalostni otroci. Oce-
njevanje znanja je tudi za 
učitelje ena najtežjih in naj-
bolj odgovornih nalog, saj 
se zavedajo, da je uspeh ali 
neuspeh učencev v določeni 
meri odvisen tudi od njih. 
Tako od kakovosti poučeva-
nja kot od tega, koliko znajo 
učence spodbujati in moti-
virati za učenje. K sreči glav-
nina učencev ve, da se mora-
jo za pozitivne ocene potru-
diti in je učni uspeh odvisen 

predvsem od njih samih. Za 
učitelje so najtrši oreh tisti 
učenci, ki so pri ocenjevanju 
znanja pogosto neuspešni 
in se ob tem delajo brezbriž-
ne, kot da jim za slabe oce-
ne ni nič mar. Z omalova-
ževanjem ocen se postav-
ljajo pred sošolci in učite-
lji. Odrasli z vsaj malo psi-
hološkega znanja pa vemo, 
da je takšna drža zgolj samo-
obramba in prikrivanje ob-
čutka manjvrednosti. V res-
nici želi biti vsak otrok us-
pešen, zato tisti z nizko no-
tranjo motivacijo potrebu-
jejo še toliko več spodbude 
in pohvale za vsak najmanj-
ši napredek. Sicer obupajo 
ter zakrknejo in se pred so-
šolci postavljajo predvsem 
z neprimernim vedenjem. 
Med temi učenci se jih ne-
kaj »zbudi« vsaj proti koncu 

šolskega leta in se začnejo z 
vsemi sredstvi boriti, da bi 
pravočasno popravili nega-
tivne ocene in se tako izog-
nili popravnim izpitom ali 
celo ponavljanju razreda. 
Pri neuspešnih učencih je 
zelo pomembno, da učite-
lji o slabih ocenah in izmi-
kanju dopolnilnemu pou-
ku redno obveščajo starše 
in se tako izognejo more-
bitnim pritožbam ob kon-
cu šolskega leta. Najbolje pa 
bi bilo, da bi imele šole po-
leg različnih oblik učne po-
moči poseben vzgojni pro-
gram za neuspešne učen-
ce. Vzrokov za šolski neu-
speh je veliko in jih je treba 
sproti odkrivati in jih v sode-
lovanju s starši tudi reševa-
ti. Nad takšnimi otroki ne bi 
smeli obupati in preprosto 
reči, da so leni. Tudi lenoba 

je »bolezen«, ki jo je treba 
»zdraviti«. V razredu so po-
tem še takšni učenci, ki že-
lijo ob koncu šolskega leta 
s ponovnim ocenjevanjem 
izboljšati svoj učni uspeh. 
Zato sta meseca maj in ju-
nij v šoli in doma zelo stres-
na. Učenci in učitelji že raz-
mišljajo o zaključnih oce-
nah, pa se vsak teden pi-
šeta še dve redni kontrolni 
nalogi. Če pa je katero za-
radi velikega števila nega-
tivnih ocen treba ponavlja-
ti, so lahko celo tri v enem 
tednu. Vmes seveda pride-
jo še ustna ocenjevanja zna-
nja, govorni nastopi, doma-
ča branja, seminarske nalo-
ge, plakati ... Menim, da bi 
se tako zgoščenemu ocenje-
vanju tik pred koncem šol-
skega leta lahko izognili, 
če bi se oddelčni učiteljski 

zbori že na začetku šolske-
ga uskladili in naredili celo-
letni načrt ocenjevanja zna-
nja. Pravilnik o preverjanju 
in ocenjevanju znanja pra-
vi, da se mora znanje pre-
verjati in ocenjevati skozi 
vse ocenjevalno obdobje. S 
kratkimi kontrolnimi na-
logami, z več ustnega oce-
njevanja in ocenjevanjem 
praktičnih izdelkov bi lah-
ko preverjali in ocenjeva-
li vsak učni sklop posebej, 
zadnji mesec in pol pa bi po-
rabili za ponavljanje in utr-
jevanje celoletne učne sno-
vi. Ker je v naši šoli ocena 
za zdaj edino motivacijsko 
sredstvo, bi v tem obdobju 
ponavljanja lahko uporabi-
li katero od drugih učinko-
vitih povratnih informacij 
o znanju učencev. Obstaja 
več možnih rešitev.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Med letoma 1989 in 2019

»Ko sta Marx in Engels 
pred poldrugim stoletjem 
pisala Manifest komunistič-
ne stranke, sta drugo pog-
lavje zaključila z napovedjo 
nove družbe: ''Na mesto sta-
re meščanske družbe z nje-
nimi razredi in razrednimi 
nasprotji stopi asociacija, v 
kateri je svobodni razvoj sle-
hernega pogoj za svobodni 
razvoj vseh.'' Še pred tem je 
Marx zapisal, ''naj bo človek 
najvišje bitje za človeka, torej 
s kategoričnim imperativom 
spremeniti vse odnose, v ka-
terih je človek ponižano, za-
sužnjeno, zapuščeno in zavr-
ženo bitje ...'' V središču nju-
nega videnja socializma ozi-
roma komunizma je bil to-
rej človek – z malo začetnico. 
Kdo bi ne bil pripravljen so-
delovati v uresničevanju tako 
plemenite vizije?! Koliko nas 
je (bilo) po vsem svetu prip-
ravljenih delati v tem duhu!? 
Nebroj, a kaj, ko je danes 
skoraj prav toliko razočara-
nih nad človeško bedo, v ka-
tero je ljudi zapeljal ta preži-
veli boljševizem ali – cankar-
jansko rečeno – socializma 
ponesrečen poskus. Nekate-
ra novejša dogajanja v SZ, na 
Poljskem, Madžarskem in 
tudi pri nas so sicer vzbujala 
novo upanje – kljub temnim 

oblakom, ki se že dalj časa ko-
pičijo na naših jugovzhodnih 
obzorjih – zadnji tragični do-
godki na Kitajskem pa so per-
spektivo socializma kot sve-
tovnega procesa osvobaja-
nja človeka povsem zatemni-
li. Študentom, ki jim je tega 
stalinističnega nategovanja 
na poti v svetlo prihodnost 
dovolj, je vodilni kitajski ča-
snik Renmin Ribao očital, da 
so izdali štiri temeljna načela 
revolucije: vodilno vlogo KP, 
diktaturo proletariata, gradi-
tev socializma na poti v ko-
munizem in vztrajanje pri 
marksizmu-leninizmu in 
Maovi misli kot teoretične-
mu fundamentu tega zgre-
šenega početja. Prav so ime-
li! Kaj so pa drugega hoteli? 
Tudi sam menim, da je treba 
po vsem, kar se je zgodilo, ne-
mudoma razglasiti vsaj šti-
ri načela, ki naj nas popelje-
jo iz ''socializma'': 1. treba je 
ukiniti vodilno vlogo partije, 
katerekoli, če je samo ena in 
uvesti večstrankarski plura-
lizem; 2. namesto diktature 
proletariata, ki je pravzaprav 
nikoli ni bilo, saj je bila le fa-
sada za enopartijski mono-
pol, je treba z zakonom zava-
rovati človekove pravice pred 
vsakršno diktaturo in uves-
ti čisto navadno ''formalno'' 
demokracijo, enakost ljudi 
pred zakonom v pravni drža-
vi; 3. takoj je treba poiskati pot 
iz ''socializma'', čeprav nazaj 

v meščansko družbo po meri 
človeka, kakršni smo priča v 
deželah, ki ležijo za našimi 
severozahodnimi obzorji; 4. 
z zakonom je treba prepove-
dati zapovedovanje prepriča-
nja. Svetovni nazor naj pos-
tane zasebna zadeva, ljudje 
si morajo biti formalno enaki 
tudi v mislih, v dejanski moči 
duha si pa tako ali tako niko-
li ne bodo. Politični plurali-
zem, formalna demokracija, 
ekološko uravnovešeni druž-
beni razvoj in svoboda misli 
– to so štiri temeljna načela 
kontrarevolucije, ki pelje v 
socializem po meri človeka. 
Vse to pišem kot prepričan 
socialist evropske naravna-
nosti, ker nikomur ne privo-
ščim aziatskega, despotske-
ga ''socializma'', v katerem je 
človek lahko človek le, če pri-
pada delovnemu ljudstvu, ki 
ga partijska avantgarda, pos-
večena v skrivnost zgodovi-
ne, vodi v obljubljeno deželo 
komunizma – raja na zemlji. 
Socializma (brez narekova-
jev) ne more biti, če se zatira 
svobodni razvoj posamezni-
ka in njegovih asociacij. To 
končno spoznavajo tudi v de-
želah realsocializma. Upam, 
da so pogoji za odpravo fev-
dalizma v SZ, na Kitajskem 
in v deželah njunega tabora 
končno dozoreli. Iz realso-
cializma kot zadnjega stadi-
ja fevdalizma vodijo različ-
ne poti v socializem po meri 

človeka – vse pa peljejo sko-
zi krajši ali daljši kurz tržne-
ga gospodarstva in meščan-
ske demokracije. Rešitev iz 
''socializma'' je torej le tam, 
kjer je poti več. In nihče nima 
pravice, da nam zapira tisto, 
ki si jo že nekaj časa izbira-
mo tudi na Slovenskem.« 
(Miha Naglič, Kako iz »soci-
alizma«?, Ob somraku stali-
nizma na Kitajskem, GG, 13. 
6. 1989) In kaj porečem tri-
deset let pozneje? Dobro se 
mi zdi, da sem se postavil na 
pravo stran zgodovine.

Greta Thunberg, 
ambasadorka vesti

Amnesty International je 
okoljevarstveno aktivistko, 
švedsko najstnico Greto 
Thunberg (roj. 2003), po-
častil z nagrado ambasador-
ja vesti. Zaradi edinstvenega 
vodstva in poguma pri zago-
varjanju človekovih pravic. 
Čestitamo.

Legalizirana Sagrada 
familia

Iz Barcelone je prišlo spo-
ročilo, da je bazilika Sagrada 
familia, ikona in najbolj obi-
skan spomenik katalonske-
ga glavnega mesta, končno 
dobila gradbeno dovoljenje. 
Čeprav jo gradijo že 137 let. 
Zdaj si morajo Katalonci pri-
dobiti še dovoljenje za nacio-
nalno osamosvojitev …

Trg nebeškega miru
Ob tridesetletnici protestov in pokola na Trgu nebeškega miru sem se spomnil na razmišljanje, ki sem 
ga pod firmo zunanjepolitičnega komentarja objavil v našem časopisu 13. junija 1989. Povod zanj je 
bilo prav dogajanje v Pekingu …

V poljskem mestu Vroclav so žrtvam na Trgu nebeškega 
miru postavili tale izvirni spomenik: na granitnih kockah od 
tanka zmečkano kolo, kri in sled tankovske gosenice … 

Greta Thunberg (roj. 2003), 16-letna dijakinja iz 
Stockholma, je zaslovela po izvirnih protestih proti 
podnebnim spremembam. / Foto: Wikipedija

Taka je bila Sagrada familia v letu 1905. Fotografiral jo je 
Baldomer Gili i Roig. / Foto: Wikipedija
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Miha Naglič

Tu pa nas zanima, koliko 
od petsto besed oziroma ge-
sel v ŽB je takih, ki označuje-
jo nekaj gorenjskega. Nekaj, 
kar je severno od Žirov, kjer 
se gre gor, na Gorenjsko. Kar 
nekaj jih je: Blegoš, Fužine, 
Glasova preja, Gorenja vas, 
Gorenjska, Gorenjski glas, 
Gorenjski jug, Jeglič, Jese-
nice, Kranj, Kriegsarbeits-
gemeinschaft, Loški razgle-
di, Loško gospostvo freisin-
ških škofov, Marija Poma-
gaj, Poljane, Poljanska do-
lina, Rudnik urana Žirovski 
vrh, Škofja Loka, Tavčar, 
Trebija, Železniki … Seveda 
je marsikaj gorenjskega tudi 
v drugih besedah. Pa jih za 
pokušino nekaj preberimo.

Gorenjska

Kaj pomni Gorenjska v ži-
rovskem kontekstu? »Če bi 
se vprašali, v katero od slo-
venskih tradicionalnih po-
krajin sodijo Žiri, je odgo-
vor jasen: gor, na Gorenj-
sko. Hkrati pa je gotovo, da 
je Žirovsko nekakšen go-
renjski jug, ''ta prava'' Go-
renjska je pač šele od Kra-
nja navzgor. To se kaže tudi 
v jeziku; večina Gorenjcev 
govori različne odtenke go-
renjščine, le govori Škofje 
Loke in Poljanske doline so-
dijo v skupino rovtarskih na-
rečij. Po naravi oziroma po 
kriteriju ''kam teče voda'', je 
Žirovsko nesporno Gorenj-
sko – Sora teče v Savo. Ve-
činoma sodijo Žiri na Go-
renjsko tudi zgodovinsko, 
a ne ves čas. V letih od 1812 
do 1941 so bile Žiri upravno 
pod Notranjsko (Idrijo in Lo-
gatcem), v logaški občini so 
bile tudi v letih 1961–1969. 
Izven navedenih let pa ves 
čas sodijo pod različno ime-
novane gorenjske upravne 
instance: v loško gospostvo 
freisinških škofov, 1941–
1945 v nemški okupacijski 
okraj Kranj in okrožje Koro-
ška (Kreis Krainburg, Gau 
Karnten), 1945–1961 v po-
vojna okraja Škofja Loka in 
Kranj, 1970–1994 v 'ta veli-
ko' občino Škofja Loka, od 
leta 1994 v upravno enoto 
Škofja Loka. Od srede de-
vetdesetih so povezave z Go-
renjsko razmeroma šibke, 
edini vsegorenjski institu-
ciji, prisotni v Žireh, sta Go-
renjska banka in časnik GG. 
Če ne štejemo brezjanske 

Marije Pomagaj, katere po-
moč zagotovo sega tudi med 
Žirovce.«

Jesenice

Imajo Jesenice kaj sku-
pnega z Žirmi? Imajo. »Že-
lezarna Jesenice je že pred 
drugo svetovno vojno in tudi 
po njej privabila na Jeseni-
ce več Žirovcev, nekatere po-
samično, druge z družina-
mi in tako je v tem železar-
skem mestu nastala mala ži-
rovska kolonija. Eden prvih 
je bil Jože Oblak, Bedrihar-
ski z Dobračeve, brat moje 
stare mame. Njegov sin iste-
ga imena, upokojeni gimna-
zijski profesor telesne vzgoje 
in ravnatelj, ki še živi na Jese-
nicah, je postal eden vidnej-
ših orodnih telovadcev v ju-
goslovanski državni repre-
zentanci okrog leta 1960. Za 
Jožetom je tja gor odšel tudi 
njegov svak Jakob Podob-
nik, moj stari oče, pri njem 
je krajši čas živela tudi moja 
mama; za njim je šel njegov 
sin Ivan, oba sta se pozne-
je vrnila na Bedrih. Na Je-
senicah si je družino ustva-
ril Alojz Žakelj, Blažontar-
jev iz Stare vasi; širši javno-
sti poznan je njegov sin is-
tega imena, ki občasno pre-
biva v bivaku italijanske ka-
sarne Morbegna pod Trigla-
vom in v bivaku na Mežaklji 
… Iz Žirov na Jesenice sta 

pred letom 1960 odšli Tonč-
ka in Marija Mazzini, mama 
in stara mama pisatelja Mihe 
Mazzinija, ki se je na Jese-
nicah rodil, svoje otroštvo z 
obema materama upodobil 
v romanu Otroštvo (2015) 
in zanj dobil kresnika 2016. 
Današnja povezava obeh go-
renjskih mest, enega na seve-
ru, drugega na jugu te pokra-
jine, je jeseniška bolnišnica, 
v katero se po zdravniško po-
moč zatekajo mnogi Žirovci. 
Sicer pa sta si oba kraja neko-
liko sorodna tudi po pretežno 
industrijskem značaju; kar je 
(bila) za Jesenice železarna, 
je bila za Žiri Alpina …«

Kranj

Kaj pa Kranj? »Žiri so bile 
najdlje pod Škofjo Loko, ta 
pa ni bila pod Kranjem; ni 
priznavala nadoblasti Kra-
nja, ljubljansko pač. Tako je 
naneslo, da je bila tudi žiro-
vska občina pod Kranjem le 
dvakrat, med drugo svetov-
no vojno in v času velikega 
kranjskega okraja v petdese-
tih letih 20. stoletja. Nemci 
so po okupaciji Gorenjsko 
priključili Rajhu, imenovali 
so jo Kreis Krainburg (okraj 
Kranj) s sedežem v Kranju 
(Krainburg), tega pa vklju-
čili v Gau Kaernten (okrož-
je Koroška) s sedežem v Ce-
lovcu (Klagenfurt). Po nem-
škem odhodu iz Žirov se je 

za njimi umaknil tudi del ži-
rovskih čevljarjev in v Kra-
nju ustanovil podjetje z dol-
gim imenom ''Kriegsarbe-
itsgemeinschaft der Saira-
cher Schumacher''. Po voj-
ni je žirovska občina spadala 
najprej pod Okrajni ljudski 
odbor Škofja Loka, od 1948 
do 1961 pa v Okraj Kranj. 
Mnogi se še spomnimo rde-
čih napisnih tabel, ki so sta-
le na začetku naselij, na njih 
pa so bila od zgoraj navzdol 
z velikimi belimi črkami raz-
lične višine napisana imena 
kraja, občine in okraja. De-
nimo: kraj Stara vas, občina 
Žiri, okraj Kranj. Po vklju-
čitvi žirovske občine v loga-
ško (1961) se je povezava s 
Kranjem prekinila in še zdaj 
ni prav močna. Od ustanov, 
ki imajo sedež v Kranju, je 
v Žireh izpostava Gorenjske 
banke, Žirovci pa berejo Go-
renjski glas kot edini vsego-
renjski medij, nekaj jih je 
hodilo tudi v kranjske šole. 
Povezava Žirov s Kranjem bi 
se okrepila v primeru, če bi 
prišlo do predvidene regio-
nalizacije države in bi Kranj 
spet postal tudi formalni se-
dež gorenjske regije. Te po-
vezave pravzaprav nastaja-
jo že vrsto let, saj se mnoge 
upravne funkcije z upravnih 
enot selijo na regionalno ra-
ven (finančna in geodetska 
uprava, regionalna razvojna 
agencija …).«

Marija Pomagaj

In ne nazadnje: Mari-
ja Pomagaj. »Veselim se, o 
Bog, / da mi daješ to moč / 
in ta nepremagljivi poklic / 
biti romar k Mariji na Brez-
je.« To kratko, a močno in 
''poklicno'' pesem je napi-
sal pesnik in prijatelj Franc 
Kopač (1953–2008), tudi 
eden od žirovskih šmarnič-
nih romarjev; deset let je že, 
kar je odromal v večnost. 
Nekaj šmarničnih poti sva 
naredila tudi skupaj. Zame 
je bila posebej pomenljiva 
tista, ko smo avgusta 1994 
peš poromali iz Žirov na 
Svete Višarje. Tudi tam je 
zavetnica Mati Božja, v po-
dobi Višarske Marije. So-
potniki so me podučili, da 
jo smem tudi za kaj prositi 
in da je prav ona tista, ki lah-
ko pomaga. Pa sem jo prosil, 
naj mi, čeprav sem bil že v 
jesenskem cvetju in sem se 
za kaj takega premalo trudil, 
naposled le nakloni žensko 
družico. In se je res zgodi-
lo, že tisto jesen … V reporta-
ži, ki sem jo po romanju na-
pisal, sem to prošnjo sicer 
zatajil, pred javnostjo; pred 
Njo pač ne. Nihče – razen 
Nje same – ne ve, kolikokrat 
je s posredovanjem naših 
prošenj na Najvišjo inštan-
co pomagala še mnogim Ži-
rovcem. In zato smo ji mno-
gi res hvaležni!«

Gorenjske besede  
v Žirovskem besednjaku
Povod za 129. Glasovo prejo je bil izid moje nove knjige Žirovski besednjak (ŽB). Besedo besednjak pa naš osrednji slovar razloži 
takole: »knjiga, v kateri so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene«. Izbranih besed je petsto, lahko bi jih bilo še več ali manj …

Miha Naglič / Foto: Tina Dokl

»Če bi se 
vprašali, v 
katero od 
slovenskih 
tradicionalnih 
pokrajin sodijo 
Žiri, je odgovor 
jasen: gor, na 
Gorenjsko. 
Hkrati pa 
je gotovo, da 
je Žirovsko 
nekakšen 
gorenjski jug, 
''ta prava'' 
Gorenjska je pač 
šele od Kranja 
navzgor. To 
se kaže tudi v 
jeziku …« (iz 
gesla Gorenjska)
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Mateja Rant

Filozof, publicist, urednik 
in muzejski delavec ter dol-
goletni sodelavec Gorenj-
skega glasa, ki je vodil naj-
več Glasovih prej doslej, se je 
na zadnji Preji znašel v obr-
njeni vlogi – kot njen gost. V 
pogovoru z voditeljico Moni-
ko Tavčar je predstavil svo-
jo peto knjigo Žirovski be-
sednjak, v kateri skozi avtor-
sko razlago petsto izbranih 
besed predstavi Žiri, Žirovce 
in njihove sosede. Ob naslo-
vu bi pomislili, da se v knji-
gi skriva slovar narečnih ži-
rovskih besed, pa ni tako, 
čeprav je prva beseda ablak, 
oblak po žirovsko. Idejo za 
knjigo je dobil leta 1998 v 
Franciji, kjer je tistega leta 
izšla knjiga Slovar 21. stole-
tja francoskega ekonomista 
in publicista Jacquesa Atta-
lija. »Ob izteku dvajsetega 
stoletja so bile aktualne de-
bate, kako bo v novem sto-
letju, bila so različna ugi-
banja, kaj nas bo doletelo. 
Attali je svoj pogled razlo-
žil na način, da je izbral do-
ločene besede in pod vsa-
ko napisal mini esej. Nje-
gov pristop sem uporabil 
tudi sam,« je razložil Nag-
lič. Izbral je namreč določe-
ne besede in jih razložil v ži-
rovskem kontekstu. 

Miha Naglič je že več kot 
štirideset let vpet v vsestran-
sko kulturno delovanje v Ži-
reh in zunaj njih. »Skrb za 
ohranjanje žirovske prete-
klosti je, lahko rečemo, nje-
gov način življenja, ki ga od-
kriva tudi nova knjiga. V njej 
je zbrano bogato avtorjevo 
znanje o Žireh in Žirovcih,« 

ga je v uvodu predstavila Mo-
nika Tavčar, preden so se 
obiskovalci v žirovski kinod-
vorani ob predvajanju do-
kumentarnega filma Življe-
nje od znotraj režiserja Re-
neja Maurina preselili v leto 
2001. V filmu, v katerem po-
leg Mihe Nagliča nastopata 
še dva njegova nekdanja so-
šolca, to sta Peter Mlakar in 
že pokojni Ivan Kosovel, ga 
je bilo mogoče spoznati še z 
druge strani, kot ga sicer poz-
najo v Žireh. »V Žireh me 
poznate predvsem po mo-
jem delu s področja kulture, 
ki je precej stvarno, v filmu 
pa so prikazane še druge raz-
sežnosti. V knjigi, kot že na-
slov pove, je poudarek na be-
sedah, v njej ni nobenih slik, 
film pa je izrazito slikoven. 
Vsebina knjige in filma sta 
dva povsem druga svetova.« 
Slike oziroma fotografije se 
pojavijo samo na naslovnici, 
ki jo je oblikoval Stane Kos-
mač, prikazujejo pa različna 
človeška čustva. »Domneval 
je namreč, da bo knjiga gle-
de na vsebino pri nekaterih 
bralcih izvabila smeh, dru-
gi bodo jezni, spet tretji za-
čudeni ...,« je oblikovalče-
vo razlago povzel Naglič. V 
knjigi je zbral petsto besed, 
ob čemer pa je moral priz-
nati, da pri tem ni uporabljal 
nobenega posebnega ključa, 
besede so se spontano nabi-
rale skozi leta. »Že leta 2017 
jih je bilo več kot štiristo in 
takrat sem si postavil mejo 
petsto besed. Brez težav pa 
bi dodal še kakšno, v njej re-
cimo ni besed ata in mama, 
pa sta najpomembnejši ose-
bi v življenju vsakega člove-
ka.« Kljub temu pa vsaj za 

zdaj ne razmišlja o nadalje-
vanju knjige. »Lahko bi do-
dal še petsto novih besed, 
pa ne vem, če bi imelo pra-
vi smisel. Ne predstavljam 
si, kakšen ''špeh'' bi to nas-
tal.« Besede je v knjigi raz-
vrstil po abecednem redu, 
glede na pristop pri njiho-
vem razlaganju pa se delijo 
v tri skupine. »V prvi skupi-
ni so besede, ki so napisane 
na novo za to knjigo, v drugi 
skupini so odlomki iz mo-
jih starejših tekstov, v tretji 
pa sem navajal odlomke iz 
del drugih avtorjev in pripi-
sal samo svoj komentar,« je 
pojasnil Miha Naglič in do-
dal, da je knjiga specifično 
žirovska. »Vsak kraj bi lah-
ko imel tako knjigo z istimi 
besedami, a bi imele pov-
sem druge razlage.«

V nadaljevanju sta se Miha 
Naglič in Monika Tavčar po-
svetila nekaterim naključ-
no izbranim besedam iz 
knjige. Med njimi najdemo 
tudi besedo Pariz, za katero 
je Miha Naglič prav tako na-
šel povezavo z Žirovci. »Pra-
vijo, da ne moreš iti za dlje 
časa po svetu, ne da bi kjer-
koli na planetu srečal Žirov-
ca,« je razložil Naglič in do-
dal, da se mu je to potrdilo 
v Versaillesu, kjer je naletel 
na Staneta Jurco iz Žirovske-
ga Vrha. »Pričakoval sem, da 
me bo recimo vprašal, kaj si 
je še vredno ogledati, pa ga je 
zanimalo samo, koliko sem 
plačal za letalsko vozovnico. 
Bil je ves srečen, ko je ugoto-
vil, da je priletel ceneje,« se 
je posmejal. V knjigi je tudi 
nekaj tipično žirovskih be-
sed, kot so ablak, čipke ali 
številne besede s korenom 

-žir-, druge pa na prvi pog-
led nimajo nobene zveze z 
Žirmi, kot je recimo Anopht-
halmus bojani. A tudi drob-
no bitje, ki se skriva pod tem 
latinskim imenom, je Žiro-
vec. Gre namreč za jamske-
ga hrošča, ki ga je v eni od 
žirovskih jam odkril Bojan 
Kofler in ga poimenoval po 
sebi. Podobno je z zahodno-
evropsko močvirsko krčni-
co, redko rastlinsko vrsto, ki 
na prvi pogled nima nobene 
povezave z Žirmi, a naj bi v 
Sloveniji rasla samo v Žireh. 
»V Žireh naj bi bilo najbolj 
vzhodno nahajališče te ra-
stline v Evropi.« Potem je tu 
še Multidiscus zhiriensis. Za 
tem nenavadnim imenom 

se skriva najstarejše bitje, ki 
je kdaj živelo na Žirovskem 
in se je ohranilo do danes, 
čeprav le v kamnu. Gre na-
mreč za 252 milijonov let 
star mikrofosil.

Precej bolj v žirovski kon-
tekst gredo besede prekriža-
t-posukat-posukat-predet. 
»Pri teh besedah sem si po-
magal z razlago žirovske pi-
sateljice Tončke Stanonik,« 
je priznal Naglič. Gre na-
mreč za neke vrste klekljar-
sko »poštevanko«, ki se upo-
rablja pri učenju klekljanja. 
Moniko Tavčar je zanimalo 
še, kakšna zgodba se skriva 
za besedo Ellis Island. »Na 
tem otoku pred New Yor-
kom je bila karantena, sko-
zi katero so morali vsi, ki 
so okrog leta 1900 želeli v 
Ameriko. To je verjetno tisti 
kraj na svetu zunaj Sloveni-
je, skozi katerega je šlo naj-
več Žirovcev – v tistih letih 
jih je šlo tam skozi več kot 
sedemsto.« Naglič je pojas-
nil še, kako so Žiri povezane 
z besedama morje in Umag. 
»Morje je bilo za Žirovce dol-
go zelo daleč. V šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja pa 
so začeli hoditi na letovanje 
v naselje Zlatorog pri Uma-
gu, kjer je imela tovarna Al-
pina v zakupu počitniške hi-
šice.« Poimenovanje Umag 
pa se je med Žirovci prijelo 
tudi za del Žirov, kjer so pos-
tavili nekaj manjših mon-
tažnih hiš, ki so Žirovce, va-
jene večjih zidanih hiš, spo-
minjale na počitniške hiše 
v Umagu. Pod geslom že-
nitev, ki si ga je izbral Miha 
Naglič, pa se skriva razlaga, 
kako so se na Žirovskem v 

preteklosti ženili in možili. 
Žirovski moški so najprej iz-
birali med Žirovkami oziro-
ma Žeroukami, nato so priš-
le na vrsto Poljanke oziro-
ma Palanke, za njimi Rovtar-
ke in na koncu še Tolminke 
oziroma Taminke. »Med Ta-
mince pa ne sodijo Idrijčani, 
ki so bili za nas od nekdaj me-
ščani in zato nekaj boljšega, 
nam nedostopnega,« je raz-
ložil Naglič in razložil še pre-
dnostni vrstni red Žirovk na 
tem področju. Najbolj so bili 
zaželeni prišleki, zlasti tisti, 
ki so prišli opravljat držav-
no službo in so imeli tako za-
gotovljeno stalno in solidno 
plačo, raje kot malega kme-
ta pa je Žirovka vzela šuštar-
ja oziroma čevljarja, da je bilo 
ob veliko dela pri hiši tudi 
malo denarja. Eno od gesel 
pa je tudi listina – gre za do-
kument, s katerim je cesar 
Ferdinand prvi takratni obči-
ni Žiri podelil sejemske pra-
vice, in sicer okrog leta 1840. 
»To je verjetno eden naših 
najstarejših od teh dragoce-
nih dokumentov; pred leti je 
poniknil, lani pa smo ga naš-
li v precej slabem stanju.« Li-
stino so zdaj restavrirali, jut-
ri pa jo bodo v okviru Poletne 
muzejske noči v Kulturnem 
središču Stare Žiri prvič jav-
no predstavili v sklopu preda-
vanja vodje centra za restavri-
ranje in konzerviranje v Ar-
hivu Republike Slovenije dr. 
Jedert Vodopivec. Ob koncu 
je Miha Naglič na vprašanje, 
ali si želi, da bi to knjigo imel 
vsak Žirovec, odgovoril, da to 
srčno upa. »Jaz sem jo zdaj 
dal iz rok, knjige pa imajo po-
tem svojo usodo.«

Od ablaka do župnika
O besedah z gorenjskega juga je tekla beseda na 129. Glasovi preji v začetku junija v Žireh. Miha Naglič, ki je bil tokrat v vlogi gosta, ne voditelja, kot smo 
vajeni, je namreč predstavil svojo novo knjigo z naslovom Žirovski besednjak.

Miha Naglič je predstavil svojo novo knjigo Žirovski besednjak. / Foto: Tina Dokl

Prizor iz dokumentarnega filma Življenje od znotraj / Foto: Tina Dokl
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Alenka Brun

Dekleta sicer niso edine 
Gorenjke, ki se odpravljajo 
na prostovoljno delo v Afri-
ko, so pa vse študentke tret-
jega letnika Fakultete za so-
cialno delo – torej sošolke; in 
tesne prijateljice že od prve 
ure, kar so skupaj sedle v štu-
dijske klopi.

Njihovi dnevi so prepre-
deni z aktivnostmi. Lahko bi 
kar po domače rekli, da do-
mov hodijo le še spat. Eva 
je namreč prostovoljna ga-
silka in tudi tajnica v dru-
štvu PGD Sp. Pirniče - Vikr-
če - Zavrh, mentorica mla-
dim. »Največ prostega časa 
namenim gasilstvu,« pravi. 
Zraven opravlja še občasna 
študentska dela in dela kot 
varuška pri družini. Urška je 
skavtinja v Škofji Loki 1. »Ve-
čino prostega časa posvetim 
skavtom, pa mi ga tudi kaj 
več ne ostane. Vodim svojo 
skupino, otroke, stare od 8 
do 11 let.« Špelo pa smo na-
zadnje srečali na izboru za 
letošnjo najlepšo Slovenko, 

septembra pa bomo zanjo 
lahko navijali na finalnem 
izboru, ki pa ga bo gostil 
Črnomelj. Trenutno ji štu-
dij in priprave na izbor vza-
mejo ogromno časa, a kljub 
temu ostaja zvesta svoji ve-
liki ljubezni: plesu oziroma 
hip hopu. Vodi namreč kar 
dve plesni skupini, telovad-
bo, kadar utegne, pa poma-
ga v kavarni.

V Gambijo se prijatelji-
ce odpravljajo pod okriljem 
društva Za otroke sveta. Gre-
do na izobraževalni tabor, ki 
bo trajal od konca julija do 
sredine avgusta – tri tedne. V 
stiku bodo z otroki različnih 
starosti, ki prihajajo iz rev-
nega predela Brufuta.  Pro-
stovoljstvo poznajo, tudi ne-
kaj malega sveta so že vide-
le. Eva sploh veliko potuje, z 
družino in sama. Pogovarjale 
so se z ljudmi, ki so tovrstno 
izkušnjo že doživeli; udeleži-
le so se tudi informativnega 
dneva društva, kjer so dobile 
odgovore na številna vpraša-
nja. Tja odhajajo oborožene z 
informacijami in – kolikor se 

le da – pripravljene na novo 
izkušnjo. Še posebej so jih 
opozorili na tamkajšnje moš-
ke, pravi Eva. Urška nadalju-
je, da večina tamkajšnjih lju-
di meni, da se v Evropi cedi-
ta med in mleko. »Opozorili 
so nas tudi, naj ne bomo šoki-
rane, ker ljudje pač ne delajo 

veliko, a imajo vseeno dobre 
telefone, so dobro oblečeni; 
da revščine ne bomo zazna-
le, čeprav ta obstaja,« še pove. 
Špela ju dopolni: »Pri njih ni-
majo občutka, da bi bili za kaj 
prikrajšani, se imajo dobro 
tako, kot so. Imajo pač dru-
gačen način življenja.«

Letos so se prostovoljci od-
ločili, da bodo za Gambijo 
najeli kar ladijski kontejner, 
ki bo šel na pot 6. julija. Kon-
tejner se polni s šolskimi 
potrebščinami, ustvarjalni-
mi pripomočki, instrumen-
ti, igrami, angleškimi knji-
gami, poletnimi oblačili, 

medicinskimi pripomočki, 
didaktičnim materialom ... 
Dekleta pa zbirajo tudi de-
nar za malico za otroke. Dva 
evra je namreč dovolj, da 
ima en otrok malico ves čas 
tabora. Denar jim ljudje da-
jejo osebno ali pa ga nakaže-
jo na bančni račun omenje-
nega društva.

Urška, Špela in Eva bodo 
nastanjene v varovanem 
apartmaju v okolici Banjula. 
Dopoldneve bodo preživljale 
z otroki v karierno-izobraže-
valnem centru, ki so ga slo-
venski študenti arhitekture 
zgradili letos, popoldneve in 
konce tedna pa bodo proste, 
kar bodo izkoristile za razi-
skovanje okolice.

Kaj pa bodo nesle s seboj? 
Spogledajo se in se zasme-
jijo: »Ne veliko in bolj eno-
stavna oblačila. Nekaj ma-
jic, kakšne legice. Vročina je 
tam velika, vlaga visoka.« Pa 
kozmetika, nas je še zanima-
lo. »Tudi ta ostane doma,« 
so soglasne prijateljice, ki 
komaj čakajo, da se nova do-
godivščina začne.

Kot prostovoljke v Gambijo
Tri sošolke in prijateljice se v juliju z društvom Za otroke sveta odpravljajo na prostovoljno delo v Afriko, natančneje v Gambijo. Urška Dolenc je doma iz 
Sopotnice in šteje enaindvajset let. Ravno toliko jih ima Eva Bergant, ki prihaja iz Zgornjih Pirnič. Dvaindvajsetletna Špela Alič pa je iz Križ pri Tržiču.

Špela Alič, Urška Dolenc in Eva Bergant

Danica Zavrl Žlebir

V knjigi V ogledalu graj-
ske zgodovine avtorica seže v 
zgodovino rodbine Wurzba-
ch in zapiše, da je posestvo 
v Preddvoru od družine Ur-
bančič kupil Maximilian III. 
von Wurzbach, leta 1920 ga 
je podedoval sin Artur, ki ga 
je leto zatem preuredil za 
turistične namene. Z ženo 
Margit sta imela tri sinove: 
Norberta, Haralda, Maximi-
liana in Jussija. Harald je pa-
del leta 1943 na ruski fron-
ti, Norbertovi in Jussijevi po-
tomci živijo na tujem, Max, 
ki je bil leta 1945 ubit, pa je 
zapustil dva nezakonska ot-
roka, eden od njiju je 88-le-
tni Kranjčan Miroslav Rant 
Wurzbach, čigar mama An-
gela je bila v Preddvoru or-
ganistka in pevovodkinja; 
druga je Margareta Kampuš 
Ciglenečki, ki živi v Šmar-
ju pri Jelšah. V Sloveniji si-
cer živi še nekaj daljnih po-
tomcev Wurzbachovih, veči-
na pa se jih je v štiridesetih 
in petdesetih letih prejšnje-
ga stoletja odselila v Nemčijo 

in Avstrijo, grad Dvor pa so 
imeli v lasti do leta 1937. Po-
sebnega zapisa bi bila vredna 
zgodba, kako je Miro Rant 
navezal stike s polsestro v 
domovini ter bratranci in se-
stričnami na tujem. Od tega 
mineva dvajset let in med-
tem so se člani družine že ne-
kajkrat srečali v Preddvoru.

Na pričevanju in spomi-
nih Mira Ranta Wurzbacha 
sloni pretežni del knjige, za 
katero je sicer dala pobudo 
preddvorska turistična de-
lavka Mirjam Pavlič. »Turi-
ste, ki prihajajo v Preddvor, 
poleg lepe narave zanima 
tudi kulturna dediščina kra-
ja, naši gradovi in z njimi 

povezane zgodbe,« je deja-
la Pavličeva ob predstavitvi 
knjige, za katero je spočetka 
pričakovala, da bo le drobna 
brošura o rodbini Wurzba-
ch, ko pa se je raziskovanja 
lotila drr. Mira Delavec To-
uhami, je nastala knjiga z 
bogatim dokumentarnim 
in slikovnim gradivom ter 

živim pričevanjem tu živeče-
ga potomca plemenite rod-
bine. Miru Rantu, ki je odra-
ščal v zavesti, da je Wurzba-
ch in da mora poiskati svo-
je korenine, se je s knjigo iz-
polnila dolgoletna želja, da 
je zgodovina njegove rodbi-
ne nekje zapisana. 

Knjigo so nedavno 
predstavili na prisrčnem 
srečanju ob jezeru Črna-
va, ki sta se ga udeležila 
tudi Bolko von Wurzbach 
in njegova sestrična Margit 
Triltsch von Wurzbach, ki 
sta se bratrancu Miru zah-
valila, da srčno in zavzeto 
skrbi za družinsko grobnico 
v Preddvoru, vodstvu občine 
za prve pogumne korake pri 
obnovi gradu Dvor, ki ga je 
pred nekaj leti dobila v last 
od države, avtorici knjige pa 
za popis družinske zgodovi-
ne, h kateremu so tudi sami 
prispevali dokumentarno 
in slikovno gradivo. V upa-
nju, da bodo dočakali tudi 
nemški prevod knjige, so se 
ji zahvalili z grbom družine 
Wurzbach. Medtem ko knji-
ga čaka na nemški prevod, 

pa je njen kratek povzetek 
že zapisan v nemškem jezi-
ku. Iz slovenščine ga je pre-
vedel 13-letni Jonathan Hor-
muth, ki je skupaj s sestro 
Laeticio učenec slovenskega 
jezika in kulture v kraju Wi-
ttnau pri Freiburgu in uči ju 
ravno Mira Delavec Touha-
mi. Deček je potomec zave-
dne slovenske družine Buk-
šek, v Preddvor je tokrat pri-
šel v družbi sestre, babice 
Silve in mame Natalije in v 
lepi slovenščini prebral od-
lomek iz knjige o Wurzba-
chovih. In ne katerega koli, 
pač pa v knjigi objavljeni 
del dnevnika Haralda von 
Wurzbacha, ki ga je pisal 
v starosti od 11 do 16 let. Iz 
nemščine je dnevnik v slo-
venski jezik prevedel Štefan 
Šipič - Cef, ki mu je avtorica 
tudi izrekla zahvalo za sode-
lovanje pri nastanku knjige, 
med drugim je izdelal tudi 
rodovnik družine Wurzba-
ch. In tudi on je povezan s 
to rodbino: njegova pokojna 
žena Nevenka Prhavc Šipič 
je namreč potomka litijske 
veje Wurzbachovih.

Rodbina, ki je zaznamovala Preddvor
Rodbina Wurzbach, ki je imela v prejšnjem stoletju v lasti grad Dvor v Preddvoru, je za ta kraj še posebno pomembna, saj je dr. Artur von Wurzbach leta 
1921 tam ustanovil penzion Grintavec in velja za utemeljitelja turizma v Preddvoru. Zdaj je o družini nastala knjiga V ogledalu grajske zgodovine. Avtorici ddr. 
Miri Delavec Touhami je pri njenem snovanju s spomini pomagal eden od potomcev rodbine Miroslav Rant Wurzbach iz Kranja. 

Ob knjigi V ogledalu grajske zgodovine so se družili (od leve): Štefan Šipič - Cef, Mirjam 
Pavlič, Mira Delavec Touhami, Margit Triltsch von Wurzbach, Bolko von Wurzbach, 
Ljuba Meze (prav tako povezana z rodbino), Miroslav Rant Wurzbach in preddvorski 
župan Rok Roblek. / Foto: Tina Dokl
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jožef Škantar - Šest in Škantarjevi iz Bohinja
Štirinajstega marca 1809 

je v Srednji vasi št. 68 v Bohi-
nju Juriju Škantarju, po do-
mače Šestu, žena Mina rodi-
la osmega otroka – sina Jože-
fa Škantarja, pozneje sploš-
no znanega vodnika Lovren-
ca Škantarja iz Srednje vasi. 
Rodbina je slovela v Trigla-
vskem pogorju.

Stari Škantar - Šest se je 
učil gorskega vodništva pri 
Antonu Kosu. Pri vodniku 
Sokliču so zabeleženi tudi 
njegovi prvi triglavski vzpo-
ni. Pozneje je spremljal raz-
lične znane turiste, npr. Pa-
vicha pl. Pfauenthala, fuži-
narja Ruarda, Ljubljanča-
na Kadilnika, Logarja, prof. 
Globočnika, dr. T. Petersona 
iz Frankfurta, Euringerja iz 
Frankfurta, F. F. Tucketta iz 
Bristola, E. Howarda iz Lon-
dona s švicarskim vodnikom 
Lauenerjem itd. 

Najlepši spomenik mu je 
postavil ljubljanski profesor 
prirodoslovja Ivan Tušek v 

svojem članku Potovanje ok-
rog Triglava: »Marsikaj je ve-
del povedati Šest, kako da je 
tu zalezoval divje koze in kje 
da je stal, ko je debel kozel 
smrtno ranjen zadnjikrat od 
tal poskočil. Še vedno je bil 
šaljive govorice in vedel ve-
liko povedati o lovu divjih 
koz, katerih je že 266 v svo-
jem življenju ustrelil. Je na-
mreč lovec barona Cojza ... 
Šli smo po znani poti vrh Le-
din do snega, ki je v kotlu na 
jutranji strani Velikega Tri-
glava … Vzpenjali smo se 
prek stene Malega Triglava, 
od snega na pošev do vrha, 
za katero pot je trdil Škantar, 
da jo je on našel, ko je opa-
zoval smer divjih koz, saj je 
bil že kakih 18-krat na vrhu.«

Planinski starosta France 
Kadilnik je tudi priporočal za 
vodnika lovca Jožeta Škantar-
ja - Šesta in njegovega sina Lo-
vrenca ... Stari Škantar je od-
ločilno sodeloval pri graditvi 
prvih triglavskih koč in potov. 

Leta 1872 je na pobudo kapla-
na Žana in vrlih Bohinjcev z 
denarjem, zbranim od lju-
bljanskih vnetih planincev, 
Nemcev in Slovencev, zgra-
dil prvo planinsko kočo na 
Ledinah, na južni strani tri-
glavskega vrha t. i. Triglavski 
dom (Triglavski tempelj). Ko 
se je ta podrla, je na pobudo 
Frischaufa, s pomočjo neka-
terih domačinov in z denar-
jem Slovencem prijaznega 
avstrijskega turističnega klu-
ba dogradil na Ledinah novo 
kočo. Pravzaprav jo je zgradil 
Alpenverein leta 1877 in jo po 
svojem razsulu prodal Turis-
tenklubu. Pri tem delu mu je 
pomagal njegov sin, pozneje 
znani vodnik Lovrenc. 

Oče in sin sta tudi popra-
vila pot na vrh in očistila gre-
ben od zrahljanega kame-
nja. Oba Škantarja in Gašpe-
rin so gradili tudi kočo pri 
Utah v Jezerski dolini. Ime-
novali so jo po nadvojvodi 
Francu Ferdinandu. 

Poleg sina Lovrenca je 
imel Jože Škantar še hčer 
Rozalijo Škantar. Bila je prva 
ženska, ki je leta 1870 stopi-
la na vrh Triglava. Pozne-
je je bila oskrbnica v Vod-
nikovi koči, medtem ko je 
Orožnovo oskrboval Rav-
nik s hčerjo, triglavsko kočo 
pa sta imela na skrbi Franc 
in Johana Arh. Arha sta bila 
že tretja oskrbnika ponosne 

Aljaževe Triglavske koče. 
Prvi oskrbnik je bil od leta 
1897 izvrstni in izobraženi 
Anton Pekovec iz Stare Fu-
žine, ki je opravljal tudi me-
teorološko službo na Kreda-
rici. Za njim sta skrbeli za 
kočo Roza Holbling in Roza-
lija Škantar, ki je dobro ob-
vladala nemško, Pekovec pa 
se je zaradi starosti preselil v 
Vodnikovo kočo …

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Hrastjah pri Kranju se je 11. 6. 1885 rodil kmečki 

posestnik Janez Brodar. Bil je predsednik Kmetske 
zveze kranjskega okraja, poslanec SLS in senator. 
Po koncu vojne je emigriral in živel v Avstriji.

   V Bohinjski Bistrici se je 11. 6. 1921 rodil pesnik 
in literarni kritik Janez Remic. Verjetno je bil ubit 
med množičnimi poboji vrnjenih domobrancev 
blizu Slovenj Gradca leta 1945.

   V Križu pri Komendi se je 14. 6. 1737 rodil duhov-
nik in narodni buditelj Anton Breznik. Objavil 
je prvo pravo gospodarsko pratiko v slovenskem 
jeziku.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Osebje je začelo staviti, 
katera od sester bo mojega 
očeta prva spravila v posteljo. 
Uspelo je mlajši. Zanosila je 
in od tistega trenutka naprej 
me je lasten oče postavil na 
stranski tir. Obnašal se je, kot 
da me ne mara več. Zagrozila 
sem mu, da se bom vrnila do-
mov, pa je le skomignil z ra-
meni, češ kaj še čakaš?! Nje-
gova sestra je jokala in ga pro-
sila, naj ne bo takšen. Pa jo je 
odrinil od sebe.«

Petra nadaljuje: »Tisti, ki 
se ni še nikoli soočil z žensko 
zlobo in preračunljivostjo, 
ne ve, česa vsega so ženske 
zmožne! Pripravljene so sto-
pati tudi po truplih, da le do-
sežejo svoj cilj! Očeta je Jelena 

čisto ovila okoli prsta! Niti sli-
šati ni hotel, da ga hoče izko-
ristiti, ne nazadnje je imel že 
skoraj 55 let, ona pa je bila 
moje starosti. Bila sta kot za-
ljubljena golobčka. Oče je dal 
izplačati celo lastno sestro, 
meni pa je ponudil deset ti-
soč avstrijskih šilingov in me 
prosil, naj pospravim svoje 
stvari ter se vrnem v domovi-
no. Kaj sem hotela drugega? 
Iz pravljice, ki je bila že sko-
raj sanjska, sem padla nazaj v 
kruto realnost. Pa da ne boste 
mislili, da sem očetu zameri-
la ... Nisem, vsaj več kot toli-
ko ne. Če ne bi na lastne oči 
videla, kaj Jelena in Anđelka 
počneta z njim, ne bi verje-
la! Jelena je odgnala tudi ne-
katere dolgoletne uslužben-
ce in jih nadomestila s svo-
jimi rojaki. Če bi rekla oče-
tu, naj zaposli Marsovce, pa 
bi jih, tako nor je postal. Pred 
seboj je imel samo en cilj: da 
se mu rodi sin, s katerim bo 
skupaj od rojstva naprej. Mo-
ram pa biti poštena: Jelena je 
imela zelo dobro poslovno ži-
lico. Očetu je predlagala, naj 
kupi dve hiši, ki sta bili sicer 
že nekaj časa prazni, a sta na 
zunaj ohranjali zelo lepo po-
dobo. Naložba je bila več kot 
odlična in je v naslednjih le-
tih prinašala veliko dobička. 
Po tistem, ko sem morala 
oditi, sem se vrnila le še trik-
rat: prvič, ko se je rodil pol-
brat, drugič, ko je umrla oče-
tova sestra, in tretjič, ko je 

umrl oče. Takrat je bil star 83 
let. Na smrtni postelji me je 
prosil odpuščanja ter mi de-
jal, da če bi lahko zavrtel čas 
nazaj, me ne bi nikoli odgnal 
od sebe. Vse sem mu odpus-
tila, saj sem ga imela po svo-
je rada. Pa ne toliko kot očeta, 
bolj kot zelo dobrega človeka. 

Takrat pa, ko sem morala 
malo pred štiriindvajsetim 
letom oditi od njega, mi ni 
bilo lahko pri srcu. Nikoli ne 
bom pozabila Jelene: vsi so 
mi mahali, ko sem se tlači-
la v taksi, ona pa mi je obr-
nila hrbet in me še zadnjič 
pozdravila z dvignjenim sre-
dincem.

Ker sem imela odlično izo-
brazbo in tudi odlične delov-
ne izkušnje, sem hitro dobila 
novo službo. Pri šestindvaj-
setih sem že samostojno vo-
dila manjši hotel, pri tridese-
tih pa sem postala direktori-
ca hotela iz takrat zelo zna-
ne in popularne hotelske ve-
rige. Finančno sem bila zelo 
dobro preskrbljena. V Slove-
niji sem si v Domžalah kupi-
la stanovanje, veliko sem po-
tovala, se izobraževala. Leta 
1980, morda celo leto kas-
neje, ne spomnim se dobro, 
sem prišla na obisk v Slove-
nijo ravno v času, ko so uki-
nili znameniti par-nepar. Ne 
bom pozabila, kako trapas-
to sem gledala, ko so mi raz-
lagali, na kakšen način je ta-
kratna politika varčevala dra-
gocene devize, ki bi jih sicer 

namenili za nakup nafte. 
Ko se je v domači vasi razši-
ril glas o mojem prihodu, so 
sovaščani nenehno trkali na 
vrata in me spraševali, ali jim 
lahko prodam devize. Niso 
mi verjeli, da sem imela go-
tovine bolj malo, saj sem ve-
činoma plačevala s čeki. 

Vsi so mi bili nevoščlji-
vi, češ poglejte jo, kopa se v 
denarju, pred hišo stoji drag 
avto, vse si lahko kupi, kar 
hoče. Pa so se pošteno ušteli. 
Zanimala jih je le moja zuna-
njost, nihče pa me ni vprašal, 
kako se počutim, kaj razmi-
šljam, kako osamljena sem. 
Vrstnice, s katerimi sem obi-
skovala osnovno šolo, so ime-
le otroke, nekateri so bili že 
srednješolci. V mojem življe-
nju pa do takrat skoraj ni bilo 
časa za moške. Dokler sem 
še živela pri očetu, ko sem se 
še učila jezika in poklicnih 
veščin, nisem niti pomislila 
na fante! Vstajala sem ob pol 
šestih in hodila spat ob enaj-
stih zvečer. Pozneje, ko me 
je oče nagnal stran od sebe, 
je bilo v meni toliko jeze in 
zagrenjenosti, da sem zara-
di njega moške – in to vse po 
vrsti – prezirala. Na zunaj ne, 
ker v mojem poklicu si mo-
ral biti vljuden, prijazen in 
strokoven do vseh, ne glede 
na spol, zasebno, v srcu, pa so 
divjali številni boji. Osamlje-
nost, ki je začinjena z zagre-
njenostjo, je človekov najhuj-
ši sovražnik!

V glavi mi je tudi odzva-
njalo, naj ne bom takšna 
kot Jelena. Zato sem se sta-
rejših moških izogibala. Pri 
petintridesetih bi edinole 
oni prišli v poštev, kar je bilo 
mlajših, so bili, če so bili kaj 
prida, že srečno poročeni.

Nekoč mi je prišla v roke 
neka revija, v kateri je bila ob-
javljena žalostna in zelo pret-
resljiva zgodba očeta, ki je po 
ženini smrti ostal sam z dve-
ma majhnima otrokoma. 
Njegova usoda se me je zelo 
dotaknila – in ne da bi dosti 
razmišljala, sem, ko sem se 
vračala domov, nekaj deset 
kilometrov skrenila s poti in 
tega gospoda osebno poiska-
la. Nakupila sem nekaj stva-
ri za njegovi hčerki. Bil je 
doma, ena od deklic je ime-
la neke izpuščaje, pa ni mog-
la iti v vrtec. Zelo me je bil ve-
sel, povabil me je v kuhinjo in 
mi skuhal kavo. Bil je prep-
rost človek, četudi zelo srč-
en, dober in prijazen. Ko me 
je vprašal, kam sem name-
njena, sem mu povedala, da 
delam v tujini, v nekem ho-
telu. ''A natakarica!'' je poko-
mentiral. Nič nisem odgovo-
rila, le nasmehnila sem se. Z 
Andrejem sva ostala v stiku, 
skrbela sem za njegovi hčer-
ki ter jima omogočila, da sta 
doštudirali. Imam ju za svoji, 
tudi onidve sta zelo navezani 
name. Ne, ne, z Andrejem 
se pa nikoli nisem spusti-
la v kakšno intimno razmer-
je. Bilo bi nemogoče, saj se, 
potem ko predelava običajne 
vsakdanjosti, nimava kaj po-
govarjati.

Preko Anike in Vesne sem 
nekako zadovoljila svoj mate-
rinski nagon. Žal mi je, da si 
za ljubezen nisem vzela časa, 
ko bi si ga lahko. To me še da-
nes boli in žre! 

Ko sem imela krizo sre-
dnjih let, ki mi je kljub ču-
stveni navezanosti na pos-
vojenki ni uspelo normal-
no prebroditi, sem spoznala 
moškega, ki je pozneje postal 

del mojega življenja. Po pok-
licu je bil kemik, in ker je ek-
sperimentiral z nevarnimi 
snovmi, so mu zdravniki pri-
poročili, naj si ne drzne ime-
ti lastnih otrok. 

Ko je vstopil v moje življe-
nje, sem bila po eni strani po-
klicno zelo uspešna ženska, 
po drugi pa čustveno čisto na 
tleh. Zelo mi je pomagal, da 
sem se pobrala. To je počel 
na povsem nevsiljiv način, 
tako da sem mu začela po-
časi tudi zaupati. Stal mi je 
ob strani, ko sem se poslovi-
la od svojega očeta, ko sem se 
odločala, da se upokojim in 
se preselim nazaj v Sloveni-
jo. Ob tej želji sem ga posta-
vila pred težko preizkušnjo, 
saj ni znal slovenskega jezi-
ka in se je na smrt bal, da ga 
bodo Slovenci, ker je pač po 
narodnosti Nemec, sovražili. 
A takrat, ko se je to dogajalo, 
je bila Slovenija že samostoj-
na in stare zamere so bile že 
zdavnaj pozabljene.

V bistvu mi danes nič ne 
manjka: imam čudovitega 
partnerja, iskrenega prijate-
lja, tovariša, družabnika, tudi 
ljubimca, če hočete. In to vse 
v eni osebi. Imam dve posvo-
jenki, ki ju imam rada, kot bi 
bili moji lastni hčerki. Sedaj 
prihajajo k meni že vnuki. 
Vesela sem, da sem se še pra-
vočasno umaknila iz posla, ki 
je zapolnjeval moje življenje 
vse do upokojitve. Če pomis-
lim na dolgo, trnovo in nena-
vadno pot, ki sem jo prehodi-
la od skromne in zaničevane 
nezakonske punčke pa do da-
nes, še sama ne morem ver-
jeti, da mi je uspelo premaga-
ti sebe in tudi težave, ki jih ni-
sem imela malo!«

(Konec)

Čudna so naša pota, 2. del

Upokojitev
usode



petek, 14. junija 201922

Razgledi

Vaš razgled

Predstavljamo novost na področju gasilske opreme, ki jo že uporabljajo v nekaterih 
ekološko najbolj ozaveščenih državah. Gre za tako imenovani dvižnik, s pomočjo katerega 
gasilec lahko gasi v prvem nadstropju in čez visoke ograje, pri čemer pa ne uporablja 
okoljsko škodljivih pogonskih goriv ali elektrike, ampak zgolj lastno energijo. Šala. Akrobata 
na hoduljah sta na paradi pokazala predvsem pomen in veličino PGD Kranj - Primskovo, ki 
letos praznuje 140 let. Čestitamo. I. K. / Foto: Tina Dokl

Na nedavnem Slamnikarskem sejmu v Domžalah smo ujeli fantiča, ki sta se v šahovski 
partiji »udarila« – recimo za sladoled. Dvoboj je bil očitno že pri koncu, kdo je zmagal, ne 
vemo, zanimivo pa je, kako različno sta razporedila figure, ki sta jih »pojedla« drug drugemu. 
Če sta si pri pospravljanju različna, pa jima je najbrž skupno, da v šoli najverjetneje nimata 
težav z matematiko in logične rešitve kar stresata iz rokava. I. K. / Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

Smo štiriperesna detelji-
ca vseh starosti, namenjena 
iz Malage v Belmadeno, eno 
največjih letovišč na Costi de 
Sol. Ko vozimo proti morju, 
ki se že obliva z barvo veče-
ra, nas žeja zaustavi pred 
majhno krčmo, ki je po izve-
sku sodeč kolumbijska. Na 
terasi se glasno govorjenje 
zliva z zvoki velikega tele-
vizorja, kjer se na ekranu po-
dijo za žogo. Dobimo pijačo 
in kot prave Kranjice stegne-
mo roke s kozarci v zrak, da 
zazvenči, in vzkliknemo 
na zdravje. Slika na ekranu 
se spremeni, kot bi izrek-
le učinkovit čiračara: prika-
že se nam »otok bleški, kinč 

nebeški«, me pa dvignemo 
glasove in zabuljimo v ek-
ran, kar v nas sproži spontan 
in glasen smeh, da natakar-
ja zanima, kaj je tako vese-
lega. Pokažemo na Bled, jaz 
pa rečem: »Tam smo skoraj 
doma!« No, Kranj in Ljublja-
na nista ravno predmestje 
Bleda, ampak pri razdalji, ki 
smo jo preletele in prevozi-
le, je skoraj res skoraj. Vese-
le volje v kolumbijski krčmi 
še povečerjamo in pripelje-
mo v Belmadeno v trdi temi. 

Nekje v bližini pljuska 
morje. Zjutraj z balkona 
zagledamo človeški termit-
njak, ves bel in bleščeč. Po 
zajtrku kockamo: tri listi-
če odpihne na plažo, mene 
v ekološki park, kjer raste-
jo košata vijolična drevesa 
ali jakarande, lahkotno ove-
šene z resnično vijoličasti-
mi cvetovi, ki v vročem zra-
ku tako lepo dišijo. Zdaj je 
čas njihovega šesttedenske-
ga cvetenja. Park je na gos-
podov dan, sodeč po govori-
ci, predvsem sprehajališče 
domačinov in domačih go-
stov. Perjad veselo leta po 
potkah, a koncertni petelini 
ne vzbujajo kakšne posebne 
pozornosti. 

Zvečer se deteljica spet se-
stavi in gre preučevat jedil-
nike na obalo, kjer na mestu, 
koder je nekoč stal mavrski 
dvorec, stoji spomenik Abu-
ju Muhammadu Ibnu al Bai-
tarju (1197–1248), znameni-
temu botaniku in farmako-
logu srednjega veka. Znano 
je, da je opisal 1.400 rastlin 
in njihovih učinkovin. Nje-
govo znanje je s prevodi 

presenetljivih del dospelo 
tudi v srednjeveške krščan-
ske samostane. 

Putka v kokosovem 
mleku po kolumbijsko 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
kokoš, razkosano na 8 kosov, 3 
stroke česna, za noževo konico 
paprike (ostre ali sladke), za 
noževo konico kumina, 45 ml 
oljčnega olja, 1 veliko čebulo, 
zrezano na tenke kolobarčke, 
1 lovorov list, 400 g olupljene-
ga paradižnika, 150 ml kurje 
juhe, 250 ml kokosovega mle-
ka (ne vode), sol in črni poper, 
bel riž ali krompir.

Razkosano kokoš opla-
knemo in osušimo s ku-
hinjsko brisačko. V skledi-
ci zmešamo strt česen, ku-
min in papriko ter s tem na-
tremo meso. Pokrijemo s fo-
lijo in marinirano meso čez 
noč postavimo v hladilnik. 
Naslednji dan v ponvi segre-
jemo olje in na njem 5 mi-
nut pražimo čebulo, porja-
veti ne sme. Čebulo s penov-
ko poberemo iz maščobe. 
Na preostali maščobi cma-
rimo kokoš, ki smo jo do-
datno začinili, dokler ni zla-
to rjava. Meso damo nazaj v 
posodo, prilijemo juho, do-
damo paradižnik in lovorov 
list ter dušimo dobre pol ure, 
dokler ni meso popolnoma 
mehko. Pridamo kokoso-
vo mleko in dušimo še prib-
ližno 15 minut, da se omaka 
ukuha in je meso res mehko. 

Ponudimo s kuhanim be-
lim rižem ali krompirjem v 
koscih.

Pa dober tek!

Bled v Andaluziji
mizica,
pogrni se

Miha Naglič

»BREJC, Janko (vzdevek 
Batko), politik, pravnik (r. 
18. 11. 1869, Brezje pri Trži-
ču; u. 6. 4. 1934, Zagreb, po-
kopan v Ljubljani). Oče Jan-
ko Brejc, kmet, mati Mari-
ja Brejc, r. Ribnikar. Tast 
Ivan Vencajz, pravnik, poli-
tik. Gimnazijo je obiskoval v 
Celovcu in Ljubljani. Prav-
no fakulteto na Dunaju je 
začel obiskovati v zimskem 
semestru študijskega leta 
1890/91. Po razkolu v aka-
demskem društvu Slovenija 
je skupina mladih katoliških 
razumnikov, med katerimi 
je bil tudi Brejc, oblikovala 
svoje društvo - Danica. Naziv 
doktorja prava mu je bil po-
deljen 1895. Preselil se je v 
Ljubljano, kjer je takoj pričel 
javno delovati. Zaposlil se je 
kot odvetniški pripravnik v 

pisarni Ivana Šusteršiča, ki 
se je strmo vzpenjal v vrstah 
Katoliške narodne stran-
ke (od 1905 SLS). /…/ Četu-
di je menil, da bi v primeru 
razpada Avstro-Ogrske priš-
lo do razkosanja slovenske-
ga etničnega ozemlja, je ob 
razhodu Šušteršiča z Jane-
zom Evangelistom Krekom 
in Antonom Korošcem (sle-
dnji je 1917 prevzel vodenje 
Vseslovenske ljudske stran-
ke) podprl slednja dva in se 
tako ob prevratu 1918 zna-
šel na zmagoviti strani. Po-
vabljen je bil v slovensko Na-
rodno vlado Slovencev, Hr-
vatov in Srbov v Ljubljani kot 
poverjenik za notranje zade-
ve, bil je član delegacije, ki 
se je decembra 1918 udeleži-
la svečane razglasitve Kralje-
vine Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev. 1919–20 je bil pred-
sednik Deželne vlade za 

Slovenijo s presledkom od 
novembra 1919 do februarja 
1920. Njegov mandat je izra-
zito zaznamoval koroški ple-
biscit. 1921 je bil eden glav-
nih tvorcev avtonomistične-
ga programa SLS (do aprila 
1920 Vseslovenska ljudska 
stranka), ki je v naslednjih 
letih pomenil jedro stranki-
nega političnega udejstvova-
nja. 1923 je bil sopodpisnik 
Markovega protokola, s ka-
terim se je SLS zavezala, da 
bo podprla vlado srbskih ra-
dikalcev v zameno za konce-
sije na področju slovenske 
avtonomne uprave. Ob vsto-
pu SLS v vlado 1924 je prišlo 
do spora med Antonom Ko-
rošcem in Brejcem – slednji 

se je s tem umaknil iz po-
litičnega življenja. Umrl je 
na zdravljenju v Zagrebu.« 
(str. 317)

Iz tretjega zvezka NSBL 
sem ob 150. obletnici nje-
govega rojstva in 85. oble-
tnici smrti izbral odlomek 
iz članka o pravniku in po-
litiku Janku Brejcu (1869–
1934); izpustil sem del o 
njegovem političnem delo-
vanju do prve svetovne voj-
ne. Bil je gorenjskega rodu, 
bil je predsednik prve od 
slovenskih vlad, pa se mi 
zdi, da zanj ve le še ma-
lokdo. Letos bi veljalo spo-
min nanj obuditi, vedenje o 
njem pa okrepiti. Ta zapis je 
le pobuda.

Nove knjige (490)

Novi Slovenski biografski leksikon

Novi Slovenski biografski leksikon, Tretji zvezek,  
Ble-But, Založba ZRC, Ljubljana, 2019, 522 strani



Alenka Brun

N
ajdemo jo v 
restavraciji pe
n ziona Berc na 
Bledu, ki je zad
nja leta znan 

tudi po dobri hrani. Miha 
Berc je že tretja generacija, ki 
se v hiši ukvarja s turizmom; 
restavracijo, ki je odprte
ga tipa, imajo dobrih pet let. 
Alma se sicer s tovrstno kuhi
njo ne srečuje prvič, čeprav 
jo večina bolj pozna kot sla
ščičarko.

Spomnimo se kuhinje 
blejskega Parka še izpred let. 
Vse je vrvelo, ravno se je pri
pravljala ogromna količina 
kreme za priljubljeno blejsko 
kremno rezino, Alma Rekić 
pa se je odpravljala z Druš
tvom kuharjev in slaščičarjev 
Slovenije na eno izmed tek
movanj v tujini. V kotu se je 
ukvarjala še z zadnjimi detaj
li svoje čokoladne skulptu
re. Od takrat je minilo pre
cej časa. Pravi sicer, da je sla
ščičarstvo njena strast, ki jo 

sprošča, ji je pa tudi kuhinja 
blizu. Pred tremi leti je osvo
jila tudi naziv slovenske fem
me fatale, usodne ženske, 
nedolgo nazaj se je spogle
dovala celo s politiko. Širša 
javnost pa je zanjo slišala, ko 
se je leta 2015 pojavila v vlo
gi stroge sodnice v priljub
ljenem televizijskem kuhar
skem šovu MasterChef Slo
venija. Ostala je tri sezone, 
potem pa televizijsko sodni
ško kuhalnico spet zamenja
la za resnično.

V Bercu je prevzela vajeti 
kuhinje marca letos. Sesta
vila je nov jedilni list, kakšno 
jed pustila, kakšno zamenja
la, nekatere zasnovala malce 
drugače, jih posodobila. »V 
bistvu poudarjamo lokalno, 
a stremimo k moderni izve
dbi,« pravi. Njen namestnik 
je Gregor Stojan, ki pa ni nov 
v omenjeni kuhinji.

Če za trenutek na glas raz
mišljamo o tistem, kar veči
na največkrat šepeta: za Ber
čevo restavracijo se je vedno 
govorilo, da je hrana dobra, 
cene niso najnižje, gostov pa 

jim ni nikoli manjkalo. Tudi 
tokrat je bilo tako. Terasa je 
bila zapolnjena do zadnje
ga kotička, res pa je tudi, da 
je čas takšen, da smo slišali 
večinoma angleščino. 

Pokusili smo degustacijski 
meni, pri katerem nam je k 
hrani oziroma štirim hodom 
suvereno izbral vina vodja 
restavracije Asmir Jusufa
gić. Pri hladni predjedi smo 
na krožnik dobili zanimi
vo postreženo domačo pos
trv – na tri načine. Okusna je 
bila bakalica oziroma jagnje
čji ragu, seveda v spremstvu 
idrijskih žlikrofov. Za glavno 
jed je bil hrbet divjega praši
ča, zavitega v slanino, z doda
no zelenjavo in izjemno oku
snim ajdovim krapom, pol
njenim s skuto, suho hruško 
in še kakšno zanimivo sesta
vino; posuli pa so ga z ajdovo 
pokovko. Pravzaprav bi bili 
zadovoljni že samo s krapom 
kot samostojno jedjo, čisto 

primeren bi bil tudi kot sladi
ca. In ta je resnično presene
tila. Jusufagić nam je napol v 
šali, napol zares, razložil, da 
sedaj na mizo prihaja »blu
menthal kremšnita«. Kdor 
pozna kuhinjo znanega Hes
tona Blumenthala in je spre
mljal njegove oddaje na pro
gramu 24Kitchen, ve, da Blu
menthal rad raziskuje, pos
kuša nemogoče, razstavlja 
jedi in njihove sestavine, išče 
podrobnosti znotraj podrob
nosti in poskuša z okusi lju
dem pričarati posebna doži
vetja. Čeprav je šlo tudi tu za 
posebnost, in sicer na glavo 
obrnjeno kremno rezino, so 
se sveža kefirjeva in vanil
jeva krema, rabarbara, sad
je, sladkorna krona, čokola
dni piškotek in drobljenec 
lepo ujemali v okusih. Ber
čeva kremna rezina je dose
gla svoj namen: padla je v oči 
in tudi brbončice se niso pri
toževale.

RAZSTAVLJENA BLEJSKA 
KREMNA REZINA
Vrnila se je na Bled. Tokrat nastopa v vlogi vodje kuhinje. Govorimo o nasmejani in vidno zadovoljni 
Almi Rekić. Širša javnost je zanjo slišala, ko so jo predstavili kot sodnico domačega MasterChefa.

Gregor Stojan in Alma Rekić

Berčeva kremna rezina pusti tudi umetniški vtis.

Bohinj je med 24. majem in 9. junijem gostil že 13. Mednaro-
dni festival alpskega cvetja. Del festivala je bila tudi posebna 
kulinarična izkušnja, v kateri se je cvetlična aromatičnost 
prepletala s tradicionalnimi okusi. Preprosto povedano: kar 
je bilo cvetja na krožnikih, je bilo užitno. Pri Jožetu Godcu 
(Penzion in gostilna Resje) na Nemškem Rovtu je bil cvetlič-
ni meni na krožnikih prava zmes užitka, okusov in ugodja v 
ustih. Pri izboru cvetličnega pozdrava s travnika na krožnikih 
pa je vse bolj priljubljenemu gorenjskemu kuharskemu moj-
stru Godcu pomagala Monika Golja. Tako smo se nekateri 
prvič na tak način srečali z materino dušico, akacijevim cve-
tom, v juhi okušali lipove liste in okusen plevel regačico, jedli 
njoke s trpotčevimi ocvirki ... Kdo bi si mislil, da šipkov cvet s 
kapljico akacijevega medu in postrvjo strjenko tako navduši 
brbončice, da jim ostane v spominu še ves teden? Postavitev 
krožnika pa je bila ena najlepših, kar smo jih videli v zadnjem 
času. Celo preprosti ocvrti bezgovi cvetovi kot glavna sesta-
vina sladice so nas v kombinaciji z drugimi komponentami 
na krožniku tako navdušili, da smo pomislili, da ni čudno, da 
obstaja rek, da gre ljubezen skozi želodec.

Pozdrav s travnika na krožniku

Grah, grahova krema in strjenka, žele, kozja skuta, 
orehi in za piko na i materina dušica

Postrvja strjenka, šipkova krema, šipkov cvet, ajdova 
pokovka, akacijev med in cvet

Divjačinski consommé oziroma krepka juha z listi lipe 
in regačice, različnimi divjimi rožicami, korenčkovimi 
rezanci in jajcem

Končno bo zadišalo po najljubšem moškem hobiju: peki 
na žaru. Vroč izziv se tako obeta danes od 14. ure dalje v 
Gostilni Repnik v Kamniku. Za meso bo poskrbel zname-
niti Anton iz Kamnika, za drugo pa zanimivi mojstri žara. 

Antonov žar izziv
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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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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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. Pripravil B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_47
NALOGA

1 7 3 9
6 4 5 7

2 9 5 8
9 2 3 6

6 8 3 5
3 5 8 2

4 9 2 1
1 5 4 7

8 5 7 6

sudoku_LAZJI_19_47

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_47
NALOGA

1739
6457

2958
9236

6835
3582

4921
1547

8576

sudoku_LAZJI_19_47

REŠITEV

157283964
839164572
264957183
592348617
681729435
473615829
746892351
315476298
928531746

sudoku_TEZJI_19_47
NALOGA

7 5 8 1
9 2
6 5 2 4

4 3 8 5
1

6 8 2 7
7 6 5 3

8 5
1 3 4

sudoku_TEZJI_19_47

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_47
NALOGA

7581
92
6524

4385
1

6827
7653

85
134

sudoku_TEZJI_19_47

REŠITEV

752346819
394871562
168592473
279463185
435918726
681257394
947685231
826134957
513729648

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Hotelski bar 
Ob štirih zjutraj zazvoni telefon v hotelski recepciji: 
»Tukaj Luka, gost v sobi 116. Kdaj odprete bar?
»Ob osmih,« odvrne receptor.
Ob petih se ponovno oglasi telefon: »Luka iz sobe 116. 
Kdaj odprete hotelski bar?«
»Ob osmih!«
Ob šestih spet zvoni: »Spet, hik ..., spet Luka tu. Kdaj 
odprete ta presneti bar?«
»Saj sem vam že povedal, da boste šli lahko noter šele ob 
osmih, nič prej!«
»Pa kdo sploh hoče noter? Jaz bi šel rad ven!«

Rubež 
Sodni rubežnik pride h kmetu, da mu zarubi bika. 
Kmet ga vpraša: »Ali lahko še enkrat naskoči kravo, pre-
den ga odpeljete?«
Rubežnik, dobra duša, to seveda dovoli. Toda bik je popol-
noma odpovedal in kmet ga nikakor ne more pripraviti, da 
bi vendarle opravil svoje.
»Tipično,« ugotovi kmet. »Manj kot eno uro je v državni 
službi, pa je že len in utrujen!«

Ločil bi se 
Prijatelja se pogovarjata:
»Moram se ločiti. Žena že pol leta ni niti besede sprego-
vorila z mano.«
»Raje še malo premisli. Tako danes res težko najdeš.«

Ne, ni učitelj 
Učitelj vpraša nemirnega učenca: »Ali si ti tukaj učitelj!?«
»Ne, gospod učitelj.«
»Potem se pa ne obnašaj kot kakšen bedak!«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vaša dobra volja se bo v družbi, v kateri se dobro poču-
tite, še stopnjevala in sproti obnavljala. Obetajo se vam 
boljši časi pri financah, zato se boste veselili nakupov, ki 
ste jih v sili razmer prestavili. Premišljevanje o dopustu 
bo zanimivo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zadnje čase vam čas zelo hitro beži in pozorni morate biti, 
da vam s tem ne uidejo malenkosti, ki vam sicer veliko 
pomenijo. Nekaj, za kar ste prepričani, da je končano, se 
znova pojavi. Poglejte z drugega vidika in vse vam bo jasno.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Prišel je čas, ko se boste počasi morali odločiti –kam, 
zakaj in kdaj. V bistvu je vse čisto preprosto, če človek 
posluša svoje srce. Razum seveda govori svoje zgodbe. 
Ampak nekatere ljudi boste s tem izgubili, po drugi strani 
pa druge pridobili.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ponujale se vam bodo nove možnosti in nepričakovani 
dogodki bodo spremenili vaše prvotne načrte. Ne boste si 
postavljali nepomembnih vprašanj in kolebali med da ali 
ne. Takoj boste zavihali rokave in za delo spodbudili tudi 
svoje bližnje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Z oklevanjem ne boste rešili nič. Čas je za akcijo in za nalo-
žbe, ki ste jih že večkrat preložili. Upoštevali boste tudi 
dobronamerne nasvete, ki se že dokaj kmalu izkažejo za 
zelo koristne. Za ljubezen vam bo tokrat zmanjkalo časa.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Malokrat verjamete vase in v svoje sposobnosti. Čaka vas 
situacija, v kateri se bodo porušili vsi dvomi in pokazali boste, 
česa vsega ste sposobni. Če ste zadnje čase brez energije, je 
to samo zato, ker si ne vzamete časa za konkreten počitek.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Veselili se boste osebnih uspehov in še naprej delali vse v to 
smer, da jih bo čim več. Glede denarja se sprašujete, ali bo 
kdaj bolje. Seveda bo, ampak ni potrebe, da varčujete pri sebi. 
V ljubezni se pripravite na spremembe, saj bo kar veselo.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Priložnost bo neopažena šla mimo vas. Zelo se boste 
morali potruditi za dosego svojega cilja. Tudi dolga do 
drugih še niste odplačali. Ni vedno vse v denarju, tudi 
same besede so tiste, ki veliko štejejo. Na čustvenem pod-
ročju se boste presenečali.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ker boste dobili še dodatne informacije, se vam ne bo tež-
ko odločiti. Čakali boste na rezultate, od katerih si veliko 
obetate. Pred vami so tudi novi poslovni podvigi, ki se jim 
boste kot ponavadi težko uprli. Konec tedna bo dober.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ves teden boste zasuti z delom in ne boste si mogli privo-
ščiti izgovorov, da bi se obveznostim izognili. So stvari, ki 
jih lahko uspešno rešite le sami in ne morete računati na 
pomoč drugih. Modrega nasveta pa le nikar ne zavrnite.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Ker boste teden začeli s slabo voljo, boste podrli še tisto, kar 
je skoraj nemogoče podreti. V sredini tedna se boste k sreči 
ustavili in spoznali svojo napako. Učimo se na svojih napa-
kah, ni pa treba, da jih imamo preveč ali da jih ponavljamo.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Kljub poletni utrujenosti boste izpolnili obveze, tako do 
drugih kot do sebe. Nekdo se bo spomnil na vas z lepim 
darilom, ne da bi pričakoval karkoli v zameno. Presenečeni 
boste, saj tega res niste vajeni. Zanimivo.
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URESNIČITE
VAŠ POLETNI
PROJEKT

ob nakupu nad 30 €

POPUST NA  VSE IZDELKE*

14. – 16. 6. 2019

Top cena

199,99 
Cena s 15% popustom

169,99 
Nadstrešek  
za avtomobil 
Št. art.: 1523885

*Popusta ni mogoče kombinirati z drugimi 
rabatnimi akcijami. Izvzete so akontacije, 
kavcije, najem strojev, storitve in darilne 
kartice. Popusta ni mogoče unovčiti skupaj 
s kartico OBI s statusom takojšnjega popusta. 
Velja v vseh OBI trgovskih centrih v Sloveniji. 
Cena nadstreška s 15% popustom velja samo 
v OBI Kranj v času trajanja akcije.

Nagrade:  3-krat praktična nagrada

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, 26. junija 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.
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Zachary Pym Williams (36), najst-
arejši sin igralca Robina Williamsa, 
in njegova zaročenka Olivia June 
sta prvič postala starša. Sinčka sta 
poimenovala McLaurin Clement 
Williams in ga bosta krajše klicala 
Mickey. McLaurin je bilo srednje ime 

pokojnega igralca, ki je leta 2014 storil samomor. Danes 
bi bil star 68 let. Robin Williams je imel še dva otroka, hčer 
Zeldo (29) in sina Codyja (27).

Prvorojenca poimenoval po očetu

Komaj se je polegel prah okoli varanja 
Tristana Thompsona (28) in njegovega 
razhoda z zvezdnico Khloe Kardashian, 
že so se pojavile nove obtožbe. Njegovo 
nekdanje dekle Jordan Craig je razkrilo, 
da jo je, ko je bila v petem mesecu noseč-
nosti, varal s Khloe. Ta se je na izjavo že 

odzvala in pravi, da se nikoli ne bi sestajala z moškim, ki je 
v zvezi. Kot poročajo tuji mediji, je izigral obe, mamo dve-
letnega sina je varal, Khloe, s katero ima enoletno hčer, 
pa je lagal.

Tristan eno varal, drugi lagal

Skupina Spice Girls snema film o svo-
ji slavi v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Pri projektu sodeluje vseh pet 
članic, tudi Victoria Beckham oziroma 
Posh Spice. Podrobnosti filma za zdaj še 
niso znane, izšel pa naj ne bi pred letom 
2020. Kot poročajo tuji mediji, bodo v 

njem predvajane tako nove pesmi kot tudi stare uspešnice 
nekdaj priljubljene dekliške skupine.

Spice Girls snemajo film

Ariana Grande (25), ki je že dokazala, da je 
velika borka za človekove pravice, pa naj 
gre za pravice istospolno usmerjenih ali 
pa politična vprašanja, je ločno izrazila 
nasprotovanje prepovedi splava v neka-
terih ameriških državah. Pevka je donira-

la okoli 250 tisoč evrov organizaciji Načrtovano staršev-
stvo, ki se ukvarja z reproduktivnim zdravjem.

Četrt milijona za pravice žensk

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

V 
uresničevanju 
rotarijskega pos-
lanstva je Rotary 
klub Tržič Naklo 
v svojo družbo 

povabili tako domače čla-
ne kot goste prijateljskih 
Rotary klubov, da bi ob zače-
tku poletja združili moči in 
pomagali otrokom iz social-
no šibkejših družin. Zbirali 
so denarna sredstva za dva 
namena. Prvi je bil pomoč 
trem otrokom s posebnimi 
potrebami, da bi jim omo-
gočili enotedensko letova-
nje s strokovnim vodstvom 
na Debelem rtiču pri Anka-
ranu. »Gre za več let trajajoči 
slovenski rotarijski projekt 

z nazivom Hendikamp, ki 
ima za te otroke pomem-
bne pozitivne učinke,« je 
zbranim rotarijcem pojas-
nil voditelj prireditve David 
Ahačič. Drugi namen pa je 
bil doplačilo letovanja za tri-
deset otrok iz občine Tržič, 
ki jim zdravstvena zava-
rovalnica odobri letovanje 
ob morju zaradi njihovega 
zdravstvenega stanja. »Gre 
za otroke, ki pogosto zbole-
vajo ali imajo kakšno kroni-
čno bolezen in so po pravi-
lih zdravstvene zavarovalni-
ce upravičeni do letovanja v 
zdravstveni koloniji,« je opi-
sal Ahačič. 

Prva predsednica Rotary 
kluba Tržič Naklo Tatja-
na Peharc je pojasnila, da 
so zbrali mnogo več od 

zastavljenega zneska, ki je 
bil šest tisoč tristo evrov. 
»Zbrali smo dvanajst tisoč 
evrov, s katerimi bomo vsem 
otrokom omogočili letovan-
je. Odločili smo se, da bomo 
kupili še inhalatorje za otro-
ke, ki jih potrebujejo. S pre-
ostalim denarjem pa bomo 
pomagali pomoči potrebnim 
iz občin, kjer delujemo,« je 
povedala Peharčeva. 

Tokrat so v okviru ple-
sa prvič predali tudi rotarij-
sko verigo, ki jo predajo vsa-
ko leto konec junija. Zdaj že 
nekdanja predsednica Rotary 
kluba Tržič Naklo Majda 
Bitenc Menart je verigo pre-
dala Jožefu Pernetu, nove-
mu predsedniku, ki je ob tej 
priložnosti dejal: »Drugo leto 
bomo praznovali petletnico 

kluba in v čast mi je, da sem 
prvi predsednik Rotary kluba 
Tržič Naklo. Trudil se bom, 
da bomo klub še bolj vklju-
čili v življenje občin Tržič 
in Naklo, nadaljevali projekt 
Dan za življenje, starejše raz-
veseljevali z miklavževanjem 
in se bomo odzivali na potre-
be in stiske ljudi, še posebej 
pa pomagali otrokom in hen-
dikepiranim.«

Prireditev so s plesni-
mi točkami popestrili čla-
ni Plesnega studia Špela, 
paraplesalca Breda Košir in 
Miha Rednak, ki je na vozi-
čku že od rojstva, saj se je 
rodil s cerebralno paralizo; 
MC Danny Band je poskrbel 
za glasbeno kuliso, domači 
Boštjan Meglič - Peška pa za 
smeh in veselo vzdušje.

PLES KRESNE NOČI
Minuli petek, v času bližajočega se poletnega solsticija, je Rotary klub Tržič Naklo v Dvorani tržiških 
olimpijcev priredil tradicionalno, že četrto dobrodelno prireditev Ples kresne noči.

Prva predsednica Rotary kluba Tržič Naklo Tatjana Peharc 
z možem Jožetom ter nekdanja predsednica Lions kluba 
Kranj Meri Rozman z možem Marjanom

Nakelski podžupan Drago Goričan, tržiški župan Borut 
Sajovic, nekdanja predsednica in sedanji predsednik Rotary 
kluba Tržič Naklo Majda Bitenc Menart in Jožef Perne 

Rotarijski prijatelji: Ivo Wilfan in Jelena Jukič Wilfan ter 
Mateja Likozar Rogelj in Marjan Rogelj 

Voditelj David Ahačič in Boštjan Meglič - Peška, ki je 
poskrbel za smeh in dobro voljo rotarijcev 

Nastopila sta paraplesalca Breda Košir in Miha Rednak, ki 
sta lansko leto osvojila naslov državnih prvakov.

Plesni duet Rika in Žan ter skupina Kodex iz Plesnega 
studia Špela so se predstavili z igrivimi točkami. / Foto: Tina Dokl 

Na zadnjem gorenjskem pivskem festivalu in prvem v 
Radovljici so se obiskovalci lahko ohladili tudi na stojnici 
s sladoledom pri nasmejani Rebeki Flajs. Izbirali so lahko 
med kar petimi okusi sladoleda Pixi. / Foto: A. B.
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Mateja Rant

Gorje – O tem, da bi prehodil 
nekdanjo skupno državo Ju-
goslavijo, je začel kovati na-
črte že v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. »Sodelo-
val sem na številnih marato-
nih v tujini in zmagovalec 

maratona v Švici iz leta 1974 
ali 1975, ne spomnim se na-
tančno, je potem pretekel ce-
lotno Nemčijo. Takrat sem 
prvič pomislil, da bi jaz sto-
ril enako v Jugoslaviji,« je 
pojasnil Polde Taler in si v 
mislih že začrtal tudi pot, in 
sicer od Triglava do Ohrida, 

saj se je tako imenovala ra-
dijska oddaja, ki jo je zelo 
rad poslušal. A do uresničit-
ve tega cilja je moral počaka-
ti vse do letos.

»Želja je bila ves čas ve-
lika, možnosti pa ne, saj 
sem imel takrat mlado dru-
žino, zastavljalo se je tudi 

vprašanje financiranja tako 
dolge in zahtevne poti,« je 
razložil Taler in dodal, da se 
je realna možnost za to po-
kazala po letu 1980, ko si je 
že tudi kupil kombi, s kate-
rim bi ga spremljali na poti. 
A takrat mu je načrte prekri-
žala prometna nesreča, v ka-
teri si je zlomil kolk in se je 
moral za nekaj let odpoveda-
ti teku. »Potem pa smo pos-
tali samostojna država in 
sem kar pozabil na to.« Vse 
do lani, ko se je znova od-
ločil, da je nastopil čas, da 
si izpolni mladostno željo. 
»Zato sem kupil avtodom, 
s katerim bi me spremljali 
na poti, pa mi ni uspelo naj-
ti spremljevalca za ves me-
sec. Zato sem se jeseni odlo-
čil, da bom na pot krenil po-
polnoma sam.« Voziček, ki 
se uporablja za prevoz otrok 
s kolesom, je predelal v tran-
sportno prikolico, na katero 
je naložil vse, kar bo potrebo-
val na poti. Med drugim ima 

s sabo kar pet kilogramov za-
seke za moč, saj ne verjame 
v umetna poživila. »Prikoli-
ca je tako težka okrog štiride-
set kilogramov, kar me malo 
upočasni. Moj povprečni 
potovalni čas bo sicer ok-
rog pet kilometrov na uro,« 
je pred odhodom ocenil Ta-
ler. Na pot se je sprva name-
raval odpraviti že 25. maja, 
ko smo v nekdanji skupni 
državi praznovali dan mla-
dosti, a so mu snežne raz-
mere v visokogorju to pre-
prečile. Tako se je na Triglav 
povzpel minulo nedeljo, v 
ponedeljek pa je že ob 8. uri 
krenil izpred občinske stav-
be v Gorjah. »Tako kot sem 

načrtoval že od začetka, bom 
prehodil prav vse republike 
nekdanje Jugoslavije,« je 
razložil. Slovensko-hrvaško 
mejo se je namenil prečka-
ti v Vinici, nato pa bo pot na-
daljeval mimo Plitviških je-
zer do Bihaća in nato čez Jaj-
ce v Sarajevo in naprej v Pri-
boj, Berane, Peć in Tetovo 
do Ohrida. Priznal je, da so 
ga domači na pot pospremi-
li z določeno mero zaskrblje-
nosti. »Strašijo me z begun-
ci, a sam se bolj bojim ka-
kšnih hudih psov,« se hu-
domušno nasmeje Taler in 
prizna, da so njegova edina 
resna skrb označbe po poti, 
da ne bi kje preveč zašel. 

Peš s Triglava do Ohrida
Polde Taler iz Gorij se je letos namenil uresničiti dolgoletno željo, da bi prehodil celotno našo nekdanjo 
skupno državo. Minulo nedeljo se je povzpel na Triglav in nato naslednji dan nadaljeval svojo 1215 
kilometrov dolgo pot, ki jo bo čez približno mesec dni končal v Ohridu.

Polde Taler je svojo pot začel minulo nedeljo na Triglavu. / Foto: osebni arhiv

Vso potrebno opremo je naložil na predelan otroški voziček 
za kolo. / Foto: Tina Dokl
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Zbiramo šolske potrebščine  
za 11.000 otrok v stiski.
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S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919 
boste darovali 5 EUR. Hvala!
Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 14. junija
10.00, 11.15 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)
17.00 ŠKRAT, KI NI HOTEL BITI ZLOBEN (v dvorani PGK)
17.30 Ruska narodna, priredil Domi Vrezec: BABA JAGA (v dvorani PGK)
20.00 David Ives: VENERA V KRZNU (v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah)

Sobota, 15. junija
10.00, 11.15 Daša Skrt: VRAČA SE POMLAD (v dvorani PGK)
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (gostovanje v Kropi)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 15. 6.
14.20 ALADIN
20.00 MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA  
GROŽNJA
12.40, 16.40, 18.20 SKRIVNO ŽIVLJENJE  
HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 15. 6.
15.40, 18.20, 20.00, 22.20 MOŽJE  
V ČRNEM: GLOBALNA GROŽNJA
18.00, 20.20, 22.35 MOŽJE X: TEMNI  
FENIKS
21.00 GODZILA 2: KRALJ POŠASTI
15.50, 20.40 ROCKETMAN
19.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH  
LJUBLJENČKOV 2
14.30, 16.20, 18.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE  
HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2, sinhro.

13.40, 15.30, 17.20 SKRIVNO ŽIVLJENJE  
HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2, 3D, sinhro.
14.40, 17.10 ALADIN
19.40 PREVARANTKI
13.30 POKEMON DETEKTIV PIKACHU
21.40 JOHN WICK 3: PARABELLUM
14.00 ČUDEŽNI PARK, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 14. 6.
18.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH  
LJUBLJENČKOV 2, 3D, sinhro. 
20.00 ROCKETMAN

Nedelja, 16. 6.
18.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH  
LJUBLJENČKOV 2, sinhro. (+ delavnica) 
20.00 ROCKETMAN

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

Urša Peternel

Jesenice – Timotej Ambro-
žič, dijak četrtega letnika pro-
grama strojni tehnik na Sred-
nji šoli Jesenice, je prejel prvo 
nagrado na državnem tek-
movanju dijakov srednjih 
tehniških in strokovnih šol 
v znanju matematike. Osvo-
jil je vse možne točke. Po be-
sedah v. d. ravnateljice šole 
Monike Lotrič dijaka, ki bi bil 
tako nadarjen, celo genialen 
v matematiki, še niso imeli, 
zato so nanj izjemno ponos-
ni. Veliko zaslug za njegov 
uspeh pa ima tudi profeso-
rica matematike Darja Šatej, 
poudarja Lotričeva.

Timotej sicer prihaja z Ble-
da in je zadržan fant, čigar svet 
je tesno povezan z ljubeznijo 
do matematike. Že v osnovni 
šoli je osvajal zlata priznanja 
na tekmovanjih iz matemati-
ke in logike, tudi na nacional-
nem preverjanju znanja v de-
vetem razredu je matematiko 
rešil stoodstotno. In čeprav 
so vsi pričakovali, da bo šola-
nje nadaljeval na gimnaziji, 
se je odločil za Srednjo šolo 

Jesenice in program strojni 
tehnik. Prvo leto je bilo pre-
cej težko, priznava Timotej, 
saj na šoli ni nikogar poznal, 

a se je šole in sošolcev nava-
dil in ni mu žal, da je izbral 
strojništvo. Vsa leta doslej je 
bil odličen, v teh dneh pa je 

polno zaseden z učenjem za 
maturo in pisanjem matu-
ritetnih testov. Izbral je tudi 
peti predmet, saj se name-
rava vpisati na univerzitetni 
program strojništva v Lju-
bljani. In koliko ur dnevno 
namenja učenju za tekmo-
vanja in pripravam na matu-
ro? Kot pravi, se je učiti začel 
oktobra, uči pa se po kakšne 
tri ure na dan, v času matu-
re tudi več. Za sprostitev med 
učenjem rad igra računalni-
ške igrice, opravlja pa tudi po-
čitniško delo, na blejski Stra-
ži pomaga na poletnem san-
kališču. In kakšni so njegovi 
poklicni načrti? Želi si, da bi 
kot diplomirani strojnik dobil 
službo v kakšnem uspešnem 
podjetju; morda bo za študij 
poskušal pridobiti tudi kad-
rovsko štipendijo. 

Še pred začetkom študi-
ja (v Ljubljano se namerava 
voziti) pa ga čakajo najdaljše 
počitnice, ki jih bo preživel 
predvsem delovno, izkoristi-
ti pa mora tudi še nagrado, 
ki jo je prejel na matematič-
nem tekmovanju, obisk lju-
bljanske sobe pobega.

Matematika je njegova strast
Timotej Ambrožič s Srednje šole Jesenice je postal državni prvak v matematiki, na tekmovanju dijakov 
srednjih tehniških in strokovnih šol je osvojil vse možne točke. 

Timotej Ambrožič z mentorico, profesorico Darjo Šatej

Na vprašanje, od kod izvira takšna nadarjenost za 
matematiko, Timotej odgovarja, da je bila že njegova 
babica učiteljica matematike, v družini Ambrožič pa 
so vsi dobri matematiki. »Z izjemo moje sestre,« se 
nasmehne ...

Jasna Paladin

Kranj – »V gorah je trenutno 
še vedno zima, sneg pokriva 
posamezne planinske poti in 
predvidevamo, da se bo obdr-
žal še pozno v avgust. Sneg je 
trd in zbit, čez dan se zmeh-
ča, ponoči pa ponovno zmr-
zne. Takšne snežne zaplate 
je mogoče prečiti le z ustre-
zno opremo, to so visoki pla-
ninski čevlji, cepin in dere-
ze, na glavo pa sodi čelada, 
ki je obvezna tudi povsod, 
kjer poti potekajo pod stena-
mi, saj je skala po dolgi zimi 
krušljiva. Grožnjo za zdrs 
predstavlja tudi tanek led, ki 
se ustvari na koncu snežišča 
in je – pomešan z blatom in 
peskom – skoraj neviden. Ko 
s čevlji stopimo na ledeno za-
plato, in če se pod našo težo 
ne zlomi, lahko zdrsnemo in 
se poškodujemo. Zaradi ta-
ljenja snega ob skalah oz. bal-
vanih nastajajo robne zevi ali 
samo luknje, ki so zgoraj še 
vedno pokrite s snegom. Za 
planince to predstavlja nevi-
dno past, ki se ob obremenit-
vi podre in pademo vanjo, pri 
čemer si lahko poškodujemo 
noge ali se udarimo v glavo,« 
je trenutne razmere in pasti 

v gorah opisal strokovni so-
delavec PZS in alpinistič-
ni inštruktor Kamničan Ma-
tjaž Šerkezi, ki je kot gorski 
reševalec te dni veliko v akci-
ji. Opozarja, da je treba pred 
obiskom gora dvakrat pre-
misliti o izbiri cilja in skrbno 
preveriti razmere. »Svetuje-
mo, da se planinci pred od-
hodom na turo pri oskrbni-
kih planinskih koč pozani-
majo o razmerah na poti in 
turo prilagodijo razmeram in 
osebnim izkušnjam. Če pri-
dejo do zaplate snega, ki po-
kriva planinsko pot, in s sabo 
nimajo vse potrebne opreme 

za prečenje snežišča, naj se 
obrnejo. Prav tako odsvetuje-
mo vožnjo, dričanje po sne-
gu, saj lahko kaj hitro izgu-
bimo nadzor nad hitrostjo in 
se ne moremo več ustaviti. 
Čeprav so temperature v do-
lini povsem poletne, so jutra 
in večeri v gorah hladni, pre-
senetijo pa nas lahko že ne-
vihte, ki jih spremljajo stre-
le,« je še opozoril Šerkezi.

Na nedavni novinarski kon-
ferenci pred poletno planin-
sko sezono je predstavil tudi, 
kaj vse sodi v planinski nahrb-
tnik: prva pomoč, nekaj hrane 
in pijače za rezervo, zaščita 

pred soncem, čelna svetilka, 
mobilni telefon s polno bate-
rijo, osebni dokument, topla 
oblačila ter kapa in rokavice, 
saj se lahko v gorskem svetu 
vreme zelo hitro spremeni, 
poleg tega pa še alufolija ozi-
roma velika črna ali bivak vre-
ča za zaščito pred podhladitvi-
jo in tudi planinski zemljevid.

Poudaril je še, da je treba 
turo prilagoditi izkušnjam 
in sposobnostim najšibkej-
šega člana skupine, saj lahko 
objave v medijih in na druž-
benih omrežjih neposredno 
in nenamerno vabijo bralce 
h gibanju po težjem terenu, 
kar je nevarno in vzrok za šte-
vilne gorske nesreče, ki jih je 
bilo letos že 196, 16 posame-
znikov je izgubilo življenje. V 
primeru nesreče vedno pok-
ličemo številko 112. 

Pozanimati se je treba tudi 
o poti in njenem stanju, saj 
so zaradi podaljšane zime 
določeni deli planinskih poti 
lahko tudi poškodovani. Niž-
je ležeče koče in koče v sredo-
gorju so večinoma že odprte, 
tiste v visokogorju pa se bodo 
zaradi snega ponekod odpr-
le pozneje, a od 15. junija do 
konca meseca bodo vse odpr-
le svoja vrata.

V dolini poletje, v gorah zima
Čeprav je v dolini že pravo poletje, so v visokogorju razmere še vedno zimske, zato je treba pred 
obiskom gora dvakrat premisliti o izbiri cilja, preveriti razmere, se skrbno pripraviti na turo in izbrati 
primerno opremo, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije.

Matej Planko in Matjaž Šerkezi, generalni sekretar in 
strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije / Foto: Manca Čujež

Voklo – Prešernovo gledališče Kranj po uspešni sezoni 
2018/2019 vabi sodelavce in prijatelje gledališča, da se ude-
ležijo tradicionalnega piknika. Letos bo v sredo, 19. junija, od 
14. ure dalje v Voklem na »piknik placu« z dovolj veliko bru-
narico, da bo prijetno tudi ob morebitnem nalivu. Udeleženci 
naj svoj prihod potrdijo najkasneje do ponedeljka, 17. junija, 
do 12. ure v tajništvu Prešernovega gledališča (telefon 04 280 
49 00, e-pošta pgk@pgk.si). 

Gledališče vabi na piknik
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Salzburg
in hiša narave

Z vlakom na goro
Wendelstein

Safari park
in Verona

                                
Malcesine, Trento, Madonna di Campiglio...

Razgledna ploščad
Pet prstov

Zugspitze,
najvišja nemška gora

Gardaland, nočni

22. 6., 1 dan

25. 6.,  1 dan

22. 6., 1 dan

22. 6., 3 dni

25. 6., 1 dan

6. 7., 1 dan

13. 7., 15. 8., 1 dan

 46,00

 73,00

  52,00

99,00

59,90

od

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Dolomiti, mogočno gorovje

                                
Orta San Giulio, Zermatt, Sion, dolina Aoste...  

16. 8., 3 dni
 249,00

 EUR

Gora Matterhorn, simbol Švice

www.alpetour.si

od

Kranj: 04/20 13 222,  Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

Šk. Loka: 04/51 70 305, 

216,00
EUR

od

71,00
EUR

od

22., 25., 29. 6.,
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Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

11
EUR

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 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.

                        + poštnina

13 99
EUR

Rezultati 47. kroga – 12. junija 2019
2, 9, 10, 11, 14, 21, 28 in 13

Loto PLUS: 3, 9, 21, 29, 30, 32, 35 in 16
Lotko: 7 6 8 2 9 6

Sklad 48. kroga za Sedmico: 2.700.000 EUR
Sklad 48. kroga za PLUS: 780.000 EUR
Sklad 48. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 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

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Aktivnosti medgeneracijskega centra
Kranj – V LUK – medgeneracijskem centru Kranj se bodo od-
vijale naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 18. junija, ob 
10.30 do 12.30 tehnična prva pomoč – računalništvo in tele-
fonija; ob 18. uri predavanje Človek kot večdimenzionalno 
bitje; v sredo, 19. junija, ob 17.30 brezplačni NLP coaching; 
ob 17.30 To delam zase: Naredimo nekaj zase pred poletjem. 
Obvezna prijava na tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-pri-
java@luniverza.si.

Pozdrav poletju
Kranj – Na Glavnem trgu bo v soboto, 15. junija, od 9. do 
13. ure v organizaciji Zveze kulturnih društev Kranj potekal 
pester tradicionalni Pozdrav poletju s spremljevalnim sej-
mom nevladnih organizacij. S kulturnim sporedom bo na-
stopilo tristo izvajalcev iz Kranja, Cerkelj, Naklega, Šenčur-
ja, Jezerskega in Preddvora: pihalni orkester, mažoretna in 
twirling skupina, pevski zbori, folklorne skupine, inštrumen-
talisti, likovniki, literati ... Na stojnicah se bodo predstavile 
nevladne organizacije z različnih področij delovanja.

Krompirjevo 2019
Šenčur – Kulturni del prireditve Krompirjevo 2019 bo v pe-
tek, 14. junija, ob 20. uri v Domu krajanov v Šenčurju. Poleg 
Folklornega društva Šenčur se bo predstavila tudi folklorna 
skupina Kulturno-prosvetnega društva Kovač Lija iz Vuhre-
da. V soboto, 15. junija, bo dogajanje potekalo na prostem. 
Začelo se bo ob 9. uri s krompirjevim tekom, nadaljevalo s 
programom do 17. ure, ko bo za veselo razpoloženje poskr-
bel ansambel Projekt. V primeru slabega vremena bo prire-
ditev 15. junija odpadla.

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 10. 7.; VELIKI KLEK / GROSSGLOKNER: 3. 7.; DOLOMITI: 8. 7.; 
MANDARINE: 4.–6. 10.; MEDŽUGORJE Z MANDARINAMI: 12.–14. 10. 
BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 20.–27. 10.; MORJE: DUGI OTOK: 27. 
6.–5. 7., 16. 7.–23. 7., 23. 7.–.30. 7., OREBIĆ. www.rozmanbus.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 31. 5. 2019 v 
Gorenjskem glasu  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ D.O.O. 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-CROSS – Marija Zevnik, Mavčiče,  2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila POLO – Veronika Be-
nedičič, Železniki, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Stan-
ka Vrhovnik, Kranj.  Nagrajencem čestitamo!

Ana Šubic

Kranj – V Letnem gledali-
šču Khislstein je bil minulo 
sredo tradicionalni županov 
sprejem t. i. kranjskih talen-
tov: odličnjakov kranjskih 
osnovnih šol ter »prebojni-
kov« – osnovnošolcev in di-
jakov, ki so posegali po naj-
višjih uvrstitvah na državnih 
in mednarodnih tekmova-
njih iz znanja. Skupaj jih je 
letos 245, od tega 145 učen-
cev, ki so bili vsa osnovno-
šolska leta odlični, in sto 
»prebojnikov« s kranjskih 
osnovnih in srednjih šol. 
Omenjene številke doka-
zujejo, da je v Kranju izred-
no veliko mladih z ogrom-
nim znanjem in potencia-
lom, zato se za prihodnost 
Kranja ni treba bati, je v na-
govoru kranjskih talentov 

poudaril župan Matjaž Ra-
kovec. Za darilo so preje-
li poseben zemljevid sveta, 
s čimer jim je župan želel 

sporočiti, naj se po znanja 
in izkušnje odpravijo tudi 
v tujino, a naj se vrnejo do-
mov. »Kranj vas potrebuje, 

njegova prihodnost bo odvi-
sna od vas,« jim je položil na 
srce. Za glasbeno popestri-
tev je poskrbel raper Nipke.

Za prihodnost Kranja se ni bati

Takole so kranjski talenti vstali in pomahali, ko so na sprejemu navedli njihovo ime. 
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Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

                        + poštnina

12  50
EUR

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

OPREMLJENO garsonjero 24 m2 v 
Šorlijevem nas., Kranj, ostalo po dogo-
voru, tel.: 04/25-26-860, 031/506-
673 19001606

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO zemljišče, velikosti 
499 m2 na Lancovem, ugodno, tel.: 
031/451-822 19001661

GARAŽE
PRODAM

GARAŽO pri nebotičniku, triplex, klet, 
tel.: 041/971-519 19001652

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Marea Wekend, l. 1999, bencin, 
245.000 km, redno servisiran, servi-
sna knjižica, original vlečna kljuka, do-
datne 4x gume s platišči, prtljažnik za 
kolesa, navigacija, cena po dogovoru, 
tel.: 041/872-031  
 19001627

MERCEDES-BENZ E model, letnik 
2008, 280 CDI, avtomatik, sive barve, 
tel.: 041/227-338 19001660

OPEL Corsa, letnik 2007, tel.: 
051/450-846 19001603

ODLIČNO ohranjen Peugeot 3008 1.6 
HDI, let. 2011, bele barve, 172.000 
km, ser. knjiga, tel.: 031/506-673 
 19001607

RENAULT Kangoo, letnik 2000, reg. 
konec julija, lepo ohranjen, cena po 
dogovoru, tel.: 041/711-532 
 19001643

TWINGO letnik 2000, klima, reg. do 
30. 3. 2020, cena po dogovoru, tel.: 
040/352-048  
 19001645

SEAT Cordoba 1.4, letnik 1999, lepo 
ohranjen, tel.: 041/516-692  
 19001610

VOLKSWAGEN Polo 1.4, letnik 1999, 
po delih, tel.: 070/394-266  
 19001623

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAXI skuter Cruisym 300 i, letnik 
2018, ABS, malo vožen, ugodo, cena 
4.050 EUR, tel.: 041/209-066  
 19001630

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

MALO rabljene avtogume Sava 
MS/195 65R 15 91 T, za simbolično 
ceno, tel.: 04/23-24-358 
 19001621

ODLIČNO ohranjen strešni kovček za 
avto, prostornine 430 l, tel.: 041/903-
473 19001653

PRIKOLICO za osebni avto, dolži-
ne 1,5 m, ostalo po dogovoru, tel.: 
04/25-23-133, 040/399-751 
 19001637

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19001541

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NAMIZNI vrtalni stroj, močnejši, brez-
hiben, cena 150 EUR, tel.: 040/193-
028 19001633

PEČ na drva Buderus 30 kw, malo ra-
bljena, tel.: 041/603-332 19001608

UNIVERZALNO stružnico 360/1000, 
letnik 2005, tel.: 030/789-221 
 19001635

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

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

Podeželje mestu 
Kranj – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica organizi-
ra v soboto, 15. junija, prireditev Podeželje mestu, ki se bo 
na Maistrovem trgu začela ob 10. uri. Nastopili bodo čla-
ni folklorne skupine Ajda ob spremljavi instrumentalnega 
kvarteta. Na prireditvi bodo postregli tudi domače dobrote.

Gasilska veselica in zabava za otroke
Prebačevo – PGD Prebačevo - Hrastje vabi na veliko vrtno 
gasilsko veselico, ki bo v soboto, 15. junija, od 19. ure naprej 
potekala pred gasilskim domom na Prebačevem. Za veselo 
razpoloženje bo skrbel ansambel Glas, pripravili so tudi sre-
čelov in kegljanje za bogate nagrade. Otroke vabijo tudi na 
otroško zabavo z različnimi delavnicami, gasilskimi igrami, 
otroško glasbo in s srečelovom. Začela se bo ob 17. uri.

Poletna muzejska noč 
Žiri – V Kulturnem središču stare Žiri bo v soboto, 15. junija, od 
18. ure potekala Poletna muzejska noč. Ob 18. uri predstavitev 
cesarske listine Občine Žiri iz leta 1840; ob 19. uri Lintvernova 
procesija; ob 21. uri s kustosom Boštjanom Sokličem po razsta-
vi Tomaža Kržišnika; ob 21.30 koncert skupine Plašurji.

IZLETI

Zeliščarski raj v slovenski Istri
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v torek, 18. junija, 
v Trsek na ogled Zeliščnega raja slovenske Istre z avtohtonimi 
rastlinami in drevesi z razlago in degustacijo. Informacije in prija-
ve zbira do nedelje, 16. junija 2019, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Pot Slakove in Pavčkove mladosti
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 22. junija, vabi na 
pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti v Mirno Peč. Pot je 
dolga 12 kilometrov. Med potjo se bo odvijal kulturni program 
in poskrbljeno bo za malico in pijačo. Informacije in prijave zbi-
ra do četrtka, 20. junija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Festival zgodovine:
sobota, 22. junij 2019, 9.00-22.00

Uvodni dogodek festivala:
Kulturni program s predstavo »Romuald – loški kapucin« /
Kapucinski samostan Škofja Loka / 21. 6. 2019 ob 19.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00–19.00 
Kulinarična ponudba / Mestni trg / 9.00–19.00 
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg,
Mestni trg / zbor na Spodnjem trgu ob 10.00 
Osrednji dogodek – dramska igra »Romuald – loški kapucin« /
Mestni trg, Spodnji trg / 11.00, 15.00, 18.00
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Aurum iz
češkega Tabora, razstava v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka /
Mestni trg, Trg pod gradom / 10.00–18.00 
Rokodelnice za otroke, dramske igre, jahanje ponija, viteški tabor /
Trg pod gradom / 10.00–18.00
Pri mojstrih rokodelcih – prikazi tradicionalnih rokodelskih veščin
in lokostrelstvo / Cankarjev trg – pred ateljejem Amuse / 10.00–18.00
Tekstilna ustvarjalnost kreativnega centra za tekstil Kreativnice /
Spodnji trg / 10.00–18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.30–11.30, 11.30–12.30
Koncert baročnih sonat za flavto / Špitalska cerkev / 12.00–12.30
Brezplačno vodenje po Romualdovi poti / zbor pred
cerkvijo sv. Jakoba na Cankarjevem trgu / 13.00 
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu /
zbor pred Gledališčem Loški oder / 15.40
Večerni koncert orkestra ruskih ljudskih
inštrumentov Nekrasov / Mestni trg / 20.30

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Prost
vstop

INFO: Turizem Škofja Loka, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si, www.historial.si

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
na relaciji Kranj–Medvode–Slavkov dom–Trata–Kranj v to-
rek, 18. junija, z odhodom z lastnimi opremljenimi kolesi in 
kolesarsko opremo s čelado ob 8. uri izpred nekdanje trgo-
vske šole na Župančičevi ulici. Pot je dolga 53 kilometrov in 
je srednje zahtevna. Izlet bo odpadel, če bo deževalo.

Na Polško planino
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 20. junija, 
na pohodniški izlet na Polško planino (1180 n. m.). Odhod s 
posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred Globusa. Skupaj bo 
hoje tri ure in pol, pot je srednje zahtevna. Ker boste šli skozi 
Bornov tunel, obvezno imejte čelne svetilke. Prijave z vplačili 
sprejemajo do ponedeljka, 17. junija, v pisarni društva.

Ogled narave in podeželja med Kranjem in 
Trbojskim jezerom
Kranj, Drulovka, Breg, Praše – Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj in CIPRA Slovenija vabita na potovanje s 
kombiniranjem javnega avtobusa, hoje in čolnarjenja, s ka-
terimi bomo obiskali naravo in podeželje med Kranjem in 
Trbojskim jezerom. Izlet bo v soboto, 22. junija, z začetkom 
ob 8. uri na Avtobusni postaji Kranj. Udeležba z vsemi ak-
tivnostmi je brezplačna, število mest pa je omejeno, zato so 
potrebne prijave. Več informacij na info@ctrp-kranj.si, tel. 
040 733 344 ali 040 303 752 ter na Facebooku in spletni stra-
ni omenjenega Centra. 

Sobotni Kranj
Cerklje, Šenčur (in naselja vmes), Kranj – Center za trajno-
stni razvoj podeželja Kranj in CIPRA Slovenija vabita na iz-
let, s katerim boste obiskovalci iz naselij med Cerkljami oz. 
Šenčurjem in Kranjem v kombinaciji javnega avtobusa, hoje, 
kolesarjenja in Kranvaja obiskali ter spoznavali raznovrstno 
kulturno in tržno ponudbo v sobotnem Kranju. Izlet bo v 
soboto, 22. junija, z zborom ob 8. uri na glavnem postaja-
lišču v Cerkljah. Udeležba v vseh aktivnostih je brezplačna, 
število mest pa je omejeno, zato so potrebne prijave. Več in-
formacij na: info@ctrp-kranj.si, tel. 040 733 344 ali 040 303 
752 ter na Facebooku in spletni strani omenjenega Centra.

Dolga njiva
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na lahki pohod po 
planini Dolga njiva nad Tržičem. Zbor v sredo, 19. junija, ob 
8. uri pri Domu upokojencev v Naklem, v Dupljah pa 8.10 pri 
Gasilskem domu.

OBVESTILA
Meritve krvnega tlaka in sladkorja na Teku  
štirih mostov
Škofja Loka – Društvo diabetikov Škofja Loka v okviru Teka 
štirih mostov vabi na brezplačne meritve krvnega tlaka in 
sladkorja, ki bodo v soboto, 15. junija, od 18. do 21. ure na 
Avtobusni postaji Škofja Loka.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 15. junija, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Verne družine ob 9. uri ter predavanje 
Deset trditev in deset nikalnic za Duha preroštva ob 10.30.

KONCERTI

Letni koncert Pihalnega orkestra občine Šenčur
Šenčur – Letni koncert Pihalnega orkestra občine Šenčur bo 
v petek, 21. junija, ob 20. uri v Kulturnem domu v Šenčurju. 
Orkestru se bosta na odru pridružili Veronika Šmid in Polon-
ca Pokorn. Program bo povezoval Sašo Gašperlin.

Letni koncert MePZ Anton Tomaž Linhart
Radovljica – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Ra-
dovljice vabi na letni koncert, ki bo v petek, 14. junija, ob 20. 
uri v Baročni dvorani Radovljiške graščine. Vstop bo prost.

RAZSTAVE
 

Obalne vedute 
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje razstave Obalne ve-
dute slikarke Nade Marije Golob Pignatari, ki bo v Pavlinovi 
galeriji Doma Janeza Filipiča v ponedeljek, 17. junija, ob 19. 
uri. Razstava bo na ogled do 21. junija, in sicer v torek, 18. 
junija, od 19. do 20. ure, druge dni po dogovoru.R

A
Z

VO
JN

A 
A

G
E

N
C

IJ
A 

S
O

R
A 

D
.O

.O
.,

 P
O

LJ
A

N
S

K
A 

C
E

S
TA

 2
, Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A



31Gorenjski glas
petek, 14. junija 2019 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Ivan Glastovec
po domače Matijovčev Ivan z Zg. Brnika

Ob njegovem slovesu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, nas tolažili in pomagali. Hvala vsem, ki 
ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Zg. Brnik, junij 2019

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

OSMRTNICA

Sporočamo vam, da je v 79. letu ugasnilo življenje

Vladimirju Lahu
Pogreb pokojnika bo v soboto, 15. junija 2019, ob 11. uri na mestnem  

pokopališču v Kranju. 

Žalujoča žena Olga in sin Boštjan

ZAHVALA

Ob slovesu ata, starega ata, pradedka, brata, tasta in strica

Antona Moreta
se zahvaljujemo vsem, ki ste mu v hudih časih namenili lepo tola-
žilno besedo, se prišli v tako velikem številu poslovit od njega in ga 
pospremili na zadnjo pot. Lepa hvala Nevenki in gasilcem za poslo-
vilni govor. Gasilskemu društvu še posebej hvala za njihov obisk v 
bolnišnici in za spremstvo na zadnji poti. Iskrena hvala sosedi Ma-
rinki ter Jožici in Mariji za vso pomoč. Hvala tudi praporščakom ter 
gasilcem sosednjih gasilskih društev. Neizmerna pa je pomoč na-
šega župnika gospoda Janeza Cerarja vsa ta leta, ko sta se poznala. 
Iskrena hvala za njegove besede ob slovesu. Še enkrat hvala vsem 
imenovanim in vsem, ki ste ga imeli radi. 

Vsi njegovi
Sovodenj, 3. junija 2019

V mojem srcu je veliko bolečine,
brez upanja ves čas se proti njej borim,
le tega si želim, da enkrat mine,
da s krili angela v svetlobo poletim.

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je v 99. letu starosti sklenil naš dragi ata, 
tast, bratranec, stric in boter

Franc Erce
iz Čirč pri Kranju

Pogreb bo v soboto, 15. junija 2019, ob 14. uri na Mestnem poko-
pališču Kranj. Žara bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tam-
kajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v 
župnijski cerkvi Marije Vnebovzete na Primskovem. Svojci cvetje 
hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše ali 
Župnijski karitas Kranj. 
 
Žalujoči: sin Franci z ženo Slavico ter drugo sorodstvo

Kranj, Vodice, Žužemberk

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
(A. M. Slomšek)

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

MACESNOVA garažna dvokrilna vrata 
š 230 x v 210 cm, tel.: 031/360-536 
 19001631

KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM

KOLPASAN tuš, kad 90 x 90, polkro-
žna, cena 50 EUR, tel.: 04/57-20-
016, 051/354-062 
 19001642

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19001556

SUHA bukova drva, tel.: 031/271-151 
 19001604

SUHA bukova razžagana drva in njivsko 
prst, Gorje, tel.: 031/561-707 19001654

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

40 oblazinjenih lesenih stolov, 40 
vrtnih stolov in mizic, malo rabljeni, 
ugodno, tel.: 040/120-029 19001626

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MIKROVALOVNO pečico, garmin na-
vigacijo, videorekorder, vse zelo ugo-
dno, tel.: 040/351-342 19001656

VRTNA OPREMA
PRODAM

RABLJENE vrtne velike marele 3 x 3 
m, tel.: 040/244-011 19001617

OSTALO
PRODAM

2 jogija 190/90 in podarim sedežno 
garnituro, tel.: 040/129-972 19001658

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MOŠKO kolo Scott, 14 prestav, 26 
col, vinsko rdeče barve, lepo, cena 
100 EUR, tel.: 031/640-923 
 19001611

TROKOLO, kolesa 20 col, s košaro, za 
starejše invalide, cena 200 EUR, tel.: 
070/701-962 19001613

TURIZEM
ODDAM

APARTMA pri Jelsi na Hvaru za 4 ali 6 
oseb, ob borovcih, ograjeno, tuš, žar, 
tel.: 00385/917-805-414, Vera  
 19001647

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19001562

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

SLIKO Ljubo Ravnikar, Pogled z Bašlja, 
1948, olje na platnu, 96 x 70 cm, 
ogled in informacije, tel.: 031/427-
628 19001649

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19001625

STARE razglednice, nalivna peresa, 
stare kinder in pezz figurice, dobro pla-
čilo, tel.: 031/408-713 19001386

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA ceneje  - vrednost vašega ze-
lenega recepta vam podvojimo do 101 
eur! Optika Aleksandra, Qlandia, tel. 
051/731-721, www.optika.si 
 19001545

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOKOMBAJN Mengele MB 220, 
tel.: 041/356-157 
 19001638

TOMO Vinkovič 420 s priključki, lepo 
ohranjen, tel.: 051/423-322 
 19001605

KUPIM

NAKLADALKO 16 kubično in tračni 
obračalnik 2,2 m, tel.: 068/607-942 
 19001609

TRAKTOR in del priključkov, tel.: 
031/445-956 19001596

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK vrhunski, prejemnik zlate me-
dalje, ugodno, možna dostava, tel.: 
031/301-013 
 19001628

JEČMEN in ajdo, tel.: 040/355-865  
 19001619

OREHE v lupini, tel.: 031/855-705  
 19001632

SVEŽE gozdne borovnice, tel.: 
041/967-331 19001615

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKA simentalca starega eno leto, tel.: 
041/378-825 19001620

BIKA RH, starega 9 mesecev, tel.: 
031/237-312 19001636

BIKA za nadaljnjo rejo ali zakol, tel.: 
041/624-586 19001648

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/418-616 19001641

BURSKEGA kozla s papirji ali menjam 
za mlajšega, tel.: 031/652-451  
 19001614

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19001559

KOZLIČKA stara 3 mesece, mešana 
srnasto - sanjski, tel.: 040/943-227 
 19001655

KRAVO limuzin, drugič brejo - 9 mese-
cev, tel.: 031/585-345 19001662

KRAVO simentalko, staro 5 let, tel.: 
041/896-712 19001663

KUNCE samce in samice za zakol ali 
nadaljnjo rejo, tel.: 031/309-747 
 19001616

NESNICE - rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401 19000499

OSLIČKA starega pol leta, vajen ljudi, 
cena 250 EUR ali po dogovoru, tel.: 
031/526-543 19001657

TELIČKO čb, staro 3 tedne, tel.: 
041/552-553 19001644

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19001558

PODARIM

5 kokoši, tel.: 031/387-397 19001634

OSTALO
PRODAM

LESENE gajbice za sadje ali krompir, 
tel.: 040/239-365 19001646

SENO v okroglih balah, tel.: 041/572-
120 19001612

SENO v kockah, letošnje, zelo ka-
kovostno, osrednja Gorenjska, tel.: 
031/309-747 19001618

SLAMO v okroglih balah, zre zana, tel.: 
041/962-860 19001640

SLAMO velike kocke, tel.: 041/593-
642 19001659

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO zaposlimo voznika C 
kategorije, lahko tudi mlajši upokoje-
nec. Simon Rakovec s.p., Javornik 3, 
Kranj, tel.: 040/716-322 19001664

ZAPOSLIMO voznika gozdarskega 
tovornjaka. Zaželjene izkušnje upravlja-
nja gozdarskega dvigala. Zaposlimo 
tudi gozdarja-sekača. Obvezen certi-
fikat NPK. Marcomp d.o.o., Dražgoše 
31, Železniki, tel.: 041/621-733 
 19001650

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.ne  
 19001557

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 19001561

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 
 19001565

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 
 19001586

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19001447

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19001560

KOMPLETNA obnova stanovanj, ko-
palnic, polaganje keramike, naravnega 
in umetnega kamna - hitro in ugodno! 
Matej Kenda s.p., Žiganja vas 63, Kri-
že, tel.: 041/520-449  
 19001585

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasadesraka dela, adapta-
cije stanovanj in hiš, suhomonataža 
Knauf, dimniki, škarpe, ometi, izkopi, 
..., tel.: 041/583-163  
 19001566

NUDIMO vam rez živih mej. Branko 
Gašperšič s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 19001580

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  
 19001165

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 
 19001555

ZASEBNI STIKI
IŠČEM starejšo upokojeno gospo za 
družbo in pomoč v gospodinjstvu, tel.: 
031/249-553, Lojze  
 19001651

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 19001563

RAZNO
PRODAM

MINI stekleničke za simbolično ceno 
prodam zbiratelju, tel.: 04/25-71-863 
 19001629

Navček d.o.o.
Visoko 140, 4212, Visoko

24 ur na dan
041 628 940

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

ROČNI voziček »kimpeš«, tel.: 
051/340-080 
 19001624

VAROVALNI obroč za vzmeti na tram-
polinu, 3 m, nov, tel.: 041/665-738  
 19001622

IŠČEM

POMOČ za čiščenje sob, pranje, lika-
nje, tel.: 040/244-011 19001639
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Anketa

Fanika Kumer, Škofja Loka:

»Vsak dan hodim vsaj eno 
uro, zdravo jem in se izogi-
bam stresu. Pomembno je, 
da se starostniki ne zapiramo 
med štiri stene, temveč ple-
temo socialno mrežo in vsak-
danje skrbi damo na stran.«

Karolina Logonder, Stara 
Loka:

»Živim sama in nimam niko-
gar, s komer bi se pogovorila 
in mu zaupala svoje težave, 
zato obiskujem skupino sta-
rejših, kjer poskrbijo za druž-
bo in tudi telesno aktivnost.«

Marko Galičič, Škofja Loka:

»Živim v domu starostnikov, 
kjer se družim s sostanovalci 
in jim zaigram na harmoni-
ko, spremljam tudi aktualne 
dogodke na televiziji. Če se 
ne družiš, lahko zastaneš in 
se utopiš v lastnih težavah.«

Hijeronim Šubic, Hotavlje:

»Veliko sem na kolesu in 
sem član skupine, kjer igram 
harmoniko. Udeležujem se 
veselih dogodkov, saj ljudje 
eden drugega osrečujemo 
in držimo pokonci. Človek je 
boljše volje, če je nasmejan.«

Maša Likosar

Kako pomembno je, da upo-
kojenci ne zapadejo v osamo 
in so aktivni člani družbe, so 
zaupali udeleženci skupnega 
druženja skupin starejših, ki 
delujejo v okviru škofjeloške-
ga območnega združenja 
Rdečega križa Slovenije in 
Centra slepih in slabovidnih 
Škofja Loka. / Foto: Tina Dokl

Smo aktivni 
upokojenci

Majda Rant, Podlubnik:

»Sem aktivna kot prostovolj-
ka, veseli me delo z ljudmi. 
Rada berem, pletem, nabi-
ram borovnice in rože. Za 
upokojence je nujno, da smo 
del družbe in v krogu ljudi. 
Pogovor je za nas terapija.«

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

Urša Peternel

Jesenice – Olimpijsko meda-
ljo je osvojila s petimi zlom-
ljenimi rebri in predrtim 
pljučnim krilom. Petra Maj-
dič, najuspešnejša slovenska 
smučarska tekačica vseh ča-
sov, s svojo zgodbo z olim-
pijskih iger v Vancouvru leta 
2010 navdihuje še danes ... 
Ker pooseblja jekleno voljo, ni 
čudno, da je postala ambasa-
dorka Skupine SIJ – Sloven-
ske industrije jekla oziroma 
projekta Jeklena volja. V torek 
je tako obiskala Gimnazijo Je-
senice, kjer je za dijake prip-
ravila motivacijsko delavnico 
in skupinske izzive, s kateri-
mi je želela spodbujati jekle-
no voljo tudi med mladimi.

Gimnazijcem je opisala 
svojo športno pot, ki jo je za-
čela kot drobno dekletce na 
kmetiji na obrobju Ljublja-
ne, kot edina hčerka avto-
mehanika in prodajalke, ki 
sta se ukvarjala tudi s kme-
tovanjem. In čeprav nihče v 

družini dotlej ni bil športnik, 
je sama želela doseči nekaj 
več, imela je željo, motiv, vo-
ljo in pred seboj je videla cilj 
... Ko je bilo najtežje, se ni pre-
dala; neutrudno je trenirala, 
porazi je niso ustavili, prav 
tako ne velikanska smola na 
dvojih olimpijskih igrah. Us-
pelo ji je na tretji olimpija-
di, ko si je medaljo priborila 
z zlomljenimi rebri in predr-
tim pljučnim krilom ...

V nadaljevanju so se di-
jaki med seboj pomerili v 
preizkušanju jeklene volje 

– skupinski gradnji stolpa iz 
slamic, na katerem je mora-
la obstati žogica. Zmagala je 
skupina dijakov, ki ji je us-
pelo zgraditi kar 164 centi-
metrov visok stolp iz slamic, 
ki so ga poimenovali Jeklena 
Petra. Tekmovali pa so tudi 
v skupinskem premagova-
nju ovir, pri čemer so imeli 
sotekmovalci med seboj zve-
zane noge. 

Kot je dejala Sara Wagner 
iz Skupine SIJ, so družbeno 
odgovorno podjetje, ki mu 
je mar za okolje, v katerem 

deluje. Tako v sodelovanju 
z Olimpijskim komitejem 
Slovenije namenjajo tudi po-
sebne štipendije obetavnim 
mladim športnikom, otro-
kom zaposlenih. Prejema jo 
tudi dijakinja Gimnazije Je-
senice Lara Krnc, mlada atle-
tinja, ki že sedaj v skoku v da-
ljino dosega vrhunske rezul-
tate v svoji starostni katego-
riji. Ne nazadnje pa si v pod-
jetju želijo tudi, da bi kdo od 
sedanjih gimnazijcev v pri-
hodnje postal tudi njihov so-
delavec.

Dan jeklene volje s Petro
Gimnazijo Jesenice je obiskala nekdanja tekačica na smučeh in prejemnica olimpijske medalje Petra 
Majdič. Kot ambasadorka projekta Jeklena volja je dijake spodbujala k vztrajnosti pri doseganju ciljev.

Petra Majdič je gimnazijcem predala sporočilo jeklene volje: »Nihče vam v življenju ne 
more dati zagotovila, da boste postali zmagovalci ali pa da boste kdaj zmagali. Lahko pa se 
vedno zanesete na svojo jekleno voljo – ta je edino zagotovilo, da se dan za dnem trudite 
postati boljši.« 

Po »jekleni« olimpijki 
Petri Majdič nosi ime 
tudi valjavsko ogrodje v 
jeseniškem podjetju SIJ 
Acroni.

Jasna Paladin

Kranj – V Sloveniji ima-
mo več kot 10 tisoč kilome-
trov planinskih poti. V akci-
ji Očistimo naše gore že dru-
go leto zapored poteka izbor 
najlepše po mnenju planin-
cev. Planinska zveza Slove-
nije je po posvetu z oskrbni-
ki planinskih poti pripravi-
la nabor enajstih planinskih 
poti oziroma obhodnic, ki bi 
bile potrebne vzdrževanja. 
Zmagovalko bodo tudi letos 
določili glasovi na spletni 
strani akcije Očistimo naše 
gore, ki je letos stopila že v 
svojo deseto sezono.

Planinske poti, ki se po-
tegujejo za zmago, so: Ko-
roška planinska pot (MDO 

Koroške), Zasavska planin-
ska pot (MDO Zasavje), Ve-
zna pot po okoliških vrho-
vih Doma Valentina Staniča 
(PD Javornik Koroška Bela), 
Krožna Rečiška pot (PD La-
ško), Planinska pot čez Koz-
jak: Dravograd—Maribor 
(PD Maribor Matica), Šaleš-
ka planinska pot (PD Vele-
nje), Planinska pot XIV. Di-
vizije (Savinjski MDO), Slo-
venska pot na Mangart (PD 
Bovec), Dom pri izviru Zavr-
šnice—nad Šijo—V Ko-
žnah—Stol (PD Žirovnica), 
Plesnik—Plesnikova pla-
nina—Klemenča jama (PD 
Solčava) in Turska gora—
Skuta (PD Kamnik).

Glasovanje poteka do 
vključno 25. junija.

Katera bo  
naj planinska pot
Med enajstimi predlogi bodo planinci z glasovanjem 
izbrali zmagovalko, ki bo deležna obnove.

Orehek – Večkrat smo že pisali o neredu na ekoloških otokih v 
kranjski občini, kjer nevestni domačini odlagajo vse vrste od-
padkov, čeprav je na zabojnikih jasno napisano, kaj v določen 
zabojnik sodi in kaj ne. Prav tako so jasna navodila, da se nič 
ne sme odlagati ob zabojnike, pri Komunali Kranj pa redno 
opozarjajo, da različne odpadke lahko brezplačno odpeljejo v 
zbirališče. Kljub temu se posamezniki pravil ne držijo, zato so 
pred kratkim odstranili ekološki otok v Bitnjah, kjer se občas-
no še znajdejo vreče smeti, prav te dni pa je bralka z Orehka 
opozorila, da se smeti kopičijo tudi na njihovem ekološkem 
otoku. To je v poletni vročini še posebno moteče.

Težavam z ekološkimi otoki ni konca

Nered na ekološkem otoku na Orehku

Danes in jutri bo precej jasno in zelo vroče. V nedeljo bo 
sončno, popoldne se bodo pojavljale nevihte, ki se bodo zav-
lekle v noč.


