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GORENJSKA

Napetosti v kranjskem 
domu upokojencev
V Domu upokojencev Kranj sta hi-
šna sindikata vsak na svoji strani 
– eden podpira direktorico doma 
Zvonko Hočevar, drugi, ki je v to-
rek tudi organiziral protestni 
shod, pa zahteva njen odstop in 
umik.
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KMETIJSTVO

Čaka jih še  
poplačilo upnikov
Loške mesnine so v družbi Arvaj 
mesarija že končale proizvodni in 
kadrovski del sanacije, čaka pa jih 
še dokončno poplačilo finančnih 
obveznosti do upnikov. Z avstrij-
sko »slabo banko« Heta so poga-
janja že končali.
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EKONOMIJA

Želimo  
stabilne razmere
Minula kriza je Gorenjsko gradbe-
no družbo nenadejano izstrelila 
med največje slovenske gradbene 
firme. O njenem zdajšnjem poslo-
vanju smo se pogovarjali z novim 
direktorjem družbe Stanislavom 
Remicem.
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GG+

Srečen čebelar  
in častni občan
Matej Blejec nadaljuje čebelarsko 
tradicijo svojih prednikov, odigral 
je pomembno vlogo pri gradnji če-
belarskega centra v Lukovici, 
deset letja je bil pooblaščeni pre-
glednik za čebele ... V torek je po-
stal tudi častni občan Mengša.
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VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo spremenljivo oblačno 
in nestanovitno vreme. 
Sredi dneva in popoldne 
bodo nastajale nevihte.

14/27 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Volilna napoved  3. stran

Priloga: Zgornjesav'c

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Stara z Mirom Ce-
rarjem na čelu je namreč 
tik pred iztekom manda-
ta odstopila in treba je bilo 
razpisati predčasne volitve. 
To bodo že tretje predčasne 
volitve. 

Na ravni države je na iz-
biro 1631 imen iz 26 strank 
in list. V prvi volilni eno-
ti, kjer volimo Gorenjci, je 
bilo za volitve potrjenih 23 
strank in list z 215 kandida-
ti in kandidatkami. V mesec 
dni dolgi volilni kampanji 
so nas na najrazličnejše na-
čine prepričevali, da so prav 

oni najboljša izbira za pri-
hodnost Slovenije. Katere 
stranke so nas najbolj pre-
pričale, za zdaj kažejo an-
kete javnega mnenja. Izve-
dena je bila tudi na Gorenj-
skem, ki podobno kot dru-
ge napovedi kaže na zma-
go Janševe SDS. Veliko vo-
livcev pa še ostaja neopre-
deljenih in od njih, pa tudi 
od volilne udeležbe, je odvi-
sno, kam se bo naposled na-
gnila tehtnica. To bomo iz-
vedeli v nedeljskih nočnih 
urah, ko bo po zaprtju volišč 
preštetih že glavnina odda-
nih glasov. Glede na volil-
ne izide se bodo razdelili 

mandati v državnem zbo-
ru. Po volitvah se bo najpo-
zneje v 20 dneh na ustanov-
ni seji sestal novoizvoljeni 
parlament, potem bodo ste-
kli postopki za oblikovanje 
nove vlade. Običajno pred-
sednik republike mandat 
za sestavo nove vlade podeli 
predstavniku stranke, ki na 
volitvah dobi največ glasov. 
Dosedanje vlade so bile za-
radi proporcionalnega vo-
lilnega sistema vedno koa-
licijske, v tednih po volitvah 
se bodo tako sklepala tovr-
stna partnerstva.

Več o volitvah 
na straneh od 2 do 9. 

V nedeljo na volitve za državni zbor
Volivke in volivci – v Sloveniji nas je okoli 1,7 milijona, na Gorenjskem blizu 
210 tisoč – smo znova pred izbiro. Po štirih letih bomo v nedeljo, 3. junija, 
spet volili poslance v državni zbor in s svojo izbiro tlakovali pot novi vladi.

Ponudba za nedeljske parlamentarne volitve na Jezerskem / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic,  
Jasna Paladin

Cerklje, Kamnik –  Popoldan-
ska neurja v torek in sredo 
delu Gorenjske niso priza-
nesla. V torek popoldne se 
je največji oblak utrgal na 
Kamniškem, kjer so morali 
med drugim zaradi zemelj-
skega plazu evakuirati se-
demčlansko družino, veliko 
preglavic s poplavljanjem 
objektov pa so imeli tudi v 
Kranju, Cerkljah, Šenčurju, 
Naklem in na Jesenicah. V 
sredo zvečer pa so hudo uro 
še enkrat doživeli v Cerkljah, 
zlasti pa na območju Krvav-
ca, kjer je do preklica zapr-
ta cesta Grad–Štefanja Gora.

Hudi uri v Kamniku in Cerkljah
Obilno deževje je v torek in sredo povzročilo precej škode tudi na Gorenjskem. V torek popoldne je bilo 
najhuje na Kamniškem, v sredo zvečer pa se je nebo razbesnelo predvsem nad Krvavcem.

Posledice sredinega neurja pri spodnji postaji kabinske žičnice Krvavec / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnolom se 
lahko širi
V kamnolomu Kamna Gorica se območje 
pridobivanja keratofirja in dolomita lahko širi proti 
severu in jugu, s tem da ne bo posegov v gozd 
nad kamnogoriškim smučiščem. 10. stran

22. stran
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VSAK PRVI PETEK V MESECU

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

MALI OGLAS junij/18
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Sem Viktor Zadnik, profesor glasbe, predsednik OO DeSUS  

v Škofji Loki. Bil sem 30 let ravnatelj Glasbene šole na 

Vrhniki, 11 let član predsedstva EMU (evropske zveze 

glasbenih šol), član različnih komisij pri Ministrstvu za 

šolstvo in šport Republike Slovenije. 

V svojem programu bom zagovarjal medgeneracijsko  

sodelovanje, ureditev razmer v kulturi in šolstvu, varstvo  

voda in okolja in ureditev statusa bodočih upokojencev,  

saj so zaradi trenutne zakonodaje prikrajšani pri upokojitvi.
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ZA VARNO  
SLOVENIJO! 19
www.sds.si

Danica Zavrl Žlebir, 
Suzana P. Kovačič

Kranj – Danes opolnoči se 
iztečejo zadnje ure predvo-
lilne kampanje, opolnoči se 
začne volilni molk. Stranke 
in liste, ki se potegujejo za 
mandate v državnem zbo-
ru, so ravno v zadnjih dneh 
pred volitvami še posebej 
aktivne.

Levica bo svoj tedenski po-
hod po Gorenjskem skleni-
la v Škofji Loki drevi ob 18. 
uri s tribuno Prekarnost, 
stanovanja, mladinsko 

organiziranje, ob 20. uri pa 
z druženjem, volilnim gola-
žem in koncertom na Trgu 
pod gradom. Še ena javna 
tribuna je bila ta teden v Ško-

fji Loki, Zbor za republiko 
jo je organiziral pod naslo-
vom Slovenija na razpotju. 
Sodelovali so France Cukja-
ti, Ivan Štuhec in kandidat 
SDS Marko Pogačnik. V 

Kamniku se je s člani in pod-
porniki stranke DeSUS dru-
žil njihov predsednik Karl 
Erjavec. V Kamniku se je vo-
livcem predstavil tudi kan-

didat SDS Aleš Hojs, v Kra-
nju pa Iztok Škofic, ki kan-
didira na listi Združene le-
vice in Sloge, h kandidaturi 
pa ga je nagovorilo Društvo 
izgnancev Slovenije, Škofic 

namreč v Kranju predsedu-
je krajevni organizaciji. Na 
povabilo poslanke SMC in 
kandidatke na državnozbor-
skih volitvah Andreje Po-
točnik pa je bil v torek na 
obisku v Tržiču državni se-
kretar ministrstva za infra-
strukturo Jure Leben. Sku-
paj z županom občine Tr-
žič Borutom Sajovicem sta 
si ogledala potek gradbenih 
del novega kro žišča v Bistri-
ci pri Tržiču. Investicijo je v 
večji meri prevzela država, v 
krožišču pa že potekajo za-
ključna dela.

Volilna kampanja se izteka
V zadnjih dneh pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami še zadnje priložnosti za predstavitev strank 
in kandidatov

V dveh dneh predčasnega glasovanja je na volišča 
prišlo 43.471 ali 2,54 odstotka vseh volivcev, je včeraj 
sporočila Državna volilna komisija.

NAROČNIK: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

ZA VARNO SLOVENIJO!

www.sds.si

Nataša Jenkole, Volilni okraj 4 (Kranj center)

Bojan Homan, Volilni okraj 5 (Kranj jug)

Branko Grims, Volilni okraj 6 (Kranj sever in občine Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur)

19
NAROČNIK: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

Simon Maljevac, Miha Kordiš, Klemen Erman, Alma Rekić, 
Boris Grilc, Ema Otavnik, Lučka Vavpetič, Neja Bobič, 
Blaž Vrhunc 1

BLAGINJA ZA VSE, NE LE ZA PEŠČICO!

N
A

R
O

Č
N

IK
: L

E
V

IC
A

, P
R

E
Š

E
R

N
O

VA
 U

LI
C

A 
3

, L
JU

B
LJ

A
N

A



3Gorenjski glas
petek, 1. junija 2018 VOLITVE info@g-glas.si

N
A

R
O

Č
N

IK
: D

E
S

U
S

, K
E

R
S

N
IK

O
VA

 U
LI

C
A 

6
, L

JU
B

LJ
A

N
A

, O
O

 J
E

S
E

N
IC

E

Mag. Božena Ronner
Kandidatka za poslanko 
na listi stranke DeSUS – 
Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije v 1. volilni enoti, 
1. volilnem okraju.

Vse, kar danes imamo, so ustvarile generacije, ki so delale pred nami, vse,  
kar bomo imeli jutri, ustvarjajo generacije, ki delajo danes. Zadovoljni mladi 
prinašajo zadovoljstvo starejšim in obratno.

Dostojanstvo za starejše.
1.  Pokojnine in pokojninska reforma: Izračun pokojninske osnove do 80 % neto 

plače – dolgoročno. Obvezno dvigniti znesek vdovske pokojnine. Takojšnja  
uveljavitev zakona o popravi krivic upokojencem, ki so jim bile storjene med  
letoma 2010 in 2015. Vrniti je treba seniorsko olajšavo in takojšnja uveljavitev  
zakona o dolgotrajni oskrbi.

2.  Socialno politiko je treba obravnavati v povezavi z ostalimi področji,  
kot so družinska, zaposlovalna, izobraževalna, stanovanjska, ekonomska in 
ostale politike. 

3.  Ohraniti javno zdravstvo 
4.  Minimalna plača in prekarno delo
5.  Neplačevanje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje od 

bruto plač delavcev se mora obravnavati kot kraja, in ne kot prekršek.
6.  Izobraževanje in znanost: Hiperprodukcija diplomantov ekonomske in pravne  

fakultete, ki jo spodbuja preveč v trgovino in finance usmerjeno gospodarstvo, 
prav gotovo ne bo pripomogla k hitremu razvoju naravoslovnih znanosti  
in umetne inteligence, kar je cilj visoko razvitih družb.

7.  Kultura: Uvesti kulturni evro in zahtevo po uvedbi ničelne stopnje DDV  
za slovensko knjigo in druge publikacije. 

8.  Gospodarstvo drage države ne more financirati, zato je treba med drugim  
ukiniti ministrstvo za javno upravo in to področje ponovno priključiti ministrstvu 
za notranje zadeve in s tem »očistiti« razbohoteno javno upravo.

9.  Ustanoviti novo ministrstvo za drobno gospodarstvo – obrt in družinska 
podjetja. Saj slovensko gospodarstvo temelji na mikro in malih podjetij. 

Nekatere stranke v svojem programu poudarjajo, da bodo uvedle »razvojno  
kapico«, ki je t. i. socialna kapica za bogate. To je omejitev plačevanja  
prispevkov pri visokih plačah za socialno varnost. Uvedba razvojne kapice bi 
povzročila velik izpad prihodkov za zdravstvo, socialo in pokojnine. Revnejši bi 
v primeru zmanjševanja davkov in prispevkov premožnejših plačali višje prispevke 
ali pa bi nastale hude finančne težave v zdravstvu, sociali in pri pokojninah.
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Volilna napoved

V nedeljo, 3. junija 2018, 
bodo potekale parlamentar
ne volitve, zato smo tudi to
krat v sodelovanju z Gorenj
skim glasom v kontaktnem 
centru invalidskega podje
tja Prizma IP iz Škofje Loke 
izvedli javnomnenjsko ra
ziskavo o tem, kako bi voli
li prebivalci Gorenjske, če bi 
bile volitve jutri. 

Pri klicanju smo pazi
li na enakomerno zastopa
nost vseh naselij zno traj 
Gorenjske, ki jih pokriva 
Gorenjski glas. Poklicani 
so bili naključno izbrani iz 
telefonskega imenika Slo
venije. Za pridobitev 1020 
mnenj smo priklicali 2841 
prebivalcev. Klicali smo v 
popoldanskih urah, v po
nedeljek, 28., in torek, 29. 
maja. K sodelovanju smo 
povabili vse, ki so polnole
tni in imajo volilno pravico. 
Pazili smo na enakomer
no zastopanost obeh spo
lov, pri starostnih razredih 
pa je v naši raziskavi sode
lovalo nekoliko večje števi
lo starejših, saj je na telefon 
vedno težje pridobiti mne
nja mlajših volivcev, kar je 
treba upoštevati pri branju 
rezultatov. Raziskavo smo 
opravili s pomočjo računal
niško podprtega telefon
skega anketiranja. 

Ob klicu smo se predsta
vili. povedali, da opravljamo 

raziskavo za Gorenjski glas, 
in sogovornika prosili, da 
nam zaupa, katero stran
ko bi volil, če bi bile vo
litve jutri. Če je bil sogo
vornik že odločen in nam 
je zaupal svojo izbiro, mu 
strank nismo naštevali, v 
nasprotnem primeru smo 
mu našteli vse stranke v 
naključnem vrstnem redu. 
Rezultati odgovorov so pri
kazani v grafu. V ospredju 
so pričakovano stranke, ki 
nam že nekaj let krojijo po
litiko, z izjemo Liste Mar
jana Šarca. Novejše stran
ke so dobile manj glasov, 
nekatere nobenega. Vsak 
šesti poklicani še ni bil od
ločen, koga bi volil. Na ne
odločene volivce (teh je po 
naši raziskavi 16,6 odstot
ka) bodo stranke do volilne
ga molka še lahko vplivale 
in se trudile pridobiti nji
hove glasove.

Vsi sodelujoči, ki niste na
ročniki in ste želeli prejeti 
brezplačne izvode Gorenj
skega glasa, jih boste pre
jeli v naslednjih 14 dneh. V 
njih boste lahko sledili na
povedi in razpletu letošnjih 
parlamentarnih volitev. Tis
tim, ki bi želeli postati naši 
naročniki, bomo z veseljem 
predstavili ugodno ponudbo 
za nove naročnike.

Matevž Pintar,  
Prizma IP, d. o. o.

Pojasnilo o izvedbi 
raziskave
Za pridobitev 1020 mnenj smo priklicali 2841 
prebivalcev. Klicali smo v popoldanskih urah, v 
ponedeljek, 28., in torek, 29. maja. 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Slovenija je razdelje-
na na osem volilnih enot in 
dve posebni enoti, v katerih 
izvolijo poslanca narodnih 
skupnosti. Enote imajo prib-
ližno enako število volivcev, 
okoli dvesto tisoč. Vsaka iz-
med osmih enot je sestavlje-
na iz 11 volilnih okrajev in v 
državni zbor prispeva 11 po-
slancev, še dva sta torej iz 
vrst narodnosti, vsega sku-
paj je v parlamentu 90 po-
slancev.

V Sloveniji je za volitve po-
slancev v državni zbor pred-
pisan proporcionalni sis-
tem. Po tem sistemu naj bi 
bili mandati razdeljeni so-
razmerno s podporo, ki jih 
dajo volivci posameznim 
kandidatom in listam. Da 
so izvoljene, stranke in lis-
te potrebujejo najmanj štiri 
odstotke glasov. Tiste, ki jih 
ne dosežejo, izpadejo iz par-
lamenta. Edina tolažba jim 
je dejstvo, da ob doseženem 
enem odstotku glasov še ved-
no pridejo v poštev za finan-
ciranje stranke iz državnega 
proračuna, in upanje, da jim 
bo čez štiri leta na novih vo-
litvah uspelo. Delitev man-
datov v državnem zboru po-
teka po posebni »matemati-
ki«, ki je kombinacija dveh 
sistemov, Droppovega in 
d'Hondtovega. Po njem se 

mandati med stranke, ki so 
presegle štiriodstotni prag, 
najprej delijo na ravni volil-
nih enot, nato pa še na rav-
ni celotne države, saj pri iz-
računih na ravni enot priha-
ja do ostanka glasov, ki pa se 
upoštevajo na ravni države. 

Na volišču, po pošti, 
predčasno ...

Kot vemo, je vlada Mira 
Cerarja tik pred koncem šti-
riletnega mandata odstopi-
la, prenehal je mandat dr-
žavnemu zboru in predse-
dnik države je razpisal pred-
časne parlamentarne voli-
tve. Predčasne volitve v dr-
žavni zbor so bile že leta 
2011 in 2014. Letošnje bodo 

v nedeljo, 3. junija, ko bo od 
9. do 19. ure na voliščih po 
vsej državi potekalo splošno 
glasovanje. Toda to ni edi-
na možnost, volivke in voliv-
ci se lahko odločimo tudi za 
glasovanje po pošti, za pred-
časno glasovanje (to je od 
torka do četrtka potekalo na 
63 voliščih, na sedežih okraj-
nih volilnih komisij), volimo 
lahko tudi izven kraja stal-
nega bivališča, torej na dru-
gem volišču (volišče omnia), 
če smo seveda o tem pred-
hodno obvestili okrajno vo-
lilno komisijo. Najbolj obi-
čajno in pogosto pa je glaso-
vanje na volišču v domačem 
kraju, na katerega nas pova-
bijo s posebej naslovljenim 

vabilom. Pri pripravi in iz-
vedbi volitev letos sodeluje 
več kot 20 tisoč oseb, so iz-
računali na Državni volilni 
komisiji. Vseh volišč v drža-
vi pa je 3164.

Povprečna starost: zrela 
leta

In ko smo že pri številkah, 
se razglejmo še po statisti-
ki. Za državni zbor kandidi-
ra 1631 kandidatk in kandi-
datov, moških je 56, žensk 
pa 44 odstotkov. Največ 
kandidatov je starih od 46 
do 60 let – 38 odstotkov, 31 
odstotkov jih je starih od 31 
do 45 let, 11 odstotkov od 18 
do 30, več kot 61 let pa jih 
je 20 odstotkov. Najstarejša 

kandidatka ima 89 let in 
kandidira prav v gorenj-
ski volilni enoti. Najmlajše-
mu kandidatu je 19 let. Pov-
prečna starost kandidatov je 
50,63 leta. Pisana je tudi izo-
brazbena struktura, največ-
ji delež je med kandidati ta-
kih z visoko izobrazbo, 32,7 
odstotka. Kandidatov, ki so 
že sedaj poslanci državne-
ga zbora, pa bi to znova radi 
postali, je 69.

Gorenjska: 23 strank 
in list

Volivke in volivci smo že 
pred časom dobili na dom 
javno objavo s seznamom 
potrjenih list kandidatov za 
volitve poslancev v državni 
zbor za svoje volilne enote. 
Na Gorenjskem, kjer je 215 
kandidatov v 23 strankah in 
listah, so te na glasovnicah 
razporejene po naslednjem 
vrstnem redu: Levica, Stran-
ka slovenskega naroda, An-
drej Čuš in Zeleni Slovenije, 
Slovenska nacionalna stran-
ka, Stranka Alenke Bratu-
šek, Piratska stranka Slove-
nije, Naprej Slovenija, Gi-
banje SkupajNaprej, Soci-
alni demokrati, Dobra drža-
va, Stranka modernega cen-
tra, Slovenska ljudska stran-
ka, Združena levica in Slo-
ga, Solidarnost, Zedinjena 
Slovenija, Gospodarsko ak-
tivna stranka, Lista novinar-

ja Bojana Požarja, Za zdra-
vo družbo, Slovenska demo-
kratska stranka, Socialistič-
na partija Slovenije, Lista 
Marjana Šarca, Demokratič-
na stranka upokojencev Slo-
venije in Nova Slovenija – 
Krščanski demokrati. 

Znani in manj znani 
kandidati

Gorenjci volimo kandida-
te za volilno enoto 1, ki zaje-
ma enajst volilnih okrajev: 
Jesenice, Radovljica I in II, 
Kranj I, II in III, Tržič, Ško-
fja Loka I in II, Kamnik in 
Idrija. Na spisku kandida-
tov najdemo veliko zanimi-
vih podatkov. Nove stranke 
in liste prinašajo tudi nova, 
širši javnosti manj znana 

imena. Nekatera pa so me-
dijsko prepoznavna: Alma 
Rekić je kuharska mojstrica 
iz oddaje MasterChef Slove-
nija, kandidira pa pri stran-
ki Levica. Medijska osebnost 
je tudi Marjan Šarec, trenu-
tno sicer župan Kamnika, 
pred tem pa igralec in imi-
tator, znan tudi z lanskih 
predsedniških volitev, kjer 
je bil nadvse uspešen izziva-
lec Boruta Pahorja. Z njimi 
si je tudi okrepil prepoznav-
nost na nacionalni politični 
sceni. Tudi kako novinarsko 
ime se najde med kandidati, 
denimo Jure Ferjan, voditelj 
in urednik Nova24TV, kan-
didira pa za Janševo SDS. 
Uršula Majcen, ki jo je na 
svojo listo povabil Marjan 
Šarec, je nekdanja uspešna 
plavalka in zdaj znana radij-
ska novinarka. Še en novi-
nar je Bojan Požar, a nasto-
pa v drugi volilni enoti. Zna-
no ime je tudi Vili Kovačič, 
dvakratni pobudnik referen-
duma o drugem tiru, nasto-
pa pa na Listi novinarja Boja-
na Požarja. Med župani, ki si 
želijo v državni zbor, je (po-
leg Marjana Šarca) na Go-
renjskem še bohinjski Franc 
Kramar, ki je kandidat stran-
ke Alenke Bratušek. In zno-
va kandidira tudi devet po-
slancev državnega zbora in 
kandidatka, ki je trenutno 
evropska poslanka. Na spi-

sku najdemo tudi peščico tis-
tih, ki so že kdaj bili poslan-
ci v parlamentu, med kandi-
dati pa bodo volivke in voliv-
ci prepoznali tudi več občin-
skih svetnikov. Natančnej-
še analize se nismo lotili, že 
na prvi pogled pa ima naj-
več upokojencev stranka De-
SUS, kar osem med enajsti-
mi kandidati. Največ neza-
poslenih je na listi Sociali-
stične partije Slovenije (štir-
je od šestih), nezaposlene pa 
najdemo tudi na nekaterih 
drugih listah. Ena od njih je 
svoj status opredelila kot ak-
tivna iskalka zaposlitve. Na 
spisku pa sta tudi skrivno-
stna primera, ko za kandida-
ta ni podatka o izobrazbi in o 
tem, kakšno delo opravljata. 

Na volitve gredo, da zmagajo
Na vollitve gremo, da zmagamo, so znane besede staroste pomladnih strank Ivana Omana pred prvimi demokratičnimi večstrankarskimi volitvami v 
Sloveniji. Odtlej smo šli na volitve v državni zbor sedemkrat. V nedeljo gremo znova, da med več kot 1600 kandidati, ki si želijo zmagati, izberemo 88 
poslancev v državni zbor in še dva iz madžarske in italijanske narodne skupnosti. Na Gorenjskem jih bomo izvolili enajst.

V torek, sredo in četrtek so nekateri že volili na predčasnem glasovanju. / Foto: Gorazd Kavčič

Piratska stranka Slovenije, ki ima med kandidati za 
državni zbor najstarejšo kandidatko, staro 89 let, 
je oznanila, da so po več letih prizadevanj, da na 
razpisu najdejo strica iz ozadja, našli »teto iz ozadja«. 
Kandidatki je zgodnjo mladost prekinila vojna, sodi v 
generacijo, ki je dala skozi življenje veliko, a zavedali 
so se, da boljši jutri ne bo prišel kar sam, da le z 
lastno aktivnostjo lahko obnovijo razrušeno državo 
in družbo. Piratski listi se je pridružila, da bi podprla 
svojega vnuka in ostale Piratke in Pirate, ki jo imajo za 
superbabico. 

JOŽE IPAVEC
MISLI RESNO
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LETOS
VOLIMO

Spoštovani volivke in  volivci, spoštovani občani!
Sveta ne spreminjajo le nekateri. Prav vsak posameznik je 
pomemben tvorec skupnosti.  V tej skupnosti hrepenimo 
po vedno boljšem in urejenem življenju. Za tako življenje so  
potrebni  pogoji, ki jih lahko uresničijo odgovorni, sposobni 
in zaupanja vredni  ljudje. Sodelovanje in spoštovanje je 
torej prvi pogoj za dobro in organizirano družbo.
Brez  tvornega sodelovanja in zaupanja ne bo uspeha. 

S pridobljenimi izkušnjami želim v 6. volilnem okraju :
SODELOVANTI Z OBČINAMI PRI PRIDOBIVANJU DENARNIH 
SREDSTEV, KI JIH DELOMA FINANCIRA SLOVENIJA IN  EU;
 

ZAVZEMATI SE ZA ZAKONODAJO, KI BO DAJALA BOLJŠE 
POGOJE KMETIJSTVU, GOSPODARSTVU TURIZMU IN 
PODJETNIŠTVU.

KOORDINIRATI PRI USKLAJEVANJU MEDOBČINSKIH 
PROJEKOV (TEŽKO PRIČAKOVANI KRVAVŠKI VODOVODNI 
SISTEM).

Nedelja, 3. junija 2018, ni navadna nedelja. Je dan 
odločanja ali odrekanja, zato v čim večjem številu pridite 
na volišča. Večina najbolje izbira demokracijo in pravičnost. 
Imate več možnosti odločati o skupni in svoji prihodnosti. 
Izberite tistega, ki mu zaupate in bo odgovorno, gospodarno 
in pošteno delal v prid in korist državljanov Slovenije ter bo 
znal prisluhniti vašim pobudam in predlogom. 
Spoštovani, mora priti čas, ko bodo državljani od vodilnih 
zahtevali odgovornost za slabo opravljeno delo. Ponovne 
predčasne volitve namreč niso dobra rešitev, so le izguba 
časa in denarja.

Za vaše zaupanje in podporo se vam iskreno zahvaljujem.
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Kandidat v občinah Cerklje, Jezersko, 
Naklo, Preddvor, Šenčur in Kranj sever.

Spoštovani volivke in volivci, spoštovani občani!

Sveta ne spreminjajo le nekateri. Prav vsak posameznik je 
pomemben tvorec skupnosti. V tej skupnosti hrepenimo po 
vedno boljšem in urejenem življenju. Za tako življenje so pot-
rebni pogoji, ki jih lahko uresničijo odgovorni, sposobni in za-
upanja vredni ljudje. Sodelovanje in spoštovanje je torej prvi 
pogoj za dobro in organizirano družbo.
Brez tvornega sodelovanja in zaupanja ne bo uspeha. 

S pridobljenimi izkušnjami želim v 6. volilnem okraju:

SODELOVATI Z OBČINAMI PRI PRIDOBIVANJU  
DENARNIH SREDSTEV, KI JIH DELOMA FINANCIRA  
SLOVENIJA IN EU;

ZAVZEMATI SE ZA ZAKONODAJO, KI BO DAJALA  BOLJŠE 
POGOJE KMETIJSTVU, GOSPODARSTVU  
TURIZMU IN PODJETNIŠTVU.

KOORDINIRATI PRI USKLAJEVANJU MEDOBČINSKIH  
PROJEKOV (TEŽKO PRIČAKOVANI KRVAVŠKI  
VODOVODNI SISTEM).

Nedelja, 3. junija 2018, ni navadna nedelja. Je dan odloča-
nja ali odrekanja, zato v čim večjem številu pridite na vo-
lišča. Večina najbolje izbira demokracijo in pravičnost. Imate 
več možnosti odločati o skupni in svoji prihodnosti. Izberite 
tistega, ki mu zaupate in bo odgovorno, gospodarno in poš-
teno delal v prid in korist državljanov Slovenije ter bo znal 
prisluhniti vašim pobudam in predlogom. Spoštovani, mora 
priti čas, ko bodo državljani od vodilnih zahtevali odgovor-
nost za slabo opravljeno delo. Ponovne predčasne volitve 
namreč niso dobra rešitev, so le izguba časa in denarja.

Za vaše zaupanje in podporo se vam iskreno zahvaljujem.
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Alen Kofol

Karla Urh

Davorin Stanonik

Uršula Majcen

Edvard Paulič

Igor Peček

Robert Nograšek

Irena Pirc

Boštjan Poklukar

Natalija Kovač Jereb
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Marjan Šarec
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Simon Šubic

Kranj – Rezultat nedeljskih 
predčasnih državnozbor-
skih volitev bo odločilno kro-
jil sestavljanje nove koalicije 
in vlade, kar bo glede na ob-
javljene projekcije volitev in 
napovedi največjih strank, s 
kom bodo oziroma ne bodo 
šle v koalicijo, precej trd 
oreh. »Če bodo vsi držali be-
sedo, Janša ne bo sestavljal 
koalicije,« je tako na enem 
od televizijskih soočenj de-
jal Marjan Šarec (LMŠ), ki se 
nadeja, da bo prihodnjo vla-
do sestavljal prav on. A Janez 
Janša, predsednik SDS, ki ji 
ankete napovedujejo zma-
go na tokratnih volitvah, mu 
je odgovoril: »Pride pa po-
volilni ponedeljek in mno-
gi, ki stojijo tukaj in pravi-
jo, da ne bodo šli v koalici-
jo z nami, bodo prvi, ki bodo 
poklicali v ponedeljek, če ne 
že v nedeljo.« Ob tem je se-
veda pomembna tudi napo-
ved predsednika republike 

Boruta Pahorja, da bo man-
datarstvo za sestavo nove 
vlade najprej ponudil rela-
tivnemu zmagovalcu voli-
tev. »Če bo mandat sprejel, 
potem mislim, da ima zma-
govalec pravico, da v pogo-
vorih s poslanci ugotovi, ali 
ima potrebno večino, in po-
tem bo tudi uradno manda-
tar za sestavo vlade,« je raz-
ložil. Šele če relativnemu 

zmagovalcu ne bo uspelo, 
bo mandat ponudil tudi dru-
gim, je dodal Pahor. 

Doslej najdlje v vladi 
DeSUS

Napovedovanje, kakšna 
bo prihodnja vlada, je to-
rej zelo nehvaležna nalo-
ga. Poglejmo raje, kdo je bil 
doslej največkrat na oblas-
ti. Od prve vlade v samostoj-
ni Sloveniji do 14. marca le-
tos, ko je z mesta predsedni-
ka vlade odstopil Miro Ce-
rar, je bil najdlje na oblas-
ti DeSUS s 7509 dnevi. Sle-
dijo zdaj že pozabljen LDS s 
6315 dnevi, SD s 5812 dnevi, 
SLS s 5418 dnevi, NSi (prej 
SKD) s 4252 dnevi, SDS z 
2714 dnevi, SMC s 1273 dne-
vi in PS/ZaAB s 547 dnevi. 
Zanimiv je tudi podatek, da 
v zdajšnjem sestavu držav-
nega zbora sedita le dva pos-
lanca, ki sta bila izvoljena na 
vseh dosedanjih volitvah. To 
sta prvak SDS Janez Janša, 

ki bo najbrž izvoljen še os-
mič, in predstavnik italijan-
ske narodnosti Roberto Ba-
ttelli, ki tokrat ne kandidira. 
Prav vse dosedanje volitve pa 
sta »preživeli« le dve stranki 
– SDS in SD, medtem ko je 
NSi oziroma nekdanji SKD 
edina stranka, ki se ji je po 
izpadu iz parlamenta vanj 
uspelo tudi vrniti na nasled-
njih volitvah. 

Združena desnica 
odstopila od volitev

Na letošnjih volitvah bi 
pravzaprav moralo v kranj-
ski volilni enoti sodelovati 
24 strank, a je bila kandida-
tna lista Združene desnice, 
ki sta jo sestavljala Glas za ot-
roke in družine Aleša Prim-
ca in Nova ljudska stran-
ka Franca Kanglerja, izloče-
na. Volilna komisija je na-
mreč zavrnila njeni kandi-
datni listi v kranjski in no-
vomeški volilni enoti, ker 
sta bila na njih premajhna 
deleža žensk. Na obeh listah 
sta bili namreč od skupno 
sedmih kandidatov le dve 
ženski. Čeprav so bili v ko-
aliciji prepričani, da so spol-
nim kvotam zadostili s tem, 
da sta v posamezni volilni 
enoti kandidatki kandidira-
li v štirih od enajstih volilnih 
okrajev, so bili nasprotnega 
mnenja ne samo v Državni 
volilni komisiji, ampak tudi 
na vrhovnem in ustavnem 

sodišču. To je v primeru Gla-
su za otroke in ženske pome-
nilo, da najbolj izpostavljeni 
imeni Aleš Primc in Met-
ka Zevnik ne moreta kan-
didirati. Tako so se potem 
najprej v Primčevem Glasu 
za otroke in družine in kas-
neje tudi v Kanglerjevem 
Novem SLS odločili, da od 
volitev enostavno odstopijo. 
Tako Primc kot Kangler sta 
obenem svoje volivce pozva-
la, naj glasujejo za SDS ozi-
roma kakšno drugo pomla-
dno stranko, ki lahko pride 
v državni zbor. »To ni umik, 
ampak delo na drugačen na-
čin, kot smo mislili, za zma-
go desnice na volitvah. To je 
naša dolžnost do volitev, po 
volitvah pa boj naprej v raz-
merah, ki jih bomo v teh 12 
dneh sooblikovali. Sloveni-
ja nas potrebuje, mi pa pot-
rebujemo zaveznike za izva-
janje svojega programa,« je 
odpoved utemeljil Primc.

Škarje in platno najprej v roke zmagovalcu 
V nedeljo bodo potekale osme državnozborske volitve v samostojni Sloveniji, na katerih se bo za naklonjenost volivcev potegovalo 23 strank in list. 
Poglejmo, kaj je najbolj zaznamovalo njihovo predvolilno kampanjo.

Marjan Šarec (LMŠ): »Če 
bodo vsi držali besedo, Janša 
ne bo sestavljal koalicije.«

Janez Janša (SDS): »Pride 
pa povolilni ponedeljek in 
mnogi bodo prvi poklicali.«

6. stran
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ANDREJA ZABRET
»Kot predstavnica srednje generacije 
z izkušnjami, znanjem in potrpežljivost-
jo vem, da moramo prenoviti in utrditi 
gospodarske in socialne temelje naše 
družbe. Brez trdega dela in sodelovanja ni 
dolgoročnih uspehov. Zaupajmo v svojo 
sposobnost.«
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Dvoboj Tonin – Erjavec

Začetek volilne kampanje 
je poleg težav s potrjevanjem 
kandidatnih list zaznamo-
val tudi besedni dvoboj pr-
vaka NSi Mateja Tonina in 
predsednika DeSUS Kar-
la Erjavca. Tonin je namreč 
zunanjega ministra Erjav-
ca vnovič napadel zaradi pri-
sluškovalne afere, na katero 
se zdaj sklicuje Hrvaška, ki 
ne priznava lanske odločbe 
arbitražnega sodišča o meji 
med Slovenijo in Hrvaško. 
Tonin je tako Erjavca obto-
žil, da je bilo njegovo delo-
vanje v korist Hrvaške ter da 
je objektivno in subjektivno 
odgovoren za propadlo arbi-
tražo. Po njegovih besedah 
tudi nekateri dokumenti do-
kazujejo, da je bila arbitra-
ža sabotirana, saj da je slo-
venska stran vedela za pri-
sluškovanje Hrvatov, a se 
je vodja projektne skupine 
Simona Drenik kljub temu 
ujela v prisluhe. Tega pa ni 
storila namenoma, ampak 
je imela verjetno zagotovila 
zunanjega ministrstva, da 
je telefon, ki ga je uporablja-
la v komunikaciji s sloven-
skim arbitrom Jernejem Se-
kolcem, varen, je prepričan 
Tonin, ki je zato napovedal 

ustanovitev parlamentar-
ne preiskovalne komisi-
je o arbitraži v prihodnjem 
mandatu, ki bo lahko obrav-
navala tudi zaupne doku-
mente o tej zadevi. Erjavec 
je Tonina takoj pozval, naj 
dokumente, s katerimi raz-
polaga, preda pristojnim or-
ganom, obenem pa mu je 
sporočil, da ga bo sodno pre-
ganjal, če ga bo še naprej laž-
no obtoževal. A Tonin doku-
mentov ni želel razkriti, saj 
je prepričan, da ga je Erjavec 
s s takšnim pozivom posku-
šal »ujeti v past, kjer bi bil 
kazensko odgovoren zaradi 
nepooblaščenega razkriva-
nja tajnih dokumentov«.

Snovanje t. i. levega 
bloka

Nasprotovanje Janezu 
Janši je v začetku maja pove-
zalo prvaka DeSUS-a in Po-
zitivne Slovenije (ta na voli-
tvah ne sodeluje) Karla Er-
javca in Zorana Jankovića, ki 
sta ustanovila t. i. levi blok. 
Njun sporazum ima po Jan-
kovićevih besedah le dve za-
vezi: prva je, da ne bodo šli v 
koalicijo s SDS, druga pa, da 
bodo na prvo mesto postavi-
li človeka in zaščito narave. 
»Po vseh anketah vodi SDS 
in lahko se zgodi, da bo re-
lativna zmagovalka volitev. 
Tisti, ki prvi sestavlja vlado, 

ima neko prednost. Lahko 
bi se začela sestavljati desna 
vlada. Desus noče sodelova-
ti v tem procesu,« je Erjavec 
predstavil razloge za sode-
lovanje z Jankovićem. K so-
delovanju v levem bloku sta 
Erjavec in Janković povabi-
la tudi ostale stranke na le-
vici, a se nikjer niso odloči-
li za sklepanje predvolilnih 
koalicij. 

Skupen zbor pomladnih 
strank

Za nekakšno protiutež 
povolilnemu sestavljanju 
leve koalicije pa so ta teden 
poskrbele stranke SDS, NSi 
in SLS, ki so v povsem pol-
ni dvorani hotela Union v 
Ljubljani pripravile skupen 
zbor in sporočile, da gre-
do na volitvah na zmago. 
Ob tem so poudarili, da ne 
gre za predvolilno koalici-
jo, ampak za zbor sorodnih 
strank. Predsednik SDS Ja-
nez Janša je med drugim 
poudaril, da znova diši po 
pomladi in da se na drugi 
strani skuša narediti vse, 
da bi jih ustavili. Predse-
dnik NSi Matej Tonin je de-
jal, da so med tremi stran-
kami sicer nekatere razlike, 
a imajo tokrat skupen cilj – 
boljšo in normalno Sloveni-
jo. Predsednik SLS Marko 

Zidanšek pa je prepričan, 
da se bo Slovenija po voli-
tvah spremenila na bolje. 

Bodo prevzeli 
odgovornost?

Volilno kampanjo je 
zaznamovalo tudi končno 
poročilo preiskovalne ko-
misije državnega zbora, ki 
je potrdila sume pranja de-
narja, ko je iranski državljan 
Iraj Farrokhzadeh z britan-
skim potnim listom preko 
NLB na približno 9400 ra-
čunov prenakazal okoli mi-
lijardo evrov od decembra 
do 2009 do julija 2010. Ko-
misija je politično odgovor-
nost za to, da se je kaj takega 
lahko zgodilo, pripisala nek-
danjemu guvernerju Ban-
ke Slovenije Marku Kranj-
cu, tedanjemu predsedniku 
vlade Borutu Pahorju in nje-
govima ministroma France-
tu Križaniču (ki tudi tokrat 
kandidira na listi SD) in Sa-
muelu Žbogarju. Komisija 
je pregledovala tudi t. i. ita-
lijansko tipologijo v poslo-
valnicah Nove KBM, ko so 
visokemu nakazilu na ban-
čni račun sledili takojšni 
dvigi gotovine, a dela za-
radi pomanjkanja časa ni 
končala. Italijansko tipolo-
gijo pa je komisija odkrila 
tudi v primeru državljanke 

BiH Dijane Đuđić, pri kate-
ri je SDS najel posojilo in ga 
po izbruhu afere takoj vrnil, 
zato predlaga, da nov sklic 
državnega zbora ustanovi 
novo komisijo, ki bi raziska-
la tudi ta primer.

Očitki spornega 
financiranja kampanje

Poleg najetja sporne-
ga kredita pri bosanski dr-
žavljanki Dijani Đuđić so 
SDS v zadnjih dneh tudi si-
cer očitali sporno financira-
nje predvolilne kampanje. 
Dva madžarska podjetnika, 
ki naj bi bila blizu premier-
ja Viktorja Orbana (ta se je 
maja udeležil tudi konvenci-
je SDS v Celju), sta z 800 ti-
soč evri dokapitalizirali svo-
ja podjetja, preko katerih 
lastniško obvladujejo televi-
zijo Nova24TV ter tednika 
Demokracija in Škandal 24, 
kjer ima lastniški delež tudi 
stranka SDS. Nekateri medi-
ji so se ob tem spraševali, ali 
se je s tem denarjem finan-
cirala tudi strankina predvo-
lilna kampanja, kar pa so v 
SDS zanikali. Marjan Šarec, 
predsednik LMŠ, je sicer ta 
teden napovedal, da bodo 
po volitvah ustanovili parla-
mentarno preiskovalno ko-
misijo, ki bo raziskala finan-
ciranje strank iz tujine. 

Politične stranke se različno potegujejo za naklonjenost 
volivcev. DeSUS Karla Erjavca (na sredi) stavi tudi na bivša 
košarkarja Sašo Dončića (levo) in Petra Vilfana, ki že ima 
poslanske izkušnje. / Foto: Gorazd Kavčič

5. stran
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Volilni okraj 1 – 
Jesenice

Volilni okraj 2 – 
Radovljica I. (Bled)

Volilni okraj 5 – 
Kranj II.

Volilni okraj 6 – 
Kranj III. 

Volilni okraj 9 – 
Škofja Loka II.
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V centru Kranja listo SD predstavlja Janez Černe, predstavnik mlajše 
generacije, svetnik Mestne občine Kranj, z največjim številom pripomb, 
pobud in vprašanj. »Vesel sem, da me je stranka SD potrdila za kandidata za 
poslanca. Glas Kranja v Ljubljani do sedaj ni bil dovolj slišan. Naše interese 
zastopajo politično neizkušeni predstavniki, ki ne govorijo enakega jezika 
kot odločevalci. Nimamo poslanca s široko socialno mrežo, ki lahko dobrim 
projektom v sodelovanju z lokalno skupnostjo odpira vrata. Tudi zato v Kranju 
ni večjih državnih naložb in moja naloga bo, da se to spremeni. V času, ko 
beležimo gospodarsko rast, bi se morali osredotočiti na reforme. Izpeljati 
moramo pokojninsko in davčno reformo, spremeniti stanovanjsko politiko, najti 

odgovor na čakalne vrste v zdravstvu, se soočiti z neenakostjo na vseh področjih, prilagoditi trg dela novim 
tehnologijam in oblikam dela, zagotovili varnost našim državljanom, in ustvarili pogoje za prijaznejše 
in učinkovito poslovno okolje. Pred nami so izzivi, a prepričan sem, da Socialni demokrati to zmoremo.«

V drugem volilnem okraju v Mestni občini Kranj za SD kandidira Alenka 
Podbevšek, rojena v Prekmurju, ki jo je poklicna pot pripeljala v Kranj. V svoji 
bogati poklicni karieri je vodila računovodstvo v KOP Kranj, bolnišnici Golnik in 
UKC Ljubljana. Kot direktorica in partner je v Deloittu vodila revizije in svetovalne 
projekte v številnih slovenskih družbah, bila je direktorica Zdravilišča Rogaška 
in svetovalka v Tušmobilu. Strokovno je pomagala Društvu slušno prizadetih 
Kranj, je predsednica Sveta staršev Glasbene šole Kranj, članica Kluba en 
korak več v Kranju, kluba poslovnih žensk FAM in članica nadzornega odbora 
Zveze generala Maistra. Kljub upokojitvi je še vedno aktivna kot članica 
nadzornih svetov in revizijskih komisij ter sodna izvedenka za ekonomijo, 

kjer nadaljuje s strokovnim in neodvisnim delom. Njene dosedanje izkušnje so odlična kombinacija za 
razumevanje delovanja sistemov na gospodarskem in negospodarskem področju, ki jih želi aktivno 
uporabiti za delo poslanke na področju boljšega upravljanja družb v državni lasti, transparentnosti 
poročanja, boljše organizacije dela v zdravstvenih ustanovah in pri reorganizaciji državne uprave.

V volilnem okraju, ki zajema občine Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, 
Naklo, Jezersko in Preddvor je kandidatka SD Špela Šifkovič Soklič. 
Kandidatka je rojena v Kranju in je ponosna na svoj domači kraj. Že 
petnajsto leto je zaposlena  v zdravstveni zavarovalnici Vzajemna v Kranju, 
kjer se ukvarja s trženjem zdravstvenih zavarovanj zaposlenim v podjetjih 
in strankam, tako da se pri svojem delu srečuje tudi z različno socialno 
problematiko ljudi. Kandidira, ker meni, da »vedno obstaja možnost, da 
stvari naredimo še boljše, takoda sami prevzamemo aktivno vlogo, smo 
odgovorni in ne čakamo ob strani, kaj bodo drugi storili za nas«. V vlogi 
poslanke bodo njena prioritetna področja mladi, kjer se bo zavzemala 

za to, da mlade po študiju zadržimo v Sloveniji in da se okrepi sodelovanje med izobraževanjem in 
gospodarstvom z idejami mladih. Med njenimi prioritetami delovanja bodo tudi varnost mladih na spletu, 
medgeneracijska solidarnost in prepoznavnost v turizmu, da bodo Kranj in okoliške občine postale bolj 
prepoznavne kot turistična destinacija in z medsebojnim povezovanjem ustvarjale dodano vrednost.

SAMOZAVEST IN ENERGIJA KRANJSKIH 
KANDIDATOV NA LISTI SOCIALNIH DEMOKRATOV 
ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2018

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

9
1. nagrada: kolesarska majica SD
2. nagrada: 2-krat darilni paket SD
3. nagrada: 3-krat majica SD

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, 13. 
junija 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Socialni  
demokrati

Volilni okraj 3 – 
Radovljica II. 

Volilni okraj 4 – 
Kranj I.

Volilni okraj 7 – 
Tržič 

Volilni okraj 8 – 
Škofja Loka I.

Volilni okraj 10 – 
Kamnik



10 Gorenjski glas
petek, 1. junija 2018

info@g-glas.si

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški občin-
ski svet je v sredo potrdil občin-
ski podrobni prostorski načrt 
za območje površin nadze-
mnega pridobivalnega prosto-
ra v kamnolomu Kamna Gori-
ca. Dokument ureja del obsto-
ječega kamnoloma ter zemlji-
šče za načrtovano razširitev 
pridobivalnega prostora na se-
veru in jugu. 

Krajani Kamne Gorice in 
okolice so sicer pred letom in 
pol ob prvi obravnavi doku-
menta ostro protestirali pro-
ti načrtovani širitvi kamno-
loma v smeri Kamne Gori-
ce. Kot zatrjujejo na občin-
ski upravi, so v sprejetem pro-
storskem načrtu ob pogojih 
za širitev opredeljeni tudi po-
goji za sanacijo, pri čemer so 
upoštevane pripombe v javni 
razpravi, da se meja pridobi-
valnega prostora umakne za 
vrh in greben Drnovca, tako 
da se v celoti ohrani gozd na 
območju nad smučiščem.

Kot je svetnikom pojasnil 
pripravljavec dokumenta An-
drej Golčman, glede na odlok 
način izkoriščanja kamno-
loma ostane enak kot doslej, 
prav tako ni predvidena po-
stavitev novih objektov ali 
naprav. »Je pa predvideno, da 
se v času tehnične sanacije, ko 
se ruda izkoristi, terase zniža-
jo na polovico, to je na osem 

do dvanajst metrov, z name-
nom, da se čim hitreje zara-
stejo. Po zaključku izkorišča-
nja se namreč na območje na-
vozi humus in začne posto-
pek zatravljanja, sajenja grmi-
čevja in avtohtonega drevja – v 
skladu s sadilnim načrtom in 
načrtom sanacije.«

Dovoljenje za izkoriščanje 
rudnine v kamnolomu ima 
Gorenjska gradbena družba, 
d. d., ki ji je vlada koncesijo 

za izkoriščanje mineralnih 
surovin na obstoječem ob-
močju podelila za dvajset let, 
to je do leta 2021. Zaloge ka-
mnin v obstoječem kamno-
lomu zadoščajo za izkorišča-
nje še za nadaljnjih štiri do 
pet let, zatem pa je načrtova-
na širitev kamnoloma ob so-
časni sanaciji sedanjih povr-
šin izkoriščanja z rekultivaci-
jo krajine oziroma ozelenit-
vijo, so pojasnili na občinski 

upravi. Za spremljanje izko-
riščanja in sanacije bo vsa-
ko leto izdelan geodetski po-
snetek kamnoloma, državi in 
občini posredovani podatki o 
količini letnega izkopa, zavo-
du za varstvo narave in obči-
ni pa poročilo o izvedenih sa-
nacijskih ukrepih. Za nad-
zor sta poleg inšpektorja za 
rudarstvo vključena tudi me-
dobčinski inšpektorat in pri-
stojna naravovarstvena služ-
ba. Občina bo s koncesijo 
pridobljena sredstva v celo-
ti namenila Lipniški dolini, 
koncesionar pa je s Krajev-
no skupnostjo Kamna Go-
rica uskladil pogodbo o sofi-
nanciranju programov kul-
ture in športa.

Kamnolom se lahko širi
V kamnolomu Kamna Gorica se območje pridobivanja keratofirja in dolomita lahko širi proti severu in 
jugu, s tem da ne bo posegov v območje gozda nad kamnogoriškim smučiščem. 

Gorenjski gradbeni družbi se bo dvajsetletna koncesija, ki ji jo je za izkoriščanje rudnine  
v kamnogoriškem kamnolomu podelila vlada, iztekla čez tri leta.

Za spremljanje izkoriščanja in sanacije bo vsako leto 
izdelan geodetski posnetek kamnoloma, državi in 
občini posredovani podatki o količini letnega izkopa, 
zavodu za varstvo narave in občini pa poročilo o 
izvedenih sanacijskih ukrepih.

Marjana Ahačič

Radovljica – Vurnikovi dnevi 
vsako leto obeležujejo spomin 
na arhitekta in radovljiškega 
rojaka Ivana Vurnika, ki se je 
rodil 1. junija 1884 v Radovlji-
ci, kjer je preživel del svojega 
življenja in tam leta 1971 tudi 
umrl. Letošnji se začenjajo da-
nes, v petek, ko se bo osrednja 
prireditev začela na Vrtu go-
stilne Kunstelj s »sprehodom 
z radolško dobrotnico Josipi-
no Hočevar« ob 18. uri. Pred 
spomenikom tej podjetnici in 
mecenki, ki je bil na Linhar-
tovem trgu postavljen natan-
ko pred 110 leti, bodo pripravi-
li posebno slovesnost. Ob 19. 
uri bo v Šivčevi hiši sledilo od-
prtje razstave z naslovom Fa-
bianijeva, Plečnikova in Vur-
nikova soba v Hotelu Union, 
ob 20. uri pa bo v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine še 
slovesna podelitev Vurnikove 
študentske nagrade. 

V torek, 5. junija, ob 17. 
uri, organizatorji prireditev 

– Center arhitekture Sloveni-
je in Krajevna skupnost Ra-
dovljica – pripravljajo spre-
hod po sledeh Ivana in Hele-
ne Vurnik v Radovljici. Ude-
leženci si bodo najprej ogle-
dali ogledali Vurnikovo roj-
stno hišo, v kateri je ureje-
na spominska soba in kjer 
jih bo sprejela arhitektova 
vnukinja, ki skrbi za zapu-
ščino svojih starih staršev. 

Ogledali si bodo še vilo Sav-
nik, hotel Grajski dvor in ko-
pališče Obla gorica ter ogled 
zaključili na starem radovlji-
škem pokopališču, kjer sta 
grobnici družin Vurnik in 
Vidic - Resman. Pot bo vodil 
umetnostni zgodovinar Goj-
ko Zupan.

Za tiste, ki jih Vurnikovo 
delo bolj zanima, organiza-
torji 6. junija pripravljajo še 

pot po sledeh Ivana Vurnika 
v Mariboru, v soboto, 2. ju-
nija, dopoldan pa v Ljublja-
ni. V Radovljici bodo prip-
ravili še sklop delavnic Igri-
ve arhitekture, glasbene kon-
certe, razstavo del študentov, 
ki so se prijavili za Vurniko-
vo študentsko nagrado v Ra-
dovljiški graščini ter tradicio-
nalno Vurnikovo pot, ki jo bo 
v soboto, 9. junija, vodil arhi-
tekt Robert Potokar. Letošnja 
bo najprej vodila v Vrata na 
ogled Aljaževe kapele sv. Ci-
rila in Metoda, sledil bo obisk 
turističnega naselja Nebesa 
pri vasi Livek, ogled cerkve 
Svetega Duha na Javorci ter 
vrta Kržišnik v Žireh. Pot 
bodo zaključili s sprehodom 
po Škofji Loki ter ogledom 
novih ureditev Cankarjevega 
trga in Trga pod gradom.

V Vili Podvin bodo tudi le-
tos ves junij stregli Vurnikov 
meni, v Domu dr. Janka Be-
nedika pa stanovalci ob po-
moči osebja že ves teden pe-
čejo Vurnikove piškote.

Začenjajo se Vurnikovi dnevi
Danes, v petek, bo osrednja prireditev z odprtjem razstave in podelitvijo Vurnikove študentske nagrade.

V Vurnikovi rojstni hiši v Radovljici je tudi spominska soba, 
ki jo bo obiskovalcem sprehoda po sledeh Ivana Vurnika in 
Helene Kottler Vurnik v torek predstavila njuna vnukinja.

Danica Zavrl Žlebir

Bled – Podjetje Rikli, čigar 
ustanovitelj je podjetje Zorn 
plus iz Ljubljane, njegov di-
rektor pa Otmar Zorn, se je 
kot edini ponudnik pojavil na 
razpisu za nakup blejske Pri-
stave. Generalni sekretariat 
vlade je že več let neuspešno 
iskal najemnika ali kupca za 
ta kompleks na Bledu, tokrat 
ga je na javnem razpisu za 
ceno 1,35 milijona evrov ku-
pilo podjetje Rikli, ki je lani 
na Bledu že postalo lastnik 
hotela Jelovica.  

Objekt je bil zgrajen med 
letoma 1920 in 1940 ter je 
bil prvotno konjušnica in bi-
vališča za delavce gradu Su-
vobor, predhodnika dana-
šnje Vile Bled. Leta 1989 je 
bil kompleks v celoti rekon-
struiran in preurejen v trgo-
vsko hišo, vmes je bilo več 

neuspelih poskusov oživi-
tve, stavba, ki je zavarovana 
kot kulturna dediščina, pa je 
medtem več let prazna pro-
padala. Grad z dvema notra-
njima atrijema na površini 
več kot štiri tisoč kvadratnih 
metrov je zato potreben te-
meljite obnove, za katero pa 
bo treba pridobiti kulturno-
varstveno soglasje.

»Občina Bled je z veseljem 
sprejela novico, da je Pristava 
prodana. Verjamemo, da bo 
novi lastnik s to izjemno ar-
hitekturno dediščino ravnal 
spoštljivo in ji vdihnil prepo-
trebno novo vsebino in pred-
vsem novo življenje,« pa o 
prodaji Pristave pravijo na 
Občini Bled, kjer so pred leti 
državo zaprosili za brezpla-
čen prenos lastništva. V pri-
meru prodaje je imela obči-
na predkupno pravico, ven-
dar se ji je odpovedala.

Družba Rikli  
kupila še Pristavo
Družba Rikli, hotelska in turistična dejavnost,  
je od države kupila propadajočo blejsko Pristavo.

Preddvor – Z mednarodnim simpozijem Po poteh Josipine 
Turnograjske se je danes začelo dogajanje ob prazniku občine 
Preddvor. Prvega junija praznujejo prav v čast prve slovenske 
pisateljice, pesnice in skladateljice Josipine Urbančič, rojene 
na gradu Turn pred 185 leti. Simpozij, na katerem sodeluje 
deset uglednih mednarodnih strokovnjakov, bodo sklenili ob 
17.30 s prireditvijo na Turnu. Že ob 13. uri bodo pri hiši Preši-
ren v Kokri odkrili spominsko ploščo hranitelju orožja v letih 
slovenske osamosvojitve 1990 in 1991. Ob 19. uri bo maša 
v cerkvi sv. Petra z blagoslovom opravljenih del v občini, ob 
20. uri pa slovesna akademija ob občinskem prazniku. Na njej 
bodo predstavili nov zbornik Preddvor – podobe minulih časov 
in ljudi, podelili bodo tudi občinska priznanja. Dobitniki so 
dolgoletni športni delavec Lojze Grašič, nekdanji predsednik 
Zveze borcev Marjan Gorza (posmrtno) in uspešna športnica 
Maja Povšnar.

Občina Preddvor praznuje

Tržič – Občina Tržič v sklopu projekta Aglomeracija Loka, v 
katero sodijo največja naselja v občini, predvideva izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 11.359 metrov in 
priključitev 1.684 prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v občini. Aglomeracijo Loka, katere obreme-
nitev z odpadno komunalno vodo presega dva tisoč PE, je 
namreč treba opremiti do konca tako, da bo po zaključku pro-
jekta dosegala 98-odstotno opremljenost. Projekt je ocenjen 
na 5,8 milijona evrov, od tega občina pričakuje 2,6 milijona 
evrov nepovratnih sredstev kohezijskega sklada. Projekt je 
že šel uspešno skozi prvo sito za pridobitev teh sredstev, na 
končno odločitev pa še čakajo.

Predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja

Verje – Na Verju ob Zbiljskem jezeru so v petek slovesno odkrili 
spominsko ploščo, posvečeno dr. Jožetu Pučniku, in z njo pet-
najst let po njegovi smrti obeležili njegovo zadnje domovanje 
v Sloveniji. Na slovesnosti so bili med drugim prisotni Gorazd 
Pučnik, Andreja Valič Zver, Božo Predalič in Leon Merjasec, 
predsednik OO SDS Medvode, ki je v svojem govoru med dru-
gim poudaril, da je ponosen, da je dr. Jože Pučnik v občini Med-
vode našel svoje domovanje in svoj mir. »V OO SDS Medvode 
si vse od njegove smrti prizadevamo, da bi v občini postaviti 
obeležje v njegovo čast, vendar do sedaj neuspešno. Vseeno pa 
upamo, da sedaj piha nov veter in da nam bo uspelo. Verjamem 
pa, da bi bil dr. Pučnik vesel, da se je spomin nanj trajno zapisal 
tudi tukaj na Verju. Bil je velik človek, velik Slovenec, pogumen 
in motor postavitve slovenske države. Če tega poguma ne bi 
imel, se mi danes ne bi zbrali tukaj.«

Spominska plošča doktorju Jožetu Pučniku
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Krajevna skupnost Lancovo, Lancovo 30b, Radovljica, upravlja-
vec Planinskega doma Goška ravan, na podlagi 48. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur. l. 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18; v nadaljevanju 
Uredba) objavlja 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O  
ODDAJI PLANINSKEGA DOMA GOŠKA RAVAN V NAJEM
Krajevna skupnost Lancovo daje v najem nepremičnino, parc. št. 
1528/2 in parc. št. 1528/3, k.o. Lancovo, Planinski dom Goška ravan, 
s pripadajočim zemljiščem, namenjen kmetijski in turistični dejav-
nosti, s sklenitvijo neposredne pogodbe, za določen čas 2 leti, z 
možnostjo podaljšanja.  

Višina mesečne najemnine za nepremičnino brez obratovalnih in 
drugih stroškov znaša 250,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje:
-  v tem postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo  

registrirano dejavnost na področju turizma ali kmetijstva ali  
gostinstva in vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj na področju 
registrirane dejavnosti,

-  ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do  
Občine Radovljica in Krajevne skupnosti Lancovo, sicer bo izločen 
iz nadaljnjega postopka,

-  zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli  
od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov 
prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Prosilci pošljejo svoje vloge in program izvajanja dejavnosti v 8 
dneh od objave te namere na naslov: Krajevna skupnost Lancovo, 
Lancovo 30b, 4240 Radovljica.

V kolikor bo za najem nepremičnine več interesentov, bodo z njimi 
opravljena dodatna pogajanja o ceni in bo nepremičnina oddana v 
najem najugodnejšemu ponudniku.

Z najugodnejšim ponudnikom bo v 8 dneh po končani izbiri  
sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Uredbe.

Upravljavec Krajevna skupnost Lancovo lahko postopek kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ustavi. Kontakt: 041 324 049

Simon Šubic

Kranj – Člani Sindikata zdrav
stva in socialnega skrbstva 
v Domu upokojencev Kranj 
(DUK) so v torek v Kranju 
pripravili protestni shod, na 
katerem so zahtevali odpravo 
pritiskov direktorice Zvonke 
Hočevar na sindikalne pred
stavnike in zaposlene. Osta
le zaposlene so tudi pozva
li k podpisu peticije, s kate
ro med drugim zahtevajo od
stop direktorice in njen umik 
opozoril pred odpovedjo za
poslitve iz krivdnih razlogov 
predsednici njihovega sin
dikata Nataši Malnar in sin
dikalni zaupnici Evi Kova
čec. Hočevarjeva, ki vse očit
ke iz peticije odločno zavrača 
(o tem smo poročali pred te
dnom dni), je tik pred prote
stnim shodom sklicala zbor 
delavcev, ki je pokazal, da so 
zaposleni v domu razdeljeni 
v dva tabora. Drugi sindikat 
v domu – Sindikat zdravstva 
in socialnega varstva – in za
posleni, ki niso člani sindi
katov, namreč podpirajo di
rektorico in pozivajo k spora
zumnemu reševanju proble
mov ter prenehanju blatenja 
dobrega imena DUK v medi
jih. »Morda res ni vedno vse 
rožnato, a prepričani smo, da 
se vsi, tudi direktorica, trudi
mo, da je temu tako. Njena 
vrata so vedno odprta in ved
no je pripravljena za pomoč 
in kompromise,« je tako de
jala predsednica drugega 
Sindikata zdravstva in soci
alnega varstva DUK Irena 
Gole. »Želimo končno mir, 

brez medijskih pritiskov in 
širjenja neresnic peščice za
poslenih, ki tudi zaradi oseb
nih interesov med nas seje
jo nezadovoljstvo,« je dodala. 

»Zelo mi je hudo, ker je di
rektorica dosegla tisto, kar je 
že dolgo načrtovala. To je, da 
se sindikati med sabo 'zra
vsamo', ona pa ni nič kriva,« 
pa je na kasnejšem prote
stnem shodu ocenila Nataša 
Malnar, ki vodi 'mlajši' Sin
dikat zdravstva in socialne
ga skrbstva DUK. Kot je po
vedala v pogovoru z novinar
ji, je njihov sindikat ves čas 
prosil, da se pogovorijo znot
raj zavoda, a se direktorica z 

njimi noče pogovarjati. Edi
na rešitev je, da direktorica 
odstopi, sami pa bodo pri 
svojih zahtevah vztrajali, je 
še dodala. 

Problem je nastal leta 
2015, ko je novi sindikat di
rektorico pozval, naj delav
cem vrne premalo plačane 
stroške prevoza na delo. Ho
čevarjeva je na njihove zah
teve pristala, a obenem zah
tevala, da 49 zaposlenih, ki 
so dobili preveč izplačane 
potne stroške, razliko vrne. 
Devet zaposlenih dogovora 
o vračilu ni želelo podpisa
ti, zato jih je direktorica toži
la, ker tako po njeni razlagi 

zahteva zakon. Malnarjeva 
je v torek opozorila, da je di
rektorica eno tožbo na sodi
šču že izgubila in da je so
dišče ugotovilo, da delavec 
ni dolžan vračati tistega, za 
kar sam ni kriv. Sodba sicer 
ni pravnomočna.

V Zvezi svobodnih sindi
katov Slovenije Hočevarje
vi očitajo, da je Malnarjevi 
in Kovačecevi izdala opozo
rilo pred odpovedjo izključ
no zaradi njunega sindikal
nega dela, a direktorica zatr
juje, da so bili razlogi za po
dajo opozorila drugi in ima
jo znake hudih kršitev delov
nih obveznosti. 

Napetosti v kranjskem domu
V Domu upokojencev Kranj sta hišna sindikata vsak na svoji strani – eden podpira direktorico Zvonko 
Hočevar, drugi, ki je v torek organiziral protestni shod, pa zahteva njen odstop. 

Del zaposlenih je v torek protestiral proti nepravilnostim v Domu upokojencev  
Kranj. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Medobčinski inšpek
torat Kranj je v tržiški obči
ni v lanskem letu izvedel 77 
inšpekcijskih in 24 prekr
škovnih postopkov. Slavka 
Remic iz inšpektorata je na 
zadnji seji tržiškega občin
skega sveta pojasnila, da je 
bilo sicer lani manj inšpek
cijskih postopkov kot leto 
poprej, ker so občani v veči
ni že opravili priklope na jav
no kanalizacijsko omrežje. 
Lani so na Tržiškem opravi
li tudi dvanajst inšpekcijskih 
nadzorov v turističnih objek
tih, ki imajo nočitvene zmo
gljivosti; le v dveh primerih 
so ugotovili, da se evidenca 

vodi površno. Zaradi zastira
nja preglednosti v križiščih 
oziroma prekomerne rasti 
grmovnic, zelenja so uvedli 
22 postopkov, osem postop
kov zaradi nezakonitega od
laganja odpadkov ... Inšpek
torji so izvedli tudi poostren 
nadzor nad ravnanjem la
stnikov psov in lani se je po
kazalo, da je že več lastnikov 
pobiralo iztrebke za svojimi 
pasjimi prijatelji. 

Inšpektorji so pri redar
skem nadzoru ugotovili 711 
prekrškov, kar je za štiri od
stotke več kot leto poprej. 
Daleč največ jih je bilo za
radi kršitev določil zakona 
o pravilih cestnega prome
ta. V občini Tržič so imeli 13 

merilnih mest z radarjem. 
Najbolj so vozniki drveli po 
Snakovški cesti v Križah, 
kjer je bilo kar 99 prekora
čitev hitrosti, pa skozi Zvir
če ter po Kranjski in Can
karjevi cesti v Tržiču. Tudi 
največja prekoračitev hitro
sti je bila na Snakovški ces
ti, kjer je kršitelj namesto do
voljenih petdeset vozil 88 ki
lometrov na uro. Izrekli so 
mu tisoč evrov globe in de
vet kazenskih točk. Manj so 
inšpektorji ugotovili prekr
škov na področju mirujoče
ga prometa, največ teh težav 
je bilo na Blejski cesti v okoli
ci Zdravstvenega doma v Tr
žiču. Nekaj voznikov so us
tavili, ker niso bili pripeti ali 

pa so (nepravilno) telefoni
rali med vožnjo, za oboje je 
svetnik Marjan Špehar me
nil, da bi bilo treba nadzor še 
poostriti. Svetnik Marko Po
ljanc je inšpektoratu predla
gal, naj še bolj samoinicia
tivno pregleduje žive meje, 
škarpe, ki zastirajo pogled 
na cestišče, ter pregledajo, 
kje manjkajo cestna ogleda
la. Klemen Belhar pa, naj in
špektorji več pozornosti na
menijo mirujočemu prome
tu med večjimi prireditvami. 
Remičeva iz Medobčinskega 
inšpektorata Kranj je sicer 
ocenila, da se na splošno var
nostna situacija v občini iz
boljšuje, inšpektorji lani za
ostankov pri delu niso imeli. 

Za več nadzora previsokih živih mej
Medobčinski inšpektorat Kranj je lani uvedel 22 postopkov zaradi zastiranja preglednosti v križiščih 
v tržiški občini. Vozniku so za divjanje po Snakovški cesti v Križah izrekli tisoč evrov globe in devet 
kazenskih točk. Kakšni so še rezultati inšpekcijskega in redarskega nadzora v tržiški občini za leto 2017?

Vilma Stanovnik

Kranj – V kranjski občini de
luje 18 javnih zavodov. Naj
več, dvanajst, jih je s področ
ja vzgoje in izobraževanja, 
trije s področja kulture, dva 
s področja zdravstva in eden 
s področja športa. Poleg teh 
pa so še po en javni zavod s 
področja turizma in kulture, 
gasilskoreševalne službe in 
energetike. Večina jih je po
slovala dobro oziroma pozi
tivno, o tem pa so na maj
ski seji seznanili tudi občin
ske svetnike. Izgube so ime
li le Osnovno zdravstvo Go
renjske, Prešernovo gledali
šče Kranj in Lokalna ener
getska agencija Gorenjske. 

Največ jo je imelo Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, ki je 
lani ustvarilo nekaj več kot 
190 tisoč evrov izgube, ki je 
posledica znižanja cen zdra
vstvenih storitev, povišanja 
stroškov dela zaradi kolek
tivnih pogodb, nižjih pri
hodkov ter povečanja mate
rialnih stroškov. Svet zavoda 
je sprejel sklep, da se izguba 
pokrije iz dobička preteklih 
let. Dobiček v enoti Zdra
vstveni dom Kranj v višini 
skoraj 130 tisoč evrov pa bo 
v letu 2018 porabljen za ra
zvoj in posodobitev opreme 
ter obnovo zgradb. Vsi dru
gi javni zavodi so poslovali z 
dobičkom, največ ga je imel 
Zavod za šport Kranj, dobrih 
sto tisoč evrov. 

Javni zavodi dobro poslovali

Ljubljana – Danes, 1. junija, bo v Ljubljani zaživela nadgrad
nja Odprte kuhne s stojnicami kulinaričnih destinacij, med 
katerimi bo tudi stojnica s predstavitvijo turistične ponudbe 
Škofje Loka. Obiskovalce bodo med drugim povabili tudi na 
bližajoče se loške prireditve in dogodke: 18. Večer slovenskih 
viž v narečju, O'glasbeno Loko, Tek štirih mostov, Historial – 
festival zgodovine (Visit Škofja Loka) in LUFt – Loški umetniški 
festival, pa tudi na Škofjeloški pasijon, dogodke Sokolskega 
doma, festivala Pisana Loka in Loka v snegu ter Pokal Loka. 
Ločani v tej predstavitvi vidijo dobro priložnost za promocijo. 
Na Pogačarjevem trgu bodo tudi 8., 15. in 22. junija. 

Škofja Loka na Odprti kuhni
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Prosimo odgovorite na spodnja vprašanja:

Imate podobne spremembe na koži 
kot na spodnjih slikah? DA NE

Imate podobne spremembe na nohtih
kot na spodnjih slikah? DA NE

Imate podobne spremembe na lasišču 
kot na spodnjih slikah? DA NE

Vprašalnik 
za odkrivanje suma na psoriazo/luskavico s plaki

Luskavica je kronična neozdravljiva vnetna bolezen 
kože, nohtov, lasišča ter sklepov. Nove raziskave so po-
kazale, da imajo bolniki z luskavico večje tveganje za 
pojav srčno-žilnih bolezni (debelost, sladkorna bole-
zen) s povišanim krvnim tlakom in holesterolom, ki 
so dejavniki tveganja za pojav srčnega infarkta. Bolni-
ki s hudo luskavico v povprečju živijo 3-4 leta manj kot 
drugi. Zato luskavica ni samo bolezen kože. Predstavlja 
kompleksen vnetni proces. Po vsem svetu je okoli 125 
milijonov obolelih, v Sloveniji pa med 30 in 40 tisoč. 
V primerjavi z drugimi boleznimi ima na bolnika zelo ve-
lik vpliv in spada med tiste, ki najbolj poslabšajo kako-
vost bolnikovega življenja. Bolniki so hudo stigmatizi-
rani, imajo težave pri komunikaciji zaradi manjše samo-
zavesti, delodajalci jih neradi zaposlujejo zaradi napač-
ne predstave, da so kožne spremembe nalezljive, veliko 
dela imajo z nego kože ... pogosto so depresivni. Nered-
ko jih spremlja nerazumevanje življenjskega partnerja, 
če so v položaju, da ga iščejo, so praviloma še v težjem 
položaju.  Neredko čutijo tudi negativen vpliv bolezni 
na spolno življenje. 

»Po 40 letih življenja z luskavico 
sem bila popolnoma obupana, kajti 
nobena terapija mi ni več pomagala.  
Potem pa sem spet začutila 
optimizem, ko sem poskusila 
zdravljenje z biološkim zdravilom.  
Na koži je bilo vedno manj  lusk in  
rdečih lis, dokler ni vse popolnoma 
izginilo. Zdaj sem spet samozavestna, 
lahko se drzneje oblačim,  
sem  v kopalkah, ne da bi se ozirala, 
koliko oči me prikrito,  morda  
celo zgroženo, opazuje in pomiluje.  
Hvala za nova odkritja.«

Luskavica se kaže v obliki rdečih plošč oz. plakov, ki se 
luščijo. Luske so srebrno bele in niso adherentne, zara-
di česar je obsežno luščenje tipičen znak bolezni.  Bolni-
kom je na voljo vprašalnik, ki pomaga pri zgodnjem pre-
poznavanju najpogostejših oblik luskavice. Značilno so 
prizadeti komolci, kolena, spodnji del hrbta oz. koža 
nad križnico ter lasišče in nohti. Plaki so lahko od veli-
kosti kapljice do velikosti moške dlani. Včasih se medse-
bojno zlivajo v bizarne oblike in spominjajo na zemlje-
vid. Eritrodermična oblika je poslabšanje, kjer je priza-
deto 90 % kože. Približno 20–30 % bolnikov prizadene 
še psoriatični artritis, ki ga je treba zgodaj začeti zdravi-
ti, saj ima napredujoči potek in se lahko konča kot inva-
lidnost.
Lažje oblike zdravimo predvsem z lokalno terapijo, ge-
neralizirane oblike ter oblike, ki se ne odzivajo na lokal-
no zdravljenje, zdravimo s sistemsko terapijo. Dodatno 
zdravljenje je fototerapija oz. kombinacije naštetega. 
Od leta 2005 so za najhujše oblike bolezni na voljo bio-
loška zdravila.

Objavo članka je omogočilo podjetje Novartis, ki pa v vsebino ni posegalo.

Luskavica

Tamara Levičnik, dr. med., specialistka dermatovenerologije

ZDRAVJE info@g-glas.si
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Če ste vsaj na 3 vprašanja odgovorili z DA, vam priporočamo, da se pogovorite z vašim 
osebnim zdravnikom.

Vprašalnik je namenjen pomoči pri odkrivanju znakov luskavice. Diagnozo lahko postavi samo 
osebni zdravnik ali dermatovenerolog.

Vprašalnik je sestavljen s pomočjo strokovne literature:
Dominguez PL, Assarpour A, Kuo H in sod.  Development and pilot-testing of a psoriasis 
screening tool. Br J Dermatol 2009; 161: 778-784. 

Strokovna recenzija: Združenje slovenskih dermatovenerologov.
Izdaja: farmacevtsko podjetje Novartis.

Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300-75-50

Je Vaša koža na določenih mestih 
(najpogosteje na komolcih, kolenih, ob lasišču) 
zadebeljena in pordela/vneta po več kot 
2 tedna hkrati?

DA NE

Se Vaša koža na teh mestih lušči? DA NE

Vas koža na odebeljenih mestih srbi? DA NE

Ima kdo v Vaši družini luskavico/psoriazo? DA NE

Ali imate vsaj en boleč ali otekel sklep, 
ki ni povezan s poškodbo? DA NE
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Zaključila so se grad-
bena dela v porodnem bloku 
Bolnišnice za ginekologijo 
in porodništvo (BGP) Kranj, 
zdaj čakajo na opremo, in če 
bo šlo vse po načrtih, naj bi do 
jeseni porodnice že rojevale v 
prenovljenih prostorih. Zača-
sno so za potrebe porodnega 
bloka preuredili del gineko-
loškega oddelka, je sporoči-
la Polona Podnar, direktorica 
BGP Kranj, ki je pred kratkim 
nastopila polni mandat vo-
denja bolnišnice za obdobje 

štirih let. Pred tem je bila vršil-
ka dolžnosti direktorice BGP 
Kranj, po poklicu pa je zdrav-
nica, specialistka ginekologi-
je in porodništva. 

Kot je še dejala Podnarje-
va, se vedno razveselijo do-
nacij, in dokler se ne bo spre-
menil sistem financiranja 
v javnih zdravstvenih usta-
novah, so donacije še toliko 
bolj dragocene. V zadnjem 
času so v BGP Kranj preje-
li kar tri. Podjetje Merit HP 
iz Ljubljane je doniralo tri ti-
soč evrov, s tem bodo v bol-
nišnici kupili grelno jedro za 

novorojenčke. Podjetje Pri-
ber iz Zminca pri Škofji Loki 
je podarilo veliko novih obla-
čil za novorojenčke, Pletilstvo 
Jakopina pa dve odejici za no-
vorojenčke. Zanimivo, eno ta-
kih odejic je Pletilstvo Jakopi-
na poslalo v Kensingtonsko 
palačo ob nedavnem rojstvu 
malega britanskega prin-
ca Luisa. Mateja Potočnik iz 
Pletilstva Jakopina je poveda-
la, da so s tem darilom žele-
li prispevati predvsem k pre-
poznavnosti Slo venije. V zve-
zi z materialom pa je pojasni-
la: »Zdravo hrano v Sloveniji 

že dobro poznamo, zdrava ob-
lačila pa še premalo. Odejice 
so narejene iz stoodstotnega 
organskega bombaža in ima-
jo ustrezen certifikat.«

V BGP Kranj so nekoliko 
spremenili režim obiskov. 
Obiski na ginekološkem in 
porodniškem oddelku so 
vsak dan od 15. do 17. ure, na 
obisk lahko pridejo ena zdra-
va odrasla oseba in zdravi so-
rojenci. Obiski v intenzivni 
enoti so vsak dan od 15. do 
17. ure in so omejeni na eno 
zdravo odraslo osebo, ki je pri 
pacientki lahko deset minut. 

Obnova porodnega bloka
V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so zaključili gradbena dela pri obnovi  
porodnega bloka. Objavili so tudi nove termine obiskov in donacije, ki so jih prejeli v zadnjem času. 

V BGP Kranj so iskreno veseli prav vsake donacije za 
novorojenčke, tako tudi donacije zdravju prijaznih odejic 
Pletilstva Jakopina. Od leve pomočnica direktorice za 
področje zdravstvene nege Špela Požun, Mateja Potočnik iz 
Pletilstva Jakopina, vodilna medicinska sestra neonatalnega 
in porodniškega oddelka Diana Zadnikar in pomočnica 
direktorice mag. Mihela Šifrer.

Maša Likosar

Zgornja Bela – Koronarno 
društvo Gorenjska je v sode-
lovanju z Občino Preddvor 
in Javnim zavodom za tu-
rizem Preddvor v dvorani 
doma na Zgornji Beli orga-
niziralo predavanje z nas-
lovom Zdravje srca in oži-
lja, cilji, ki jih moramo dose-
či. Predaval je kardiolog Me-
tod Prašnikar. Po predavanju 
je predsednik društva Ferdo 

Meglič prisotne seznanil z 
njihovim delom in vizijami. 
Glavni cilj društva je predsta-
viti rehabilitacijske progra-
me v krajih, kjer še nimamo 
vadbenih skupin, in včlaniti 
v društvo čim več srčno-žil-
nim bolnikov. Želijo si, da 
bi se v Preddvoru zbrala sku-
pina ljudi, ki bi redno dvak-
rat tedensko obiskovala jut-
ranjo telovadbo, saj je rekre-
acija pri teh boleznih vitalne-
ga pomena.  

Želijo si novih članov

Kardiolog Metod Prašnikar in organizator predavanj pri 
koronarnem društvu Tomaž Gruden / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Ob včerajšnjem Sve-
tovnem dnevu brez tobaka 
so z Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, Območne 
enote (NIJZ OE) Kranj spo-
ročili, koliko je kajenje razšir-
jeno v gorenjski regiji. »Razi-
skava Z zdravjem povezan ve-
denjski slog iz leta 2016, ki 
je bila izvedena med prebi-
valci, starimi od 25 do 74 let, 
je na Gorenjskem v primer-
javi s Slovenijo nakazala ne-
kaj sprememb, ki pa niso sta-
tistično značilne. V Gorenj-
ski regiji je več trenutnih ka-
dilcev kot v Sloveniji, saj je 
leta 2016 kadilo 25 odstotkov 
Gorenjcev, medtem ko je v 

slovenskem povprečju kadilo 
23 odstotkov prebivalcev. Naj-
več kadilcev je med prebival-
ci Upravne enote Jesenice, v 
starostni skupini od 25 do 34 
let, med osebami s poklicno 
izobrazbo in iz nižjega druž-
benega sloja. Delež trenutnih 
kadilcev se je v primerjavi z le-
tom 2012 pri moških zvišal s 
25 na 29 odstotkov, pri žen-
skah pa znižal z 22 na 21 od-
stotkov,« je povedala prim. 
Alenka Hafner, dr. med., 
z NIJZ OE Kranj. Svetovni 
dan brez tobaka je letos pote-
kal pod geslom Tobak – gro-
žnja razvoju. Včeraj je v Klini-
ki Golnik na to opozorilo tudi 
Društvo pljučnih in alergij-
skih bolnikov Slovenije. 

Kadi četrtina Gorenjcev
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Preureditev ceste zagotavlja varnejše 
vključevanje preko tretjega zavijalnega 
pasu v poslovno-obrtno cono Lisice 
iz smeri Bleda in proti Koritnemu iz 
smeri Lesc. Ob prenovljenem cestišču 
je zgrajena tudi nova mešana površina 
za pešce in kolesarje na območju med 
Lisicami in priključkom za Koritno 
oziroma z navezavo na kolesarsko pot 
Lesce–Bled ter urejen varen prehod 
ceste preko ločilnega sredinskega otoka. 
Dela v vrednosti več kot devetsto tisoč 
evrov je financirala Direkcija RS za in-
frastrukturo, v manjšem deležu pa tudi 
Občina Bled.
Predvidoma do konca junija bo preus-
merjen promet na severno razbreme-
nilno cesto na Bledu. S tem bo bistveno 
razbremenjeno središče Bleda v smeri 
proti Zasipu, Gorjam in Pokljuki ozi-
roma Prešernova cesta od semaforja 
pri Unionu do odcepa za Blejski grad. 
Delno je cesta že prevozna z dveh strani 
in služi kot obvoz mimo gradbišča. V 
celoti so zaključena dela ob navezavi na 
Rečiško cesto, kjer sta zgrajeni tudi dve 
novi avtobusni postajališči in mešane 
površine za pešce in kolesarje, ločene od 
cestišča. Sledijo še navezave na lokalne 
ceste proti Zasipu in središču Bleda. 
Ob cesti skozi naseljena območja bodo 
postavljene tudi protihrupne ovire. 
Kolesarska pot z navezavo v smeri proti 
Lescam bo v gradnji še preko poletja, 
septembra pa se bodo zaključila vsa 
gradbena dela. V tem času se predvide-
va tudi pridobitev dokončnega uporab-
nega dovoljenja.

Prenovljena vpadnica
Po nekajmesečnih gradbenih delih je končana preureditev dela blejske vpadnice od savskega mostu  
v Betinskem klancu. Kmalu tudi severna obvoznica. Dela je financirala Direkcija RS za infrastrukturo,  
v manjšem deležu tudi Občina Bled.

Dela na Betinskem klancu so končana.

Udeleženci srečanja so se ukvarjali 
predvsem z izmenjavo pogledov na pojav 
množičnosti turizma v alpskih krajih, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, uva-
janje trajnostne mobilnosti ...
Turizem je alpskemu prostoru pripo-
mogel do relativne blaginje, v številnih 

regijah še vedno predstavlja izredno 
pomemben ali kar osrednji vir prihod-
kov. Turizem v Alpah pa ima dva obraza 
– poleg zagotavljanja preživetja ima 
seveda tudi negativne učinke, ki se kažejo 
v pretiranem izkoriščanju prostora in v 
nenadzorovani rasti.

Kot smo lahko slišali na konferenci, 
se praktično vsi turistično izpostav-
ljeni alpski kraji srečujejo s podobnimi 
težavami, tudi Bled in Bohinj, razprave 
in številne delavnice pa so tekle v iskanju 
odgovorov na vprašanja, kako razvijati 
turizem, ki bo temeljil na razvoju celo-
vitih ponudb, kako domačine, začasne 
prebivalce in goste vključiti v skupno 
prihodnost turističnega območja in kako 
učinkovito povezati turizem, kulturo, 
obrat, kmetijstvo, in to v okviru naravnih 
danosti.
Kot so poudarjali razpravljavci in 
udeleženci, ki so prihajali iz Italije, 
Avstrije, Nemčije, Francije in Slo-
venije (Bled, Bohinj, Kranjska Gora), se 
turizem in kakovost življenja ne smeta 
izključevati. Večkrat smo lahko slišali, 
da je trajnostni turizem mogoč, temeljiti 
pa mora na dogovoru med lokalno 
skupnostjo in turizmom v najširšem 
pomenu besede. V zadnjih letih, ko je 
rast turizma v Alpah enormna, je zaznati 
upor destinacij, da bi postale zabaviščni 
parki, kar je seveda prava pot. Varovanje 
okolja, butični produkti in sodelovanje z 
lokalnim prebivalstvom so prava pot.

Izzivi alpskih destinacij
Na Bledu so gostili srečanje omrežja občin Povezanost v Alpah, ki je bilo združeno z letno konferenco  
CIPRE na temo alpskega turizma. Ena od ugotovitev konference je, da se turizem in kakovost življenja  
ne smeta izključevati.

Na Bledu so gostili letno konferenco CIPRE na temo alpskega turizma.

Blejski grad bo za dva dni postal to, kar je nekoč bil – domovanje 
grajske gospode. In kaj bi gospoda brez vitezov? Srednjeveški 
dnevi, letos 2. in 3. junija, prinašajo dvodnevno dogajanje na 
gradu. Vitezi bodo duh srednjega veka s svojimi nastopi pričarali 
ob 10. in 16. uri, ob 11. uri pa bo na ogled še lutkovna predstava za 
otroke. Vitezov si ne predstavljamo kot miroljubne in krotke fan-
te iz srednjega veka, pač pa kot velike bojevnike, ki se srečujejo 
tudi na turnirjih, kjer seveda ne manjka mečevanja in lokostrel-
skih veščin. Turnirji bodo ob 12., 13., 14. in 15. uri. Posebne pozor-
nosti pa bo deležen ognjeni šov, ki ga bodo pripravili graščak in 
njegovi gostje, na ogled pa bo v soboto, 2. junija, ob 20.30 na 
grajskem parkirišču. Srednji vek pa je bil seveda znan tudi po bo-
gatih in pestrih tržnicah. Na blejski se bodo predstavili rokodelci 
in obrtniki, na voljo bodo otroške igre, vrtiljak, kulinarika, vrstili 
se bodo nastopi glasbenih skupin, glumači in ulični umetniki ...
Kot uvod v letošnje srednjeveške dneve pa bo v petek, 1. junija, 
ob 20.30 na gradu na ogled gledališka impro predstava Volkod-
lak. Volkodlak je improvizirana predstava, ki je narejena po 
navdihu družabne igre Mafija. Dogodek organizira Vaška Scena, 
ki deluje pod okriljem Kud Kamot iz Zasipa.

Srednjeveški dnevi

Vabljeni na Blejski grad in v srednji vek.

Potem ko so bili v zadnjem mesecu po celotni občini Bled 
postavljeni novi leseni stebrički z oznakami sprehajalnih in 
pohodniških poti, je bil izdelan tudi priročen žepni zemljevid, ki 
je izšel v pet tisoč izvodih in stane pet evrov. 
Zemljevidu bo sledila še digitalna različica. Na celotnem 
območju občine je sicer postavljenih približno dvesto stebričkov 
s petsto oznakami. Bled ima razvejan sistem sprehajalnih in 
pohodniških poti, zlasti po bližnjih osamelcih, ki ponujajo 
čudovite poglede na alpski biser in njegovo okolico. Označene in 
na zemljevidu vrisane pa niso prav vse, ampak le najbolj prilju-
bljene in uhojene. Nekatere poti so številnim obiskovalcem še 
vedno skrite ali pa namenjene dodatnemu raziskovanju. Zlasti 
jih radi uporabljajo tudi domačini. Poleg tega vsako leto Turizem 
Bled izda publikacijo Mini info v 70 tisoč izvodih in je v obeh 
blejskih infocentrih na voljo brezplačno.

Nov pohodniški zemljevid

Novi leseni stebrički z oznakami sprehajalnih in pohodniških poti

Predvidoma do konca junija bo preusmerjen promet na severno razbremenilno 
cesto na Bledu.
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KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
Ljubljanska c. 27, 4240 RADOVLJICA

Komunala Radovljica, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto: 

SMETAR (ž/m)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- II. stopnja strokovne izobrazbe,
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- fizične sposobnosti,
- znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazili 
pošljejo v 10 dneh po objavi na naslov:

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska c. 27,  
4240 Radovljica.

TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI – JUNIJ 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 

pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od 
junijskih terenskih  krvodajalskih akcij, ki bosta   

V ČETRTEK, 7. JUNIJA,  
v DOMU KRAJANOV PRIMSKOVO,  

Jezerska cesta 41, v Kranju in

V ČETRTEK, 21. JUNIJA, 
v Gasilskem domu v Dupljah, Zgornje Duplje 8.

  Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.
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RKS Območno združenje Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj
Tel.: 04 20 18 672

Restavracija Labod na Bledu zaposli:

POMOČNIKA KUHARJA (m/ž)

Za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece in za polni  
delovni čas zaposlimo pomočnika kuharja. Imate vsaj nižjo 
ali srednjo poklicno izobrazbo, vsaj eno leto izkušenj z delom 
v stroki, poznate HACCP sistem? Ste natančni, zanesljivi, samo-
stojni, komunikativni, urejeni? 

Če ste se prepoznali v opisu, nam do 6. 6. 2018 pošljite prijave  
z življenjepisom in spremnim pismom na naslov Diagnostični 
center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pri-
pisom »Za razpis« ali na romana.lenarcic@dc-bled.si. Več infor-
macij: www.dc-bled.si/si/o-nas/zaposleni/moznost-zaposlitve.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na območju obči-
ne Šenčur je še veliko mož-
nosti za gradnjo, o čemer 
pričajo tudi obravnave ob-
činskih podrobnih prostor-
skih načrtov (OPPN), ki so 
v obravnavi skoraj na vsaki 
seji. Tokrat so obravnavali 
štiri. Eden od njih je zadeval 
tudi sanacijo nelegalnih in 
neskladnih gradenj v obči-
ni in ponudil priložnost za 
legalizacijo. S tem ciljem je 
bilo v postopku oddanih ne-
kaj čez sto pobud, 62 pobu-
dnikov je sedaj vključenih 
v postopek. Na vprašanje, 
kaj se je zgodilo z ostalimi, 
pripravljavci dokumenta 
odgovarjajo, da so nekateri 

lahko že po veljavnem ob-
činskem prostorskem načr-
tu (OPN) legalizirali objekt, 
nekateri pa so od predloga 
odstopili. 

V teh primerih gre za ob-
stoječe stavbe, ki so že v pro-
storu, medtem ko ostali trije 
OPPN-ji zadevajo načrtova-
ne novogradnje. V drugem 
branju so svetniki potrdi-
li načrt, ki predvideva grad-
njo več poslovnih objektov 
na območju severno ob re-
gionalne ceste Kranj–Brnik 
med krožiščema z izvozom 
na avtocesto in izvozom v 
poslovno cono. Na vzhod-
nem delu je že pozidano, se-
daj naj bi gradili in komu-
nalno opremili še zemljiš-
ča na vzhodnem delu. Ob 

teh gradnjah so pomemb-
ni priključki na državno ces-
to, ki bo v prihodnje štiri-
pasovna, zato bodo to ure-
jali v dveh fazah. Na pomi-
slek enega od svetnikov, ki je 
potem glasoval proti doku-
mentu, da sta dve ureditveni 
enoti tik ob krožiščih, da bo 
gradilo prevozniško podjetje 
in to utegne negativno vpli-
vati na že sedaj zelo prome-
tno krožišče, so pripravljav-
ci odgovorili, da so se več let 
usklajevali z direkcijo za ces-
te, da so narejene vse potreb-
ne študije in da zapletov ne 
predvidevajo.   

Svetniki so pritrdili tudi 
OPPN-ju, ki predvideva sta-
novanjsko pozidavo med se-
danjim poslovnim objektom 

ob državni cesti in gostilno 
Ančka, to območje pa se bo 
napajalo z Delavske ceste, 
kjer je na njeni desni strani 
prav tako predvideno naselje 
stanovanjskih hiš. Na 3500 
kvadratnih metrih bodo 
zgradili dva večja, v pritlič-
ju med seboj povezana sta-
novanjska objekta s skupno 
kletno garažo. Junija bo jav-
na razgrnitev, kjer bodo lah-
ko občani dajali pripombe. 
Z gradnjo se bo gostota pre-
bivalstva na tem območju 
povečala, ugotavlja eden od 
svetnikov, ki ob tem razmi-
šlja o morebitni izposoji ko-
les, kakršno so vzpostavili v 
sosednji občini Kranj. Obči-
na sicer razvija svoje kole-
sarsko omrežje, glede izpo-
soje pa obstajajo pomisleki, 
ali bi bila na podeželju sploh 
rentabilna, na to odgovarja-
jo na občini. Četrti prostor-
ski dokument pa je zadeval 
postavitev dveh stanovanj-
skih hiš na Visokem. Svetni-
ki so vse podprli.

Dan za prostorske načrte
Na majski seji občinskega sveta so v Šenčurju obravnavali kar štiri občinske 
podrobne prostorske načrte (OPPN), enega že v drugem branju. 

Igor Kavčič

Poljane nad Škofjo Loko – 
Dolgoletna tradicija Kolonije 
Iveta Šubica bo letos »obro-
dila« devetnajstič. Tudi letos 
bo osrednje prizorišče Kul-
turni center slikarjev Šubic. 
Letošnji tematski naslov ko-
lonije je Cankarjeve črtice, 
udeležili pa se je bodo člani 
Združenja umetnikov Ško-
fja Loka, ki je tudi vsakoletni 
organizator, in vabljeni go-
stje. Kolonija bo potekala tri 
dni, od 1. do 3. junija. Petek 
in sobota bosta za umetnike 
ustvarjalna, v soboto zvečer 
ob 20. uri pa bo sledil večer z 
glasbo in literaturo. Dramski 

igralec Igor Žužek bo inter-
pretiral Cankarjeve črtice, 
Boštjan Soklič in Vid Sark 
pa uglasbeno Cankarjevo po-
ezijo. V nedeljo ob 15. uri bo 
razstava del, nastalih na 19. 
Koloniji Iveta Šubica, na od-
prtju pa bodo nastopili trio 
kitar Allcupown (Petra Po-
korn, klasična kitara, Maja 
Purgar, bas kitara in Ema 
Podobnik, akustična kitara), 
Društvo ljubiteljev glasbe-
ne umetnosti Camerata Car-
niola ter mentor Denis Ko-
kalj. Kolonija je odprta tudi 
za obiskovalce, ki so vablje-
ni na sobotni večer z glasbo 
in literaturo ter na nedeljsko 
odprtje razstave.

Konec tedna za 
Kolonijo Iveta Šubica

Urša Peternel

Lesce – Gospodarska zbor-
nica Slovenije (GZS) – Ob-
močna zbornica za Gorenj-
sko je včeraj v Čebelarskem 
centru Gorenjske v Lescah 
nagradila letošnje najboljše 
inovacije v regiji. Podelili so 
pet zlatih, pet srebrnih in 
šest bronastih priznanj ter 
eno zahvalo.

Zlato priznanje so prejela 
podjetja Domel za produk-
tno-procesno inovacijo Ra-
zvoj industrializacije modu-
larne EC enote, Iskraemeco 
za organizacijsko inovacijo 
Pravični števec, SIJ Acroni 
in Razvojni center Jesenice 
za produktno inovacijo Delo 
v vročem je lažje z orodnim 
jeklom Sitherm 2343, Iskra-
tel za produktno inovacijo ši-
rokopasovni domski prehod 
Innbox V70-U in Innbox 

G69 ter Iskraemeco za kom-
binirano inovacijo Komuni-
kacijska platforma za pame-
tna omrežja. Prve štiri zlate 
inovacije se bodo potegova-
le za priznanja na nacional-
ni ravni, ki jih bodo podelili 
konec septembra.

Srebrno priznanje so preje-
la podjetja Polycom za inova-
cijo Avtomatska linija za pri-
pravo surovcev za brizganje 

zglobov in montažo vzmeti 
Poly65, Jelovica za inovacijo 
Okenski vgradni sistem Jelo-
future, TAB Systems za ino-
vacijo Pametna LED ulična 
razsvetljava, M Sora za ino-
vacijo Numerične simulaci-
je obnašanja lesenih oken ob 
različnih zunanjih obreme-
nitvah in Iskratel za inovaci-
jo Avtomatsko merilno mes-
to za testiranje rešitev s ter-
minalno opremo.

Z bronastim priznanjem 
so nagradili podjetja M Sora 
za inovacijo ReWin – Leseno 
okno, izdelano iz odslužene-
ga lesa, Šubidu, Nina Malo-
vrh, s. p., za inovacijo Skle-
da OM NOM, Iskratel za 
inovacijo Preprosta meritev 

kasnitve avdia in videa pri 
videotelefoniji, SRC Infonet 
za inovacijo doZdravnika.si 
in za inovacijo Vrstomat 2.0, 
Lotrič in Nela razvojni cen-
ter pa za inovacijo TRAMES 
Unique.

Zahvalo za prispevek na 
področju inovativnosti pa 
so podelili podjetju Brunari-
ca Sonček, Turistična kme-
tija in okrepčevalnica, Mar-
ko Kuhar, s. p., za inovaci-
jo Pot pastirskih škratov na 
Krvavcu – pravljičnodoživ-
ljajska pot.

Na slovesni podelitvi so 
inovatorje pozdravili gene-
ralna direktorica GZS Sonja 
Šmuc, predsednik upravne-
ga odbora Območne zborni-
ce za Gorenjsko Bojan Lu-
skovec in predsednik oce-
njevalne komisije dr. Ma-
tevž Fazarinc, sicer tudi sam 
inovator. Kot so poudari-
li, število inovacij dokazuje, 
da je na Gorenjskem veliko 
inovativnih strokovnjakov, 
ki s svojo inovativnostjo in 
znanjem prispevajo k razvo-
ju podjetij in celotne druž-
be. Gorenjske inovacije so 
res odlične in se vsako leto 
uvrstijo tudi med najboljše 
na nacionalni ravni, so po-
udarili.

Pet zlatih gorenjskih inovacij
Najboljše inovacije na Gorenjskem so nastale v podjetjih Domel, Iskraemeco, SIJ Acroni in Razvojni 
center Jesenice ter Iskratel. 

Med petimi prejemniki zlatih priznanj je tudi združena ekipa inovatorjev podjetij SIJ Acroni 
in Razvojni center Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Inovatorji vsak dan iščejo 
nove, boljše rešitve, 
dihajo s podjetjem 
in ustvarjajo dodano 
vrednost. Njihove ideje 
izboljšujejo življenje.

GZS uspešne inovativne 
zgodbe nagrajuje že 
šestnajst let.
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OGNJENI 
ŠOV

VOLKODLAK   
improvizirana 

predstava

Grajsko 
parkirišče 

2.6. 
20:30

1.6. 
20:30 NA GRADU 

10:00  16:00  Uprizoritve mečevanje vitezi 
11:00              Lutkovna predstava za otroke 

LAMBERGARJEV TABOR
12:00     13:00     14:00     15:00  
Viteški turnir, šola mečevanja, lokostrelci 

TRŽNICA
Rokodelci in obrtniki, otroške igre, vrtiljak, 
kulinarika, nastopi glasbenih skupin,  
srednjeveški ples, glumači in ulični umetniki

Zavod za kulturo Bled, www.blejski-grad.si
T: +386 4 5729 782, E: blejski-grad@zkbled.si

Po hudi bolezni je aprila letos v 60. letu umrl dr. Silvo 
Žlebir, nekdanji generalni direktor Agencije Republike Slo-
venije za okolje in priznan strokovnjak za področje meritev 
in merilnih sistemov. 

Bil je univerzitetni diplomirani fizik, magistriral in dok-
toriral je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, leta 
2000 pa je zaključil specialistični študij menedžmenta na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

V letih 1981–1990 je kot raziskovalec in projektni vodja 
delal na razvoju merilnih sistemov v raziskovani enoti Is-
kre Kibernetike v Kranju. Je soavtor več patentov v EU in 
ZDA, ki so bili osnova za masovno proizvodnjo (več mili-
jonov) elektronskega Hallovega (monolitnega) števca ele-
ktrične energije, proizvedenega pretežno za zahtevne tuje 
trge. Na izsledkih njegovih tedanjih raziskav še danes teme-
ljijo proizvodi nekaterih slovenskih izvoznih podjetij. V letu 
1992 je, skupaj z dvema sodelavcema, prejel nagrado Repu-
blike Slovenije za znanstveno raziskovalno delo. 

V letih 1990–2001 je bil pomočnik direktorja in svetova-
lec vlade na Hidrometeorološkem zavodu Slovenije, kasneje 
pa postal direktor Urada za monitoring v novoustanovljeni 
Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). V teh letih 
je med drugim vzpostavil mrežo avtomatskih merilnih po-
staj in moderniziral meteorološke meritve širom Slovenije. 
Leta 2004 je postal generalni direktor ARSO in s tem prev-
zel dodatne odgovornosti za področje seizmologije ter za iz-
vajanje strokovnih, analitičnih in upravnih nalog s področ-
ja okolja. Agencija je v času njegovega vodenja opravila po-
membne naloge in projekte s področja okolja, seizmološka 
mreža pa je postala z modernizacijo ena najsodobnejših v 
Evropi. Na ARSO je uvedel sistem vodenja po mednaro-
dnih standardih in si skupaj s sodelavci prizadeval za poe-
nostavitev okoljske zakonodaje, ki bi omogočila poenostavi-
tev postopkov za uporabnike, hkrati pa bolj odločno omeje-
vala škodljive vplive na ljudi in okolje. 

Na področju mednarodnega sodelovanja je bil uspešen pri 
prizadevanjih za polnopravno članstvo Slovenije v Evrop-
ski organizaciji za spremljanje stanja ozračja z meteorolo-
škimi sateliti in v Evropski center za srednjeročne napove-
di vremena. Na njegovo pobudo je Slovenija postala polno-
pravna članica GEO (Skupina za opazovanje Zemlje, ki 
povezuje vsa opazovanja Zemlje za potrebe ukrepanja pro-
ti podnebnim spremembam) in bila izbrana za gostiteljico 
Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi, umerje-
valni laboratorij ARSO pa je postal Regionalni instrumen-
talni center (RIC) Svetovne meteorološke organizacije. Za-
čel je z izvajanjem doslej največjega projekta ARSO »Nad-
gradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vo-
dnega okolja v Sloveniji« (BOBER), pretežno financira-
nega iz kohezijskega sklada EU. Po končanem mandatu 
leta 2012 se je posvetil mednarodnemu sodelovanju ARSO. 
Od leta 2013 do 2015 je kot ekspert Evropske okoljske agen-
cije opravljal naloge projektnega vodja na Evropskem pro-
gramu monitoringa okolja Copernicus, pri čemer je sodelo-
val z več pomembnimi mednarodnimi organizacijami. Dr. 
Žlebir je bil zelo uspešen projektni vodja. Njegova odlika je 
bila skrb za strokovni razvoj mladih sodelavcev. Svoje zna-
nje s področja meteoroloških meritev je posredoval tudi štu-
dentom kot visokošolski učitelj na Katedri za meteorologijo 
Univerze v Ljubljani.

Z neutrudnim in predanim delom je prispeval tako k 
mednarodni prepoznavnosti ARSO in k večji varnosti Slo-
venije pred naravnimi nesrečami in okoljskimi tveganji kot 
tudi k razvoju števcev električne energije v kranjski Iskri. 
Njega, njegovo znanje, izkušnje in razvojne pobude bomo 
kolegi pogrešali.

Dušan Hrček s prijatelji

V spomin

Dr. Silvo Žlebir 
(1958–2018)

Moravče – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 
v sodelovanju z Društvom upokojencev Moravče vabi na 27. 
srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo v četrtek, 7. junija, z 
začetkom ob 10. uri pod velikim šotorom na prireditvenem pro-
storu v bližini gradu Tuštanj pri Moravčah.Organizatorji, ki so na 
srečanje povabili tudi vse župane gorenjskih občin in poslance, 
pričakujejo okoli dva tisoč udeležencev. Slavnostni govornik bo 
predsednik Sveta gorenjskih županov Boštjan Trilar, pripravili 
pa bodo tudi kulturni in zabavni program z živo glasbo.

Srečanje upokojencev bo v Moravčah

Maša Likosar

Kranj – Z dogodki, kot sta Ka-
rierni in Podjetniški dan, že-
lijo odpreti vrata vsem, ki jim 
bodo koristni napotki delo-
dajalcev in kariernih sveto-
valcev pomagali pri načrto-
vanju njihovih karier in jih 
opremili z informacijami, ki 
bodo ključne pri prehodu na 
trg dela ob zaključku študi-
ja. Kot je povedala svetoval-
ka Kariernega centra Univer-
ze v Mariboru Mojca Slana, 
je za mlade ključno, da o svo-
ji karieri razmišljajo že mno-
go prej kot takrat, ko bodo di-
plomirali. Ravno zato je po-
membno, da se udeležujejo 
tovrstnih dogodkov, saj lah-
ko na enem mestu pridobi-
jo ogromno pomembnih in-
formacij, ki jim bodo koristi-
le na njihovi poklicni poti, se 
srečali z različnimi delodajal-
ci in se z njimi tudi povezali.

Karierni dan se je začel s 
CV kliniko, na kateri so štu-
denti skupaj s kariernimi 
svetovalkami lahko pregle-
dali svoje življenjepise in 
prejeli usmeritve za izboljša-
ve. Lahko so se udeležili tudi 
brezplačnega psihometrič-
nega testiranja. Na podje-
tniškem dnevu pa so najprej 
podelili nagrade najzasluž-
nejšim dijakom zaključne-
ga letnika in naslednikom 

predali ključ, si ogledali se-
jem zaključnih nalog in pro-
jektov STŠ za delodajalce ter 
bili prisotni na predstavitvi 
projektnih tednov, kjer so 
jim pokazali proces nastaja-
nja spletne strani in projek-
tne dokumentacije, progra-
miranje robota Otto, priklop 
trifaznega asinhronskega 
motorja s tipkami, tekmo-
valno podmornico in mode-
liranje NN-omrežja. 

V sklopu delavnic na temo 
osebne predstavitve, vpliva 
družbenih omrežij na zapo-
sljivost mladih in priprave 

na zaposlitvene razgovo-
re so se predstavili različ-
ni delodajalci in rekrutor 
zaposlitvene agencije. Re-
gionalna razvojna agenci-
ja Gorenjske BSC Kranj je 
predstavila projekt Eras-
mus za mlade podjetnike, 
ki omogoča izmenjavo izku-
šenj med novimi in izkuše-
nimi podjetniki, Nacional-
ni projektni partner Cen-
terKontura je poskrbel za 
predstavitev projekta Razvoj 
in izvajanje prehoda mla-
dih s posebnimi potrebami 
na trg dela, srednješolcem 

so v okviru mednarodnega 
projekta CroCooS predsta-
vili protokol za pomoč dija-
kom v stiski. Tako študenti 
kot tudi dijaki so se udeležili 
predavanja Uspešno iskanje 
zaposlitve za mlade, ki ga je 
izvedel Gorazd Prah, karier-
ni svetovalec in zaposlitveni 
trener. Mladim je povedal, 
da se uspešen iskalec zapo-
slitve razlikuje od »čakalca« 
v treh stvareh: ve, kaj hoče; 
prepozna probleme deloda-
jalca in ima pogum, da mu 
svoje rešitve predstavi v obli-
ki njegovih, ne svojih koristi.

Uspešen iskalec zaposlitve 
ve, kaj hoče, in ima pogum
Na Fakulteti za organizacijske vede in na Srednji tehniški šoli Šolskega centra Kranj se zavedajo, da je 
trenutek prehoda iz izobraževalnega okolja na trg dela eden pomembnejših korakov mladih.

Mladi se zavedajo, da je prehod na trg dela težaven. / Foto: Tina Dokl  

info@g-glas.si
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    I  HIŠA KULTURE // torek, 5. junija 2018, ob 18. uri

Člani Slikarskega kluba iz Škofje Loke: Ivana, Franc, 
Marta S., Stana, Ana, Minča, Marta Č., Mija in Ma-
rija smo pod vodstvom akademske slikarke Aga-
te Pavlovec slikali živali, ker so kot take okras trav-
nika, hiše in človeka. Najprej smo se vsi lotili konja, 
ki je velikokrat navdih slikarjev, kiparjev in fotogra-
fov, saj njegova gladka, lesketava, mehko zaoblje-
na, bleščeča lepota telesa in gibov jemlje dih. Po-
tem pa so prišle na vrsto majhne, velike, ljubke, ne-
varne, dlakave, pernate, popolne in elegantne … 

Odprtje slikarske razstave bo v torek, 5. junija 
2018, ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa v Kranju.

Živalskega oglašanja pa ne bo slišati. 
Razstavni prostor bodo napolnili ubrani glasovi 
pevcev ŠKOFJELOŠKEGA OKTETA.

Razstavo si lahko ogledate do petka, 29. 6. 2018. w
w

w
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MAVRIČNI ŽIVALSKI SVET

Aleš Senožetnik

Mengeš – Torkova slove-
snost ob občinskem prazni-
ku Občine Mengeš je mi-
nila v znamenju občinskih 
nagrajencev. Tokrat so po 
štirih letih znova podelili 
naziv častnega občana. Pre-
jel ga je Matej Blejec, ki je 
čebelarstvu posvetil domala 
celo življenje in aktivno so-
deloval tudi v različnih ko-
misijah in odborih Čebelar-
ske zveze Slovenije. Za svo-
je delo je prejel številne na-
grade, pomembno vlogo pa 
je imel tudi pri gradnji čebe-
larskega centra v Lukovici.

Zlato priznanje je preje-
lo Medobčinsko društvo So-
žitje, srebrni priznanji sta 
prejela mentor in predse-
dnik Folklorne skupine Svo-
boda Mengeš Zoran Jagodič 
in predsednik Balinarskega 
kluba Mengeš Ludvik Miko-
la. Bronasti pa sta šli letos v 
roke Alojzu Kocetu, dolgole-
tnemu aktivnemu članu Tu-
rističnega društva Mengeš, 
ter Azemu Smajliju, članu 
Balinarskega kluba Mengeš. 

Podelili so tudi dva znaka 
Občine Mengeš. Za uspe-
he na področju folklorne 

dejavnosti ga je prejela mla-
dinska sekcija Folklorne 
skupine Svoboda Mengeš. 
Drugega pa sta si za tretje 
mesto med dvojicami v ek-
stremni dirki DOS okoli 
Slovenije zaslužila kolesar-
ja Primož Jeretina in Jure 
Mehle ter njuna spremlje-
valna ekipa z vodjo Jane-
zom Stoparjem na čelu.

Trdinovo nagrado za 
uspehe na izobraževalnem 
področju sta prejela diplo-
mantka slovenistike Maja 

Keržič za diplomsko na-
logo, v kateri je raziskova-
la poimenovanja za sadje v 
mengeškem govoru ter Ma-
tevž Štepec, dijak četrtega 
letnika Gimnazije Ledina, 
ki je nagrado prejel za raz-
iskovalno delo Vizija mla-
dinskega razvoja Občine 
Mengeš.

Župan Franc Jerič je v 
kratkem nagovoru pouda-
ril, da je mengeški občin-
ski praznik tudi praznik kul-
ture, saj ga obeležujejo 29. 

maja, na dan rojstva rojaka, 
pisatelja in zgodovinar Jane-
za Trdine. Njegove besede 
so z bogatim kulturnim pro-
gramom potrdili nastopajo-
či: mladinska Folklorna sku-
pina Svoboda Mengeš, Men-
geška godba, Zala Svete, ki 
je prebrala eno od Narodnih 
pripovedk iz bistriške doli-
ne, ki jih je zbral Trdina, ter 
Glasbena skupina Strune in 
violinista Gal Juvan in Mar-
jeta Banko ob spremljavi na 
klavirju Mirana Juvana.

Občinski praznik v Mengšu
Ob občinskem prazniku je Občina Mengeš po štirih letih ponovno podelila naziv častnega občana.

Skupinski portret letošnjih občinskih nagrajencev v Mengšu

Danica Zavrl Žlebir

Žiri – Obnova atletskega sta-
diona pri Osnovni šoli Žiri 
je bila skupaj z ostalimi deli 
vredna okoli pol milijona 
evrov. Ob tem so urejali tudi 
kanalizacijo, vodovod in iz-
boljšali poplavno varnost 
za območje šole in bližnje-
ga naselja Polje, je povedal 
župan Janez Žakelj. Del de-
narja za naložbo so dobili 
tudi od Fundacije za šport, 
ki je tokrat prispevala 21 ti-
soč evrov, v preteklosti pa 
finančno sodelovala pri še 

nekaterih žirovskih projek-
tih: gradnji regijskega ska-
kalnega centra, nogome-
tnega in odbojkarskega 
igrišča, planinskega doma 
na Mrzlem vrhu in otroške-
ga igrišča Dobračeva. Pod-
pira pa tudi gradnjo nove 
športne dvorane, osemmili-
jonskega projekta, za kate-
rega župan Žakelj napove-
duje, da bodo že letos zasa-
dili lopate.

Z obnovo atletskega stadi-
ona so Žirovci pridobili 100 
metrov steze za sprint, atlet-
ske kletke, 200-metrsko 

tekaško stezo in košarkar-
sko igrišče s tartanom. »Za 
ljubitelje športa je to veli-
ka pridobitev,« je ob sloves-
nem odprtju dejal župan 
Janez Žakelj, ki se je ob tej 
priložnosti zahvalil vsem, 
ki so pripomogli k ureditvi 
igrišča. Športno pridobitev 
sta odprla skupaj z Alešem 
Remihom iz Fundacije za 
šport. Fundacija je denar za 
žirovski atletski stadion pri-
spevala lani, ko je financira-
la 89 športnih objektov po 
Sloveniji in temu namenila 
2,4 milijona evrov.

Prenovili atletski stadion
V Žireh so ta teden odprli nedavno prenovljeni atletski stadion. Gre za del 
večjega projekta, gradnje športne dvorane, ki naj bi se začela že letos. 

V visokem startu na obnovljenem atletskem stadionu v Žireh /Foto: Gorazd Kavčič 

Kamnik – Mestna godba Ka-
mnik vabi na prireditev z nas-
lovom 170 godbeniških po-
mladi, s katero bodo počastili 
170-letnico godbeništva v Ka-
mniku in 120. obletnico usta-
novitve Mestnega godbenega 
društva. Prireditev bo jutri, 2. 
junija, v središču mesta. Ob 
14. uri bo povorka petih godb 
po Šutni, pol ure zatem pa še 
promenadni koncerti in sku-
pna izvedba koračnic sode-
lujočih godb v Parku Evropa.

Sto sedemdeset let 
godbeništva v Kamniku

Jasna Paladin

Domžale – Bale, napolnjene 
s smetmi na travniku v ne-
posredni bližini bioplinar-
ne v Študi – kar 690 jih je 
–, ki so zaradi smradu in bo-
jazni samovžiga pretekli te-
den razburile občane vasi 
Študa in Mala Loka ter tudi 
vodstvo občine Domžale, 
bodo odstranjene, tako je na-
mreč z odločbo včeraj pod-
jetju Publikus, ki je lastnik 
zemljišča, naložila inšpek-
torica za okolje in prostor.

»V minulem tednu je ob-
čina naredila vse, kar je lah-
ko. Obvestili smo pristojne 
inšpekcije in skupaj z naši-
mi poklicnimi in prostovolj-
nimi gasilci organizirali po-
žarno stražo. S prometnim 
znakom smo omejili tudi 
težo vozil, ki lahko dostopa-
jo preko mostu do tega zem-
ljišča in se s policijo in ob-
činsko inšpekcijo dogovori-
li za nadzor. Sodelujemo z 
okoliškimi prebivalci, dobi-
li smo se že na dveh zborih 
krajanov. Veseli nas, da so 
se na inšpektoratu za okolje 
in prostor na problematiko 
odzvali zelo hitro,« je včeraj 
pojasnil župan Toni Dragar 
in poudaril, da zemljišče, ki 
ima status kmetijskega in 
ga je podjetje Publikus ku-
pilo konec aprila letos, nima 

potrebnih dovoljenj za opra-
vljanje takšne dejavnosti, 
prav tako se nahaja na vodo-
varstvenem območju.

Odločba inšpektorice za 
okolje in prostor je reševa-
nje dela problematike, po-
vezane s smradom, naloži-
la bližnji bioplinarni, del pa 
Publikusu. Ugotovili so, da 
so v balah nenevarni odpad-
ki, a so Publikusu prepove-
dali nadaljnje dovažanje od-
padkov in nadaljnje skladi-
ščenje na tej parceli v Štu-
di in vseh parcelah v okolici. 
Odredila je tudi namestitev 
fizične prepreke (do zem-
ljišča in s tem odpadkov ima 
zdaj dostop praktično vsak-
do), v nadaljevanju postopka 
pa bo, tako inšpektorica, od-
rejena tudi odstranitev teh 
odpadkov.

Kako bodo sklepe v od-
ločbi uresničili v praksi in 
kaj to pomeni za podjetje 
Publikus, ki že ima težave 
s kopičenjem odpadkov na 
svojih deponijah v Suhado-
lah, na Mali Mežakli in v 
Kočevju, bo znano po tor-
kovem sestanku v Mengšu, 
na katerem se bodo zbra-
li župani občin z območja 
domžalske in kamniške 
upravne enote ter vodstvo 
podjetja Publikus. Krajani 
si želijo le, da bi odpadke 
čim prej odstranili.

Bale s smetmi  
je treba odstraniti
Odločba inšpektorata za okolje in prostor 
podjetju Publikus prepoveduje nadaljnje kopičenje 
odpadkov na travniku v Študi.

Zbilje – Turistično društvo Zbilje praznuje 65 let od ustano-
vitve. Prav toliko let je tudi od nastanka Zbiljskega jezera. 
Slovesnost ob tem jubileju bo v Zbiljah jutri, 2. junija, ob 15. 
uri. Potekala bo v okviru 23. srečanja obvodnih turističnih 
društev Slovenije, ki bo potekalo ves dan. Najbolj svečano 
bo prav ob 15. uri, ko se bo zbranim pridružila tudi ministrica 
za okolje in prostor Irena Majcen in podelila tudi priznanja 
akcije Moja reka.si

Obletnica Turističnega društva Zbilje
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Jesenice – Postavitev 27 sli-
karskih platen iz cikla, ki 
ga magistra umetnosti Jana 
Vizjak naslavlja Kreposti in 
bo do konca julija na ogled v 
Galeriji Kosova graščina, je 
del razstavne trilogije, v ka-
teri avtorica sodeluje s tremi 
gorenjskimi muzeji – Gor-
njesavskim muzejem in ku-
stosom Aljažem Pogačni-
kom, Muzeji radovljiške ob-
čine in kustosinjo Barbaro 
Boltar ter Gorenjskim mu-
zejem in kustosom ddr. Da-
mirjem Globočnikom. Jese-
ni bo v Kranju in v Radovlji-
ci Vizjakova razstavila še dva 
cikla Krogi in Portreti. Mu-
zeji bodo skupaj predstavili 
tudi nov razstavni katalog z 
reprodukcijami in besedili 
vseh treh umetnostnih zgo-
dovinarjev na več kot osem-
desetih straneh. »H konci-
piranju treh razstav me je 
povabil ddr. Damir Globoč-
nik, ki pozna moj celotni šti-
ridesetletni slikarski opus, 
V Kranju pa sem leta 2012 
tudi že razstavila 123 avto-
portretov,« o vzgibu za troj-
no razstavo pojasni Jana Viz-
jak, ki bo v Kranju predsta-
vila najnovejša dela, v Rado-
vljici pa izbor portretov, ki so 
nastali od sredine sedemde-
setih let do danes.

Vrnimo se k razstavi Kre-
posti, ki je na ogled v pritličju 
Kosove graščine. Vizjakova 
se predstavlja z deli, ki so bila 
v središču njene ustvarjalne 
pozornosti v letih od 2012 do 
2014. Gre za olja na lanenem 
platnu večjega formata, mo-
tive pa je povezala s temati-
ko desetih kreposti. »Naklju-
čje me je pred leti popeljalo 

v Palermo, kjer sem si ime-
la možnost ogledati zname-
niti Oratorij svetega Loren-
za, v katerem je deset baroč-
nih celopostavnih kipov žen-
skih figur – kot alegorij kre-
posti. Izpisala sem si njihova 
imena v latinščini – Obedien-
tia, Elemosina, Misericordia, 
Charitas, Paenitentia, Con-
stantia, Humilitas, Fides, 
Veritas in Gloria – in tako na-
slovila tudi svojih deset slik. 
V slovenščini se naslovi gla-
sijo: Vdanost, Usmiljenost, 
Uboštvo, Človekoljubnost, 
Potrpežljivost, Stanovitnost, 
Ponižnost, Pobožnost, Res-
nicoljubnost in Svetost,« 
pojasnjuje Vizjakova, ki je 
tudi na svojih slikah krepos-
ti upodobila v ženskih figu-
rah. »Osnovna linija ženskih 
figur, personifikacij krepos-
ti, se spaja s slikarskim pro-
storom in hkrati s slikarski-
mi rešitvami, ki koreninijo 
v zahodnoevropskem idealu 

elegance človeškega telesa, 
na kar nas opozarjajo tudi za-
nimivi detajli, na primer drža 
rok, nog, glave … Njene upo-
dobljene kreposti niso samo 
simboli, temveč raste simbo-
ličnost tudi iz njih, iz načina, 
kako so oblikovane, naselje-
ne na podlago oziroma zgra-
jene iz občutka za formo in 
barvni izraz,« je k slikam za-
pisal Aljaž Pogačnik. Kot bi 
se vživela v vsako od krepos-
ti, se Vizjakova na zelo pre-
pričljiv način namreč ukvar-
ja tudi z govorico telesa vsake 
posamezne figure.

Umetnica v nadaljevanju 
predstavlja še štiri sklope olj 
manjših formatov, ki jih je 
naslovila dobre, modre, sve-
tle in preudarne žene. »Slike 
sem barvno opredelila na tri 
osnovne barve, rumeno, rde-
čo in modro v dveh odtenkih. 
Rdeča je barva odločnosti in 
velja za preudarne žene, ru-
mena pomeni svetlobo, torej 

svetle žene, z modrima bar-
vama pa označujem dobre 
in modre žene,« pojasnjuje 
Vizjakova. 

V najbolj intimnem pro-
storu galerije je na ogled 
delo, na katerem je slikarka 
upodobila figuro sv. Franči-
ška Asiškega, obdanega z de-
setimi manjšimi podobami, 
od katerih vsaka simbolizira 
eno kitico svetnikove Sonč-
ne pesmi. Vizjakova pesem, 
ki je nastala pred več kot 750 
leti, povezuje s človekovim 
bistvom in njegovo eksisten-
co. »Pesem odpira vpraša-
nja ekologije – navezuje se 
na probleme onesnaževanja 
in podnebnih sprememb, pi-
tne vode, izgube biotske ra-
znovrstnosti …« še doda Jana 
Vizjak, ki v svojem slikarstvu 
tudi v prihodnje nadaljuje s 
svetopisemskimi vsebinami, 
ki nas, kot pravi, usmerjajo 
k pravilnemu načinu razmi-
šljanja in življenja.

Najprej si oglejmo Kreposti
V Galeriji Kosova graščina so nedavno odprli razstavo del slikarke Jane Vizjak. Če priznana umetnica na 
Jesenicah na ogled postavlja Kreposti, bo jeseni v Kranju razstavila cikel Krogi in v Radovljici Portrete.

Slikarka Jana Vizjak na Jesenicah razstavlja Kreposti, sledita še cikla Krogi in Portreti. 

Igor Kavčič

Radovljica – Pevska skupina 
Korona, ki deluje pod okri-
ljem Kulturno-umetniškega 
društva Radovljica, je po ob-
stoju zelo mlada, a izkušena 
skupina. Kot mešani sekstet 
deluje od letošnjega februar-
ja, v njej pa so pevke in pevci 
z dolgo pevsko kilometrino. 
Svež veter je v skupino vnes-
la strokovna vodja, priznana 
pianistka Nena Rion. Poleg 
prijateljstva skupino pove-
zuje želja po ustvarjanju ka-
kovostne in raznolike glasbe 
ter širjenju prijetnih vtisov 
med poslušalce.

Maja so se udeležili tretje-
ga mednarodnega pevskega 
tekmovanja Aurora Cantat v 
Šibeniku, na katerem je so-
delovalo 23 zborov iz Hrva-
ške, Srbije, Bosne in Herce-
govine ter trije predstavniki 
iz Slovenije. Pevske nastope 
je ocenjevala mednarodna 
žirija v sestavi Branko Starc, 
Bojan Pogrmilović in Helga 
Dukarić Dangubić (vsi Hr-
vaška), Marek Klimeš (Če-
ška) ter David Howard (An-
glija). S kostumi delovnih 
oblačil Gorenjske ob kon-
cu 19. stoletja so trije za-
konski pari prepričali žiri-
jo tako s podobo kot izvedbo 

programa, ki je obsegal šti-
ri slovenske ljudske pesmi 
različnih področij. Dosegli 
so namreč srebrno prizna-
nje stopnje VI. 

»Nad rezultatom smo nav-
dušeni, ponosna pa je tudi 
naša vodja Nena, ki se za-
radi službenih obveznosti 

tekmovanja z nami ni mogla 
udeležiti,« je povedala pevka 
Jerneja Stres, ki se zahvalju-
je vsem podpornikom, ki so 
jim omogočili sodelovanje 
na tekmovanju. Sekstet Ko-
rona je že poln načrtov za 
prihodnjo sezono, ko bodo 
tudi pripravili letni koncert.

Z voljo do uspeha
Pevska skupina Korona iz Radovljice na 
tekmovanju v Šibeniku do srebrnega priznanja

Zapeli so v gorenjskih oblačilih s konca 19. stoletja. 
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Igor Kavčič

Radovljica – Dvajsetletna 
tradicija Festivala gorenj-
skih komedijantov v Dobu 
pri Domžalah se v letoš-
nji izvedbi nadaljuje v Lin-
hartovem mestu – Rado-
vljici. Od ponedeljka do če-
trtka se bo na odru Linhar-
tove dvorane in v atriju Sre-
dnje gostinske in turistične 
šole v Radovljici zvrstilo pet 
najboljših predstav za odra-
sle ljubiteljskih gledaliških 
skupin Gorenjske. Selektor 
letošnjega srečanja dram-
ski igralec Gašper Jarni si je 
ogledal trideset predstav, ki 
so jih v aktualni sezoni upri-
zorili na gorenjskih odrih, 
in jih za festival, ki je hkra-
ti tudi 55. Regijsko srečanje 
ljubiteljskih skupin Gorenj-
ske izbral šest. Zaradi za-
držanosti enega igralcev ne 
bo uprizorjena igra Peteli-
nji zajtrk (Gledališče Toneta 
Čufarja in Šentjakobsko gle-
dališče), ogledali pa si bomo 
lahko pet odličnih predstav.

V ponedeljek, 4. junija, ob 
18. uri bo Dramska skupi-
na Čofta KD Kropa uprizo-
rila Romanco u Karlovc An-
žeta Habjana, ob 20. uri pa 
bo Gledališče 2B Bohinjska 

Bistrica nastopilo s Cankar-
jevimi Romantičnimi du-
šami. Naslednji dan, v to-
rek, 5. junija, bo ob 20. uri 
prav tako v Linhartovi dvo-
rani na ogled predstava Ali-
ca Lewisa Carrolla v izved-
bi KUD Franc Kotar Trzin. 
Sredina predstava, priredba 
po Ivanu Cankarju Za naro-
dov blagor, komedija s po-
letom v izvedbi KUD Oksi-
moron iz Kamnika, bo ob 17. 
uri na prostem v atriju Sre-
dnje gostinske in turistične 
šole (v primeru slabega vre-
mena pa v Linhartovi dvora-
ni ob 20. uri). Festival se bo 
zaključil v četrtek, 7. junija. 
Najprej bodo ob 19.30 pode-
lili nagrade najboljšim igral-
cem in gledališkim ustvar-
jalcem – Gašper Jarni jih je 
izbral med več kot 350 lju-
biteljskimi gledališčniki, v 
nadaljevanju pa bo sledila 
še zadnja predstava festiva-
la Goli pianist ali mala noč-
na muzika Matjaža Zupan-
čiča v izvedbi KD Loški oder. 
Vstop na vse predstave je 
prost, brezplačne vstopni-
ce pa si lahko zagotovite uro 
pred predstavo. Vsekakor iz-
jemna priložnost videti naj-
boljše letošnje predstave na 
Gorenjskem.

Gorenjski komedijanti 
prihajajo v Radovljico
V Linhartovi dvorani v Radovljici bo med četrtim 
in sedmim junijem potekal 21. Festival gorenjskih 
komedijantov. Pet predstav brez vstopnine.

Bistrica pri Tržiču – Jutri, v soboto, 2. junija, bodo od 9. do 17. 
ure na gradu Altgutenberg (Hudi grad) nad Bistrico pri Tržiču 
potekali Gutenberški dnevi. Skupaj z Gutenberškimi graščaki 
se boste lahko vrnili v čas srednjega veka. Vodeni ogledi bodo 
ob 10., 13. in 15. uri. Obiskovalce vseh generacij vabi KUD 
Ampus v sodelovanju z Občino Tržič, ZKO in KS Bistrica.

Gutenberški dnevi

Tržič – V večnamenskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pret-
narja bo jutri, v petek, 1. junija, ob 19. uri sprejem letošnjih 
Pretnarjevih nagrajencev Petra Kuharja in Lenke Kuhar Daňhe-
love. Pogovor z nagrajencema bo vodila direktorica knjižnice 
Marinka Kenk-Tomazin, Maja Tekavec bo prebirala njuno po-
ezijo, Lana Petrovič pa dogodek glasbeno popestrila s svojimi 
avtorskimi skladbami. Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová 
sta odlična slovensko-češka književna prevajalca in na Češkem 
že desetletje prizadevna organizatorja mednarodnega literar-
nega festivala Evropski pesniki v živo, na katerem vsako leto 
predstavita novejšo slovensko pesniško ustvarjalnost. Sta ne-
utrudna propagatorja sodelovanja Češke in Slovenije, zaslužna 
slovensko-češka književna posrednika oziroma ambasadorja 
slovenske književnosti in jezika na Češkem.

Sprejem Pretnarjevih nagrajencev

Kranj – Jutri, v soboto, 2. junija, ob 20. uri bo v Stolpu Škrlovec 
premierna izvedba plesno-lutkovne predstave Z distance. Ta 
je nastala v koprodukciji LG Nebo in KUD Qulenium, nastopa 
Petra Stare, koreografija je pripravila Ana Romih, za glasbo je 
poskrbel Borut Kržišnik, likovna zasnova pa je delo Andreja 
Štularja. Projekt Z distance je izvirna kombinacija igre, gle-
dališča predmetov in plesnega giba. Prepletanje umetniških 
medijev v artikulirano celoto se zavestno izogiba govorjeni 
besedi in uporablja neverbalno komunikacijo, arhetipe ter 
simbolno raven sporočanja. Izvajalcem dogodka prav upo-
raba različnih zvrsti odrskih in drugih umetnosti omogoča 
predstaviti univerzalne teme in načine komunikacije človeš-
kega izražanja in čutenja. 

Plesno-lutkovna predstava Z distance
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Maja Bertoncelj

Medvode – Javni zavod Soto-
čje Medvode in Športna zve-
za Medvode sta lani prvič or-
ganizirala festival Medvode 
v gibanju, ki je povezal celot-
no občino. 

Že prva izvedba je bila, kot 
pravijo, zgodba o uspehu z več 
kot tristo prostovoljci, 1200 
športniki in skupaj več kot tri 
tisoč obiskovalci. Od danes do 
nedelje bo potekal v drugi iz-
vedbi. Prinaša raznolik pro-
gram. Današnji uvod v festival 
bo Miniolimpijada z okrog 550 
učenci iz medvoških osnovnih 
šol in odprtje trim steze Eko-
fit Bonovček. Sobotno in ne-
deljsko središče dogajanja bo 
v centru Medvod, kjer se bodo 

izvajale aktivnosti, kot so rola-
nje, rolkanje, plesne delavni-
ce, skike, turnir v košarki, te-
niški turnir, balinanje, ulični 
tek za otroke in družine, tek s 
pasjimi ljubljenčki, kolesarski 
vzpon na Katarino ... Osrednja 
prireditev bo jutrišnji 2. Nočni 
tek Medvode, ki je vključen v 
slovenski pokal Nočni tek Slo-
venija. Število prijavljenih na 
športne dogodke se je povzpe-
lo že nad dva tisoč.

Na svoj račun bodo priš-
li v prvi vrsti ljubitelji športa 
in rekreacije pa tudi kulina-
rike, saj bo svoja vrata jutri 
znova odprla medvoška »od-
prta kuhna« Okusi Sotočja, 
po nočnem teku pa bo za ve-
černo vzdušje skrbela skupi-
na Kingston. 

Medvode v gibanju
Vrhunec tridnevnega festivala Medvode v gibanju 
bo jutrišnji nočni tek. 

Maša Likosar

Kranj – Sedmo svetovno pr-
venstvo v kegljanju za posa-
meznike v romunskem Clu-
ju je člane kranjskega Keg-
ljaškega kluba Triglav po-
neslo v sam vrh kegljanja. 

Anja Forštnarič je posta-
la svetovna posamična prva-
kinja med mladinci in bila v 
tandemu s Timijem Juran-
čičem med dvojicami druga. 
Anže Bajželj je zasedel tret-
je mesto v disciplini sprint. V 
ekipnem prvenstvu je sloven-
ska reprezentanca mladink, 
katere članici sta tudi Anja in 
Nika, osvojila četrto mesto, 
mladinci, med njimi Anže, 
pa so bili drugi. Niki Blagovič 
je med mladinkami posame-
zno medalja ušla za las. Brigi-
tte Strelec, ki je bila najprej v 
vlogi trenerke ženske repre-
zentance, nato pa je tekmova-
la, je na članskem svetovnem 
prvenstvu osvojila tretje mes-
to. Svetovni prvakinji 22-le-
tni Anji Forštnarič pome-
ni naslov uresničitev največ-
jih sanj. »Bila sem že na treh 
svetovnih prvenstvih in tokrat 
mislim, da sem si prvo mesto 
resnično zaslužila. Kegljanje 
imam v krvi, navdušila me je 

mama Brigitte, zaradi nje tre-
niram že 13 let in brez nje da-
nes ne bi bila najboljša na sve-
tu.«

Trener ženske ekipe v Tri-
glavu in selektor slovenske 
kegljaške mladinske repre-
zentance pri moških Albin 
Juvančič je na svoje varovan-
ce izredno ponosen. »Meda-
lje so potrditev našega trde-
ga dela vse leto. Na treningih 

se predvsem posvetimo pra-
vilni izvedbi meta in pilimo 
tehniko vsakega posame-
znika. Zdi se mi, da je prav 
to odigralo ključno vlogo na 
svetovnem prvenstvu, bili 
smo korak pred drugimi, saj 
je bilo naše število zgrešenih 
metov minimalno.« 

Kranjske tekmovalce na 
svetovnem kegljaškem pr-
venstvu in oba trenerja sta 

poleg navijačev, sprejela 
predsednik Kegljaškega klu-
ba Triglav Kranj Dušan Er-
žen in podžupan Mestne ob-
čine Kranj Boris Vehovec, ki 
se je tako dobitnikom me-
dalj kot tudi četrtouvrščeni 
Niki poklonil s simbolični-
mi darili, jim izrekel podpo-
ro ter se jim zahvalil, da so 
ime Kranja ponesli po celem 
svetu.

Najtrofejnejši kegljaški klub
V prostorih Kegljaškega kluba Triglav Kranj so slavnostno sprejeli kegljače Anjo Forštnarič, Niko 
Blagovič, Brigitte Strelec, Anžeta Bajžlja in trenerja Albina Juvančiča, ki so s svetovnega prvenstva v 
Romuniji prinesli kar pet medalj. 

Dušan Eržen, Albin Juvančič, Nika Blagovič, Brigitte Strelec, Anja Forštnarič, Anže Bajželj 
in Boris Vehovec / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj – Za nogometaše Trigla-
va in Bleda Hirterja tekmoval-
na sezona še ni končana. Obe 
ekipi čakajo kvalifikacije, no-
gometaše Triglava za obsta-
nek v prvi ligi, Bleda Hirterja 
pa za napredovanje iz tretje v 
drugo ligo. 

Obe ekipi bosta odigrali po 
dve tekmi, eno v gosteh in 
drugo na svojem domačem 
igrišču. Prvi obračun bo jutri, 
2. junija, ko bodo Kranjčani 

gostovali na Ptuju, Blejci pa 
v Beltincih. Nasprotnik Kra-
njčanov bo Drava Ptuj, ki je 
osvojila drugo mesto v dru-
gi slovenski nogometni ligi, 
nasprotnik Bleda Hirterja kot 
prvaka tretje slovenske nogo-
metne lige – center pa bo mo-
štvo Lušt Beltinci, ki je bil pr-
vak tretje slovenske nogome-
tne lige – vzhod. Kranjčani 
nogometaše Drave Ptuj poz-
najo iz lanske sezone, v kateri 
so se med seboj pomerili trik-
rat. Triglav je dvakrat zmagal, 

enkrat je bilo neodločeno. 
»Vemo, da nas čaka težka tek-
ma, a mislim, da smo le fa-
voriti. Podcenjevanja ne sme 
biti, kajti to je nekaj drugega, 
kot pa so bile tekme v lanski 
sezoni, ko smo se z njimi sre-
čali trikrat. Na prvi tekmi mo-
ramo doseči zadetek in nato 
na povratnem srečanju odi-
grati tako, da obdržimo prvo-
ligaški status,« je povedal teh-
nični vodja ekipe Triglava Mi-
loš Avdič. Nogometaši Ble-
da Hirterja so prvič na pragu 

druge slovenske nogome-
tne lige, na drugi strani pa so 
bili nogometaši iz Beltincev 
že tudi prvoligaši. Obe tekmi 
se bosta začeli ob 17. uri. Po-
vratni tekmi bosta v sredo, 6. 
junija, v Kranju in na Bledu. 
Zanimivo pa bo na nogome-
tnem igrišču v Športnem cen-
tru Kranj že jutri, ko bodo ob 
11. uri finalno tekmo držav-
nega prvenstva odigrali mla-
di nogometaši do 15. leta sta-
rosti iz kranjskega Triglava in 
Maribora.

Triglav na Ptuj, Bled v Beltince
Začenjajo se pomembne kvalifikacije za dve gorenjski nogometni ekipi.

Maja Bertoncelj

Kranj – Osemnajstletni Da-
vid Zec, produkt Triglavove 
akademije, bo svojo nogo-
metno pot nadaljeval v Liz-
boni pri Benfici. Pogodba je 
bila podpisana že med zim-
skim prestopnim rokom, 
za tem pa je bil dogovor, da 

Zec še pol sezone igra v ma-
tičnem klubu. Okolje bo za-
menjal ob koncu dodatnih 
kvalifikacij za prvo sloven-
sko ligo.

»Občutki ob takšnem pre-
lomnem dogodku v karie-
ri so seveda enkratni. Zara-
di tega sem se podal v nogo-
met in sem trdo treniral iz 

dneva v dan. Vsekakor mi 
ta prestop pomeni dodatno 
motivacijo za garanje in do-
kazovanje, se pa zavedam, 
da bo odslej še dvakrat težje, 
kot je bilo v preteklosti. Tako 
ali drugače se že nekaj časa 
pripravljam na selitev, in-
tenzivno se učim portugal-
ski jezik, ki ga že razumem, 

malce pa bo treba delati še 
na govornem področju. V 
nogometnem smislu pa si 
želim iti korak za korakom 
in videli bomo, kam me bo 
to pripeljalo,« je ob uradni 
objavi prestopa za klubsko 
spletno stran povedal nogo-
metaš, ki je v tej sezoni na-
stopil na 29 članskih prvo-
ligaških tekmah in dosegel 
tudi zadetek.

Prestop Zeca je, kot pou-
darjajo tudi v kranjskem Tri-
glavu, posledica sistematič-
nega dela, dobrih pogojev in 
trenažnega procesa.

David Zec v Benfico
Odmeven prestop mladega nogometaša kranjskega Triglava

David Zec iz Triglava v Benfico / Foto: NK Triglav Kranj

Maja Bertoncelj

Železniki – Železniki ta ko-
nec tedna gostijo najbolj-
še veterane v gorskem teku. 
Tradicionalni, že 23. Tek na 
Ratitovec letos šteje za sve-
tovno prvenstvo v gorskem 
teku za veterane.

Svetovna organizacija za 
gorske teke je organizacijo 
zaupala Atletskemu društvu 
Železniki, ki se je že doslej 
izkazalo kot dober organi-
zator. Program se je ura-
dno začel včeraj s prihodom 
udeležencev, ki jih boste da-
nes lahko pozdravili v para-
di (ob 16.45), ki ji bo sledi-
lo slovesno odprtje prven-
stva (ob 17. uri) na priredit-
venem prostoru pri športni 

dvorani v Železnikih. Tek-
movalni dan bo jutri, 2. ju-
nija. Poleg tekmovalcev, ki 
se bodo pomerili na svetov-
nem prvenstvu za vetera-
ne (starti različnih kategorij 
od 10. ure do 11.30), se bodo 
teka lahko udeležili tudi vsi 
drugi, saj bo potekal tudi Ra-
titovec open race. Razglasi-
tev rezultatov bo ob 15.45 pri 
športni dvorani.

Za kako velik mednarodni 
dogodek gre, dokazuje tudi 
število prijavljenih tekmo-
valcev. Teklo jih bo več kot 
štiristo iz 23 držav, med nji-
mi tudi številni Slovenci. Do 
Krekove koče na Ratitovcu 
se bodo pomerili za naslove 
najboljših na svetu v različ-
nih starostnih kategorijah.

V Železnikih zbrani 
gorski tekači
Gorski tekači veterani se bodo v teku na Ratitovec 
jutri pomerili za naslove svetovnega prvaka.

Brezje – Jutri se bo s petim Brezjanskim tekom v spomin na 
Ruth Podgornik Reš nadaljevala serija Gorenjska, moj planet. 
Start teka za otroke bo ob 9.30, za odrasle na 6,2 kilometra 
dolgi progi pa ob 10. uri.

Peti Brezjanski tek
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Cveto Zaplotnik

Škofja Loka – Ko so v Loških 
mesninah predlansko jesen 
iskali mesarijo za kratkoroč-
no sodelovanje, s katerim 
bi si zagotovili dodatne ka-
pacitete za proizvodnjo klo-
bas in salam, so se o možno-
stih sodelovanja pozanimali 
tudi pri mesariji Arvaj v Bri-
tofu, kjer pa so si v hudi krizi 
in finančni stiski želeli dru-
gačnih, dolgoročnih rešitev. 
Z Arvajevimi so se dogovo-
rili, kako bodo sanirali pod-
jetje Arvaj mesarija, in kma-
lu za tem že storili nekatere 
pomembne korake: odkupi-
li so blagovno znamko Ar-
vaj, zaposlili Arvajeve delav-
ce in jim izplačali zaostale 
plače in prispevke, se zače-
li o plačilu terjatev pogajati z 
upniki, med katerimi je naj-
večja avstrijska »slaba ban-
ka« Heta ...

Obseg predelave  
so podvojili 

Kot je povedal Mitja 
Vodnjov, direktor Loških 
mesnin in Kmetijsko goz-
darske zadruge Škofja Loka, 
ki je večinska lastnica Lo-
ških mesnin, zgodba z Arva-
jem še ni povsem zaključe-
na. Medtem ko so proizvo-
dni in kadrovski del sanaci-
je že končali, naj bi do jeseni 
zaključili še vse postopke v 
okviru finančne sanacije in 
potlej postopoma, v nasled-
njih letih poplačali vse dol-

gove. V Arvajevem obratu v 
Britofu so opustili nekatere 
dejavnosti in se usmerili iz-
ključno v proizvodnjo izdel-
kov, pri tem pa so doteda-
njim izdelkom dodali še ne-
katere nove. Mesečno koli-
činsko proizvodnjo so z za-
četnih trideset ton povečali 
na šestdeset ton, v proizvo-
dnji so še proste zmogljivo-
sti, ozko grlo pa sta zorilni-
ca in prekajevalnica, zato 
bodo za njuno povečanje v 
bližnji prihodnosti nameni-
li pol milijona evrov. Z vse-
mi večjimi trgovskimi veri-
gami so se dogovorili o pro-
daji Arvajevih izdelkov, za 

katere receptur niso spre-
minjali. Dodatno so zapos-
lili še pet delavcev. 

Od Arvaja kupili pet 
nepremičnin

Podjetje Arvaj mesari-
ja formalno sicer še obsta-
ja, a ne posluje več, njego-
vo celotno premoženje, po-
leg tega pa tudi premoženje 
družine Arvaj, je bilo zas-
tavljeno za poplačilo bank 
in drugih upnikov. Največ-
ji upnik je avstrijska »slaba 
banka« Heta, ki ima (brez 
obresti) do Arvaja 4,2 mi-
lijona evrov terjatev, vse pa 
je Heta zavarovala s hipote-
ko na Arvajevih nepremič-
ninah. »Pogajanja s Heto 
so končana in tudi vsi ura-
dni postopki so v zaključni 
fazi,« je dejal Mitja Vodnjov 
in dodal, da bosta dve ne-
premičnini, med njimi tudi 
stanovanjska hiša z mesni-
co v Britofu, ostali Arvaje-
vim, pet nepremičnin pa so 
že odkupili od Arvajevih in 
z njimi poplačali del Heti-
nih terjatev. Objekt za pre-
delavo mesa v Britofu potre-
bujejo za lastno dejavnost, 
preostale pa bodo prodali. 
Majdičev mlin v Kranju so 
že začeli prodajati, ostale – 
kmetijo na Gabrški Gori, 
gostilno Arvaj v Kranju, ki 
so jo sanirali in jo dali v na-
jem, ter hišo poleg gostilne 
– naj bi prodali prihodnje 
leto. Med preostalimi upni-
ki prevladujejo dobavitelji, 
z dvema tretjinama so poga-
janja o terjatvah že končali.

Želijo kupiti objekt  
v Bohinju

Loške mesnine so pred še-
stimi leti »vstopile« tudi v 
lastništvo družbe Mesnine 
Bohinja, jo finančno sani-
rale in v obratu v Bohinjski 

Bistrici vzpostavile proi-
zvodnjo trajnih izdelkov, ki 
odtlej poteka nemoteno. »V 
zadnjem času so se pokazale 
potrebe po vlaganjih v objekt, 
s katerimi bi zagotovili tudi 
uporabno dovoljenje, ven-
dar pa v skladu s poslovno 
politiko vlagamo le v objek-
te v naši lasti. Objekt v Bohi-
nju je v lasti Kmetijsko goz-
darske zadruge Srednja vas v 
Bohinju, ki pa se glede proda-
je še ni odločila,« je dejal Mi-
tja Vodnjov in dodal, da jih 
tudi sklep skupščine Loških 
mesnin zavezuje k temu, da 
do septembra rešijo lastnin-
sko vprašanje: ali objekt ku-
pijo ali poiščejo alternativno 
rešitev. V okviru prizadevanj 
za rešitev problema bo še ta 
mesec sestanek predstavni-
kov lastnikov Loških mesnin 
z vodstvom bohinjske zadru-
ge, na katerem naj bi se do-
govorili glede odkupa živine, 
prodaje mleka in poslovanja 
predelovalnega  obrata v Bo-
hinjski Bistrici.

Preselitev iz mesta  
do leta 2025

V loški klavnici so lani zak-
lali okrog 16 tisoč govedi in 
bili po številu zakolov go-
vedi druga največja klavni-
ca v Sloveniji, že vrsto let pa 
so med najpomembnejšimi 
ponudniki slovenske gove-
dine. »Nikoli nismo uvažali 
goved in govedine in je tudi 
v prihodnje ne bomo, kupu-
jemo in koljemo edino slo-
vensko govedo,« je dejal Mi-
tja Vodnjov in poudaril, da 

imajo v klavnici dovolj dela. 
Na to vpliva predvsem dvoje: 
prvič – ukinitev klanja v Mes-
ninah dežele Kranjske v Lju-
bljani, in drugič – vse manj-
ši uvoz govedine ter vse večje 
povpraševanje potrošnikov 
in posledično tudi mesarjev 
po mesu z označbo Izbrana 
kakovost, ki zagotavlja, da je 
meso domačega, slovenske-
ga porekla. Selitev klavnice 
iz središča Škofje Loke na ob-
robje načrtujejo do leta 2025, 
ob tem pa pozorno spremlja-
jo velike spremembe v klav-
niški dejavnosti, kjer se eko-
nomika poslabšuje, pa tudi 
razmere na trgu. »Če bo trg 
stabilen in ne bo uvoza mesa, 
potem bo smiselna grad-
nja sodobnega klavniškega 
objekta,« je dejal Vodnjov.

Krepijo poslovno 
sodelovanje z zadrugami

Kmetijsko gozdarska za-
druga (KGZ) Škofja Loka, ki 
je sicer večinska lastnica Lo-
ških mesnin, krepi tudi po-
slovno sodelovanje z gorenj-
skimi zadrugami. »K sodelo-
vanju na komercialnem po-
dročju nas je prisilil trg, saj 
le tako lahko dosegamo bolj-
še nakupne in prodajne po-
goje,« je dejal Vodnjov in na-
vedel, da so z zadrugami M-
Sora Žiri, KGZ Sloga Kranj, 
KZ Naklo in KGZ Sava Lesce 
razvili različne oblike sode-
lovanja, predvsem sodeluje-
jo pri odkupu in prodaji kme-
tijskih pridelkov ter pri na-
bavi kmetijskega reproduk-
cijskega materiala za kmete. 

Čaka jih še poplačilo upnikov
Loške mesnine so v družbi Arvaj mesarija že končale proizvodni in kadrovski del sanacije, čaka pa jih še 
dokončno poplačilo finančnih obveznosti do upnikov. Z največjim upnikom, avstrijsko »slabo banko« 
Heta, so pogajanja že končali.

Mitja Vodnjov, direktor KGZ Škofja Loka in Loških mesnin

Na nedavnem volilnem občnem zboru Kmetijsko 
gozdarske zadruge Škofja Loka so za novega 
predsednika zadruge izvolili Dušana Pintarja iz 
Gorenje vasi, izkušenega zadružnika in dobrega 
poznavalca razmer v zadrugi in v slovenskem 
zadružništvu.

Loška zadruga in družba 
Loške mesnine sta lani 
ustvarili čez 60 milijonov 
evrov prometa, obe 
sta poslovali pozitivno 
in obe sta tudi veliko 
vlagali – zadruga v 
prenovo zadružnega 
doma v Gorenji vasi in 
»mesnine« v Arvajevo 
mesarijo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je objavilo javni raz-
pis za naložbe v moderni-
zacijo opreme in objektov v 
živilsko-predelovalni indu-
striji ter za učinkovitejše tr-
ženje kmetijskih izdelkov. 
»S tem postavljamo temelje 
za še večjo konkurenčnost 
na trgu, naložbe pa zagota-
vljajo tudi proizvodnjo ka-
kovostne in varne hrane,« je 
ob objavi razpisa dejal mini-
ster Dejan Židan in pouda-
ril, da je razpis pomemben 
tudi za ohranjanje in odpi-
ranje novih delovnih mest 
v živilsko-predelovalni in-
dustriji. 

V okviru razpisa naj bi za 
spodbujanje naložb name-
nili 15 milijonov evrov ne-
povratnih sredstev, od tega 
šest milijonov evrov za kme-
tije in dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah, devet milijo-
nov evrov pa samostojnim 

podjetnikom, zadrugam, 
zavodom, gospodarskim 
družbam in gospodarskim 
interesnim združenjem. S 
tem denarjem naj bi spod-
bujali ureditev objektov in 
nakup opreme za predela-
vo in trženje kmetijskih iz-
delkov, ureditev skladišč in 
nakup opreme za skladišča, 
ureditev objektov za oskr-
bo z vodo, greznic in čistil-
nih naprav, ureditev objek-
tov za proizvodnjo električ-
ne in toplotne energije, po-
sodobitev ogrevalnih siste-
mov, nakup mobilnega pre-
delovalnega obrata, uredi-
tev prodajaln in degustacij-
skih prostorov ... 

Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja bo 
vloge sprejela od 4. junija 
do vključno 12. septembra. 
Pri ocenjevanju vlog bo dala 
velik poudarek temu, koli-
ko naložba prispeva k prila-
gajanju na podnebne spre-
membe, k varovanju okolja 
in spodbujanju inovacij.

Denar za naložbe
Z razpisom namenjajo petnajst milijonov evrov za 
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih izdelkov.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Predpisi, ki urejajo 
področje naravnih nesreč, 
uvrščajo med naravne ujme 
tudi vetrolom, zaradi kate-
rega je treba v koledarskem 
letu posekati oziroma spra-
viti iz gozda več kot 400 ti-
soč kubičnih metrov dreves 
in skupna škoda presega 0,3 
promila načrtovanih prihod-
kov državnega proračuna. 
Lanski decembrski vetro-
lom je po teh kriterijih bil na-
ravna nesreča. Močan veter, 
ki je pihal med 11. in 13. de-
cembrom, je namreč po oce-
ni Zavoda za gozdove Slove-
nije v slovenskih gozdovih 
močno poškodoval 2,2 mi-
lijona kubičnih metrov dre-
ves, od tega na kranjskem 
gozdnogospodarskem ob-
močju 88 tisoč kubičnih me-
trov in na blejskem območju 
nekaj več kot 65 tisoč kubič-
nih metrov dreves. S tem je 
povzročil v gozdovih za 48 
milijonov evrov neposredne 
škode ter še 6,9 milijona 

evrov posredne škode, ki naj 
bi v poškodovanih in osla-
belih sestojih nastala s čez-
merno razmnožitvijo luba-
darja. Država bo denar za 
pomoč pri izvedbi sanaci-
je poškodovanih gozdov za-
gotovila v okviru programa 
razvoja podeželja za obdob-
je 2014–2020, ki vključuje 
tudi ukrep Podpora za od-
pravo škode v gozdovih. Po 
oceni zavoda za gozdove bi 
za sanacijo gozdov potrebo-
vali 11,8 milijona evrov ter še 
dodatnih 1,3 milijona evrov 
za zagotovitev prevoznosti 
in gradnjo novih gozdnih 
prometnic.  

V zavodu za gozdove so le-
tos lastnikom gozdov izdali 
več kot 13 tisoč odločb za po-
sek 1,6 milijona »kubikov« 
drevja, lastniki so do sre-
dine maja posekali več kot 
en milijon kubičnih metrov 
poškodovanega drevja, šte-
vilka pa bi bila še višja, če de-
bela snežna odeja ne bi upo-
časnila poteka sanacije v me-
secih februar in marec.

Ocenili škodo, ki jo je 
povzročil vetrolom

Kranj – Društvo Sorško polje bo v soboto, 9. junija, organizira-
lo ogled dobrih kmetijskih praks v šentjurškem okolišu. Ude-
leženci ekskurzije si bodo ogledali Soržev mlin v vasi Polže, 
nasad aronije v vasi Vizore, nasad rička in belušev v Arclinu, 
nasad jagod, plodov in drugih rastlin na biodinamični kmetiji 
v Črnolici, pašno rejo in ekološko predelavo mesa na ekološki 
kmetiji Oset in zeliščni biodinamični vrt Majnika Žiče. Prijave 
sprejema Zdenka Jerala (040 977 392), ki daje tudi dodatne 
informacije.

Na ogled dobrih praks v okolico Šentjurja
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T:  04/258 70 00  E: info@merkurnepremicnine.si

www.merkurnepremicnine.si

Želite svoji ekipi ponuditi dobre delovne 
pogoje, ker veste, da počutje vpliva tudi  

na rezultate poslovanja? 

Neradi zapravljate čas v prometnih konicah 
in se obenem zavedate pomena  

dostopnosti poslovnih partnerjev? 

Vas bolj kot na mestne zidove navdihujejo 
pogledi na spreminjajočo naravo?

Pridružite se zadovoljnim uporabnikom 
Poslovne stavbe Merkur Naklo!

Pisarne  
z razgledom

MERKUR
nepremicnine
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Simon Šubic

Vtis je, da je Gorenjska grad-
bena družba iz minule krize 
izšla kot eden redkih zma-
govalcev, saj ste postali tret-
ji do četrti gradbinec v drža-
vi. Kako se vam je uspelo ob-
držati?

»Pred krizo je bilo naše 
podjetje na repu deseterice 
največjih gradbenih podje-
tij. Treba je poudariti, da je 
v Sloveniji po letu 2008 v 
zelo kratkem času propadlo 
kar 22 od 30 največjih pod-
jetij. Gradbeništvo poleg re-
sursov – kadrovskih, finanč-
nih in materialnih – pot-
rebuje predvsem naročila, 
in če naročila nihajo iz leta 
v leto, je zelo težko ohrani-
ti stabilnost podjetij. Naše 
podjetje je zelo malo sodelo-
valo pri gradnji avtocestne-
ga križa in nismo bili toli-
ko odvisni od izgradnje av-
tocest, ki je bila na vrhuncu 
pred kriznim obdobjem. Ne-
katera od teh podjetij pa so 
bila zelo odvisna od tega se-
gmenta. Prilagojeni smo bili 
na manjša naročila in bolj 
regionalno ter tudi zelo raz-
pršeno v okviru posameznih 
vrst gradenj. Naša rast je bila 
v zadnjih petnajstih letih do-
kaj konstantna z nekaterimi 
izjemami v posameznih le-
tih. Poleg tega je za propad 
nekaterih od večjih podje-
tij najbrž krivo tudi napač-
no lastninjenje, pa tudi veli-
ka nihanja na trgu javnih na-
ročil. V našem podjetju divi-
dende lastnikom niso bile 
izplačane, vsa sredstva smo 
obdržali v podjetju in jih na-
menili za posodobitev, ra-
zvoj in pa za krizne čase, ki 
prihajajo v valovih. Ta stra-
tegija se je pokazala za do-
kaj učinkovito. Seveda pa so 
tudi nam ta propadla podje-
tja pustila nekaj dolgov, ki so 
ostala v stečajnih masah.«

Vse kaže, da skupaj s če-
škim partnerjem Metrostav 
ne boste uspešni na razpi-
su za drugo cev Karavanke, 
saj je bila na razpisu najniž-
ja ponudba turškega podje-
tja Cengiz Insaat ...

»Kar se tiče izgradnje dru-
ge cevi Karavank, so ponud-
be še v fazi pregledovanja in 
ne znam napovedati, kakšna 
bo končna odločitev naroč-
nika. Seveda pa imam svo-
je mnenje. Naša ponudba 
je zelo kvalitetno sestavlje-
na in menim, da je zelo op-
timalna tudi glede na ceno, 
saj smo se uvrstili na drugo 
mesto med devetimi ponu-
dniki. Imamo kvalitetnega 
partnerja, ki ima veliko izku-
šenj, pa tudi mi nismo brez 
izkušenj, saj smo zadnje 

domače podjetje s tovrstni-
mi izkušnjami pri grad-
nji predora – predora Sten 
v Škofji Loki. Imamo tudi 
svoj kader, smo najbližji lo-
kaciji gradnje, konec koncev 
smo vodilni partner in bilo 
bi prav, da ima neko domače 
podjetje zadostne referen-
ce za gradnjo tunelov, ki jih 
naša država namerava gradi-
ti v naslednjih desetih letih. 
S tem bi pridobil tudi mlad 
inženirski kader, ki drugače 
ne bo imel možnosti, da se 
kali na najtežjih projektih v 
smislu tehnike in ekonomi-
ke. Zavedamo pa se zahtev-
nosti in tveganj, ki jih ta pro-
jekt prinaša.« 

Turška ponudba za 89 mi-
lijonov evrov je precej niž-
ja od vaših 104 milijonov 
evrov, zlasti pa od 140 mi-
lijonov Pomgradovega kon-
zorcija, medtem ko je Darso-
va ocena investicije 121 mili-
jonov evrov. Kako je mogo-
če, da pride do takšnih raz-
lik v ponudbah? 

»O cenovni politiki vsake 
ponudbe je težko govoriti, 
saj izhodišča vsak ponudnik 
postavlja sam. Moje mnenje 
pa je, da je ponudba turške-
ga podjetja cenovno preniz-
ka in dvomim, da so v njej za-
jeti vsi stroški v skladu s slo-
vensko zakonodajo, ki jo mo-
ramo spoštovati vsi domači 
izvajalci. Tehnologija izgra-
dnje je znana, ravno tako geo-
logija, ki je na naši strani zelo 
zahtevna na določenem delu 
trase. Lahko gre tudi za nedo-
voljeno pomoč s strani njiho-
ve države, kar pa seveda ne 
moremo preveriti, ker Tur-
čija ni članica EU, ali pa je v 
igri še kaj drugega. O tem ne 
želim špekulirati. Počakaj-
mo na odločitev. Zanimivo 
pa je, da so bile na avstrijski 

strani ponudbe samo doma-
čih izvajalcev in dveh podje-
tij iz Švice, ki imata sedeže 
podružnic v Avstriji. V nji-
hovem tenderju je bila zahte-
va, da lahko sodelujejo samo 
podjetja iz EU. Tudi to je zgo-
voren podatek.«

V Stražišču poteka gradnja 
nove telovadnice v javno-za-
sebnem partnerstvu. Zakaj 
so taki projekti zanimivi za 
vašo družbo? 

»Kot sem že omenil, poiz-
kušamo razpršiti naša tvega-
nja in zato se lotevamo različ-
nih konceptov gradenj, raz-
ličnih načinov investiranja. 
Sodelovanje pri javno-zaseb-
nem partnerstvu je zanimi-
vo iz vidika stabilnosti naje-
mnega razmerja za daljše ča-
sovno obdobje. Seveda velja 
tudi tu določeno tveganje, saj 
potrebujemo določeno pod-
poro bank za kreditiranje ta-
kih projektov. V tujini so jav-
no-zasebna partnerstva dokaj 
pogosta, pri nas pa niso tako 
običajna. Če bo izkušnja iz 
Stražišča pozitivna, bomo za-
gotovo še poizkušali s podob-
nimi projekti. Tudi gradnje 
za trg ne bomo zanemarili in 
še iščemo priložnosti.«

Kako je sicer Gorenjska 
gradbena družba poslova-
la lani in kakšni so obeti za 
letos?

»V letu 2017 smo kljub za-
ostrenim pogojem poslovali 
pozitivno. Imeli smo približ-
no 52 milijonov evrov prihod-
kov. Za letošnje leto predvi-
devamo boljše poslovne re-
zultate. Dela je nekoliko več 
in trenutno imamo kapacite-
te zasedene, za drugo polo-
vico leta pa imamo še nekaj 
prostih kapacitet. Še zdaleč 
pa ni posla toliko, kot se je na-
povedovalo. Je pa dejstvo, da 

se z gospodarsko rastjo pove-
čujejo tudi cene energentov, 
vhodnega materiala in tudi 
delavcev, seveda pa tudi naše 
končne cene, ki so bile v pre-
teklem obdobju, ko ni bilo 
naročil, prenizke. S tako niz-
kimi cenami zelo težko izpol-
njuješ vse obveznosti in tež-
ko gradiš na razvoju. Seveda 
nekateri investitorji težko ra-
zumejo, da so se zadeve spre-
menile in da podjetja s tako 
nizkimi cenami, kot so bile 
zadnje tri leta, dolgoročno ne 
morejo preživeti.«

Pred nami so državne voli-
tve. Kaj kot gradbenik priča-
kujete od nove oblasti?

»Kot gradbeno podjetje si 
želimo od vsake oblasti, da 
so razmere stabilne. Grad-
beništvo je delovno inten-
zivna panoga, ki pa nepos-
redno in posredno zelo vpli-
va tudi na rast BDP-ja. Pri-
čakujemo, da vrednost inve-
sticij ne niha iz leta v leto in 
da se vzpostavi 5- do 6-letni 
plan investicij po vzoru so-
sednje Avstrije. Pričakuje-
mo tudi uveljavljanje smer-
nic gradenj pri javnem na-
ročanju, kjer se poleg cene 
ocenjujejo tudi ostali kriteri-
ji, kot so zaposlenost kadra, 
resursi, ekologija …, in se ga 
seveda tudi držimo. Zavze-
mamo se za uveljavitev pari-
tetnega sklada kot socialne-
ga korektiva in s tem izbolj-
šanja pogojev za zaposlene 
po vzoru starih članic EU, 
za prevzemanje odgovor-
nosti javnih naročnikov ob 
prevzemu neobičajno niz-
kih ponudb za socialni dam-
ping ter za dosledno spošto-
vanje Kolektivne pogodbe 
za gradbeno dejavnost tudi 
za vse tujce, ki v Sloveniji iš-
čejo priložnosti za izvedbo 
gradbenih projektov.«

Želimo stabilne razmere
Minula kriza je Gorenjsko gradbeno družbo nenadejano izstrelila med največje slovenske gradbene 
firme. O njenem zdajšnjem poslovanju smo se pogovarjali z direktorjem Stanislavom Remicem. 

Stanislav Remic, dolgoletni vodja komerciale v Gorenjski gradbeni družbi, je v začetku leta 
na mestu direktorja zamenjal Branka Žiberno, ki je preko družbe pooblaščenke CPK Invest 
največji posredni lastnik GGD. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Društvo za 
marketing Slovenije je na 23. 
slovenski marketinški kon-
ferenci podelilo letošnje na-
grade za marketinško odlič-
nost. Med devetimi finalisti 
je veliki zmagovalec nagrade 
Droga Kolinska, nagradili pa 
so še najboljše v treh katego-
rijah. V kategoriji segmenta 
B2B je slavilo podjetje Knauf 
Insulation, ki si je nagrado 
marketinška odličnost 2018 
zaslužilo s poslovanjem v iz-
jemno koncentrirani pano-
gi, ki jo obvladuje nekaj pod-
jetij – ob tem so gradbeno 

krizo pred leti prešli brez 
večjih pretresov. Razloge 
pripisujejo tudi dobremu 
poznavanju lastnih kupcev, 
ki so središče njihovega de-
lovanja, in ciljnemu usmer-
janju aktivnosti marketinga. 
Ta je vključen v vseh fazah 
od načrtovanja do upravlja-
nju proračuna. Podjetje 
marketinške aktivnosti pri-
lagaja nakupnemu proce-
su, daje velik poudarek po-
vezovanju marketinga, pro-
daje in razvoja, s čimer us-
pešno razvijajo nove inova-
tivne produkte. Prepoznani 
so tudi kot podjetje, ki znot-
raj stroke deli znanje.

Knaufu nagrada za 
marketinško odličnost

Kranj – Družba Hisense Luxembourg Home Appliance Hol-
ding iz kitajske skupine Hisense je v torek objavila prevzemno 
ponudbo za odkup delnice družbe Gorenje gospodinjski apa-
rati po ceni 12 evrov za delnico. Ponudba, v kateri prevzemnik 
ni navedel praga uspešnosti, velja do vključno 26. junija.

Hisense objavil prevzemno ponudbo za Gorenje

Kranj – Delničarji Zavarovalnice Triglav so na torkovi skupščini 
podprli predlog uprave in nadzornega sveta in za dividende 
namenili 56,8 milijona evrov bilančnega dobička, to je 2,5 evra 
bruto na delnico. Znesek predstavlja 82 odstotkov čistega 
dobička, ki ga je Skupina Triglav ustvarila lani. Imetniki delnic 
bodo dividendo prejeli na račun 14. junija.

Delničarjem Triglava 2,5 evra dividende

Tržič – Sledila bo nova javna dražba Pekovih poslovno-proizvo-
dnih prostorov v Tržiču z zniževanjem izklicne cene. Za prvi 
sklop je izklicna cena 1,5 milijona evrov, sestavljajo ga glavna 
in stara Kozinova stavba ter stara proizvodna stavba, ki imajo 
skupno funkcionalno zemljišče. Za drugi sklop je cena nekaj 
manj kot pol milijona evrov, gre pa za preostale proizvodne 
stavbe s pripadajočimi zemljišči, ki jih uporablja najemnik, 
nekdanje Pekovo hčerinsko podjetje PGP Inde. 

Nova javna dražba Pekove tovarne
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V sredo malo pred 21. uro 
je silovito neurje zajelo obči
no Cerklje. Meteorna voda je 
predvsem v naseljih Grad in 
Zgornji Brnik zalila več objek
tov in cest, zato so bili na te
renu številni gasilci, ki so čr
pali meteorno vodo, čistili ja
ške in cevi ter ceste. Včeraj 
so bile hude posledice neur
ja vidne predvsem ob spod
nji postaji žičnice Krvavec in 
na lokalni cesti Grad–Štefa
nja Gora, ki je bila neprevo
zna. »V zelo kratkem času 
naj bi predvsem na območju 
Krvavca padlo sto litrov dež
ja na kvadratni meter, voda 
pa je s pobočja prinesla ogro
mne količine materiala. Cesta 
od Gradu do spodnje žičniške 
postaje Krvavce je povsem za
suta, interventne službe jo si
cer že čistijo, a čaka jih še veli
ko dela. Bojimo se, da je škoda 
nastala tudi na vodnem zajet
ju,« je včeraj dopoldne pojas
nil cerkljanski župan Franc 
Čebulj. V vasi Grad je voda 
v sredo začela ogrožati tudi 
več stanovanjskih objektov, a 
so najhujše preprečili gasilci. 
Pomagali so tudi pri dovaja
nju sveže vode v ribogojnico 
in pri čiščenju objekta za klo
rizacijo vode.

Po Čebuljevih besedah je 
za nastalo škodo delno odgo
vorna tudi država, ki jo že vsaj 
petnajst let pozivajo, naj uredi 
strugo potoka Reka, a zaradi 
pomanjkanja denarja vzdrže
valnih del niso izvajali. Župan 
včeraj še ni imel podatkov, ko
likšno škodo je zadnje neurje 
povzročilo na občinski infra
strukturi. 

V torek najhuje na 
Kamniškem

V torek popoldne se je nad 
Kamnikom utrgal oblak. Od 
14. pa do 19. ure je zapadlo 

toliko dežja kot običajno v 
celem maju skupaj, klesti
la je tudi toča. Štab Civilne 
zaščite (CZ) Kamnik je vodil 
več kot štirideset interven
cij, v katerih je sodelovalo 93 
gasilcev iz petih prostovolj
nih gasilskih društev ter de
lavci Komunalnega podjetja 
Kamnik, ki so razvažali na
polnjene protipoplavne vre
če in postavljali zapore na 
poplavljenih cestah. Gasilci 
so črpali vodo iz 24 poplav
ljenih objektov, zaradi obil
nega dežja sta bili popoldne 

zaprti cesti Mekinje–Godič 
in delno Kamnik–Tunjice, 
ponekod so imeli tudi izpa
de električne energije. 

Zaradi obilnega deževja 
sta se sprožila tudi dva več
ja zemeljska plazova. »Ze
meljski plaz v Košišah je 
ogrozil stanovanjski objekt 
in manjše gospodarsko po
slopje v neposredni bližini, 
zato smo odredili evakuaci
jo stanovalcev. Sedemčlan
ska družina je tako noč pre
živela pri sorodnikih. Ga
silci so območje v okviru 

intervencije zaščitili z grad
beno folijo in uredili od
vodnjavanje ter tako pre
prečili nadaljnje drsenje ze
mljine. Zaradi varnosti v to
rek zvečer nismo mogli op
raviti celovitega ogleda, je pa 
geomehanik delo nadaljeval 
danes dopoldne in ugotovil, 
da se je stanje umirilo, zato 
smo evakuacijo preklicali in 
družina se je že vrnila v svo
jo hišo,« nam je v sredo do
poldne razložil poveljnik CZ 
Kamnik Matjaž Srša.

Kot so nam povedali pre
treseni stanovalci, je plaz v 
celoti uničil nedavno pos
tavljeno letno kuhinjo, večjo 
škodo pa so k sreči s hitrim 
posredovanjem prepreči
li gasilci. Ekipe so plaz in 
poškodovano streho ter bli
žnja drevesa začele odstra
njevati po 12. uri, občina pa 
bo zdaj pripravila tudi rešit
ve za dolgotrajnejšo sanaci
jo plazu. Zemeljski plaz se 
je sprožil tudi na Žalah, a 
tam stavb ne ogroža.

Občina Kamnik je občane 
že pozvala, naj nastalo ško
do prijavijo štabu CZ Ka
mnik.

Hudi uri v Kamniku in Cerkljah
31. stran

Zemeljski plaz, ki so ga gasilci že v torek zaščitili z gradbeno folijo, je porušil letno kuhinjo 
ob hiši, a stanovanjske stavbe ne ogroža več. / Foto: Jasna Paladin

V torek so morali gasilci zaradi poplavljanja meteorne vode 
posredovati tudi v Biotehniškem centru Naklo. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno so
dišče je delno ugodilo tožbi 
družbe BSC, Poslovno pod
porni center Kranj zoper 
nekdanjega direktorja Bo
gomirja Filipiča. Toženec 
je nekdanjemu delodajalcu 
dolžan plačati celoten zah
tevani znesek v višini 59 ti
soč evrov. Zahtevku je del
no ugodeno zato, ker je ob
dobje, za katero mora plača
ti tudi zakonske zamudne 
obresti, krajše, kot je zahte
val BSC, ki se na sodbo za
radi tega vseeno ni pritožil, 

je pojasnil njegov pooblašče
nec Aljoša Ravnikar. Se pa je 
na prvostopenjsko sodbo po 
naših informacijah pritožil 
Filipič, ki mu je sodišče si
cer naložilo tudi plačilo vseh 
stroškov postopka.

Poročali smo že, da je BSC 
Kranj od nekdanjega direk
torja Bogomirja Filipiča 
zahteval povrnitev 59 tisoč 
evrov, kolikor naj bi znaša
la škoda, nastala zaradi da
janja poroštev za dve poso
jili, ki ju je nekdanja člani
ca in predsednica nadzorne
ga sveta BSC Mirjana Grašič 
Šircelj v letih 2011 in 2013 

najela pri Novi KBM banki 
in Stanovanjski ustanovi de
lavcev v obrti (SUDO). Tože
ni naj bi poroštveni pogod
bi podpisal brez predhodne 
odobritve nadzornega sveta, 
pri tem pa naj tudi ne bi rav
nal v dobro BSC kot skrben 
in vesten gospodar, ampak v 
dobro Šircljeve.

Filipič se je na sodišču bra
nil, da sta bili poroštvi dani v 
okviru garancijske sheme za 
spodbujanje podjetništva, ki 
jo BSC Kranj izvaja že od leta 
1998, prav tako pa bi po nje
govem mnenju za morebi
tno škodo, nastalo zaradi 

unovčenja poroštev, mora
la odgovarjati Šircljeva, ki ni 
odplačala najetih posojil. 

BSC Kranj je zoper Fili
piča, ki je zaradi domnev
nih nepravilnosti pri poslo
vanju 5. januarja 2015 odsto
pil po 19 letih vodenja regio
nalne razvojne agencije, za
radi podobnih razlogov vlo
žil še dve tožbi. V prvi, vred
ni osemnajst tisoč evrov in 
obresti, je kranjsko sodišče 
prav tako že razsodilo v ko
rist tožnika, medtem ko se 
pravda v tretji tožbi za dva
najst tisoč evrov z obrestmi 
še ni začela. 

Bivši direktor mora povrniti škodo
Po sodbi kranjskega sodišča, ki še ni pravnomočna, mora Bogomir Filipič regionalni razvojni agenciji 
BSC Kranj, ki jo je vodil skoraj dve desetletji, plačati 59 tisoč evrov.

Simon Šubic

Kranj – Slovenski jamarski re
ševalci so pred dnevi sodelova
li na 36urni mednarodni vaji v 
Avstriji. »Gre za zelo pomem
ben projekt in zaključno aktiv
nost v postopku certificiranja, 
saj je slovenska enota civilne 
zaščite za iskanje in reševanje 
iz jam CaveSAR postala prva, 
ki bo usposobljena za takšno 
reševanje,« so ob tem pouda
rili v Jamarski reševalni službi 
Slovenije. Mednarodna vaja je 
bila sicer namenjena preverja
nju usklajenosti delovanja in 
sodelovanja različnih reševal
nih enot v mednarodni reše
valni intervenciji v primeru 
potresa in nesreče v jami.

Enota CaveSAR SI, ki jo vodi 
Maks Merela, je vklj učena v 

Enoto za hitre intervencije, ki 
deluje v okviru Uprave RS za 
zaščito in reševanje. Na vaji 
je sodelovalo skupno 34 pri
padnikov slovenske ekipe, od 
tega 11 članov uprave za zaš
čito in reševanje, ki so skrbeli 
za vodenje, koordinacijo, lo
gistiko in zveze, ter 23 članov 
Jamarske reševalne službe 
Slovenije, katerih glavna na
loga je bila reševanje poško
dovanega jamarja iz jame 
Frauenmaurerhöhle, ki je 
globoka skoraj 600 metrov 
in je del 15kilometrskega 
jamskega sistema. Prva eki
pa z 12 člani se je na vajo po
dala s helikopterjem Sloven
ske vojske, s čimer so prever
jali tudi možnost hitre napo
titve prve reševalne ekipe na 
težje dostopne kraje v tujini. 

Jamarski reševalci na 
dvodnevni vaji v Avstriji

Na mednarodni vaji v Avstriji je sodelovalo 23 slovenskih 
jamarskih reševalcev. / Foto: Aleš Stražar (JRS)

Škofja Loka – Gorenjski prometni policisti v enocevnem pre-
doru Sten v Škofji Loki, v katerem je najvišja hitrost omejena 
na 60 km/h, že od marca dalje izvajajo meritve hitrosti mo-
tornih vozil. Do zdaj so po besedah Bojana Kosa s Policijske 
uprave Kranj ugotovili več kot 200 prekoračitev hitrosti nad 
30 km/h (globa 250 evrov in tri kazenske točke) in štiri nad 
50 km/h (globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk). Med najhi-
trejšimi sta bila dva motorista; enemu je merilnik izmeril 132 
km/h, drugemu pa kar 146 km/h, za nameček pa se je mimo 
merilnika pred predorom peljal samo po zadnjem kolesu. O 
drugem prekršku oz. vozniku policisti še zbirajo obvestila, 
zato prosijo vse, ki objestnega motorista prepoznajo na sliki, 
da podatke sporočijo policiji na interventno številko 113 ali 
anonimni telefon 080 1200.

Pred predorom Sten dirkal po zadnjem kolesu

Objestnega motorista, ki je dirkal po zadnjem kolesu, 
policisti še iščejo. / Foto: PU Kranj

Kranj – Slovenski policisti med 25. majem in 3. junijem znova 
tečejo v okviru akcije 10 krogov za 10 nasmehov!, ki jo organi-
zira športno-humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up, in 
vabijo, da se jim pridružite. S tem pomagate zbirati pomoč za 
deset socialno ogroženih družin, med katere bodo enakomer-
no razdelili sredstva, ki jih bodo zbrali od startnin in drugih 
prispevkov. Na Gorenjskem imate zadnjo priložnost jutri med 
16. in 20. uro na stadionu OŠ Antona Linharta Radovljica. 

Pridružite se policistom v humanitarnem teku



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Matej Blejec, srečen čebelar, ki 
je postal častni občan Mengša ... 
Stran 26

Zanimivosti
Knjiga Blejski zvon je edini 
roman v esperantu, ki se dogaja  
v Sloveniji. Stran 27

Obletnice
Pogovor z Marjanom Gantarjem 
ob 70-letnici RKS, Območnega 
združenja Kranj ... Stran 28

Igor Kavčič

Poslikane panjske končni-
ce so slovenska posebnost. 
Najbrž ga ni med nami, ki 
ne bi poznal tega zanimive-
ga kosa lesa, poslikane dešči-
ce, ki zapira čebelji panj, tako 
imenovani kranjič. Tovrstna 
ljudska umetnost, končnice 
so poslikavali predvsem sli-
karji samouki, a tudi šolani 
slikarji, na primer Leopold 
Layer, se je sredi 18. stoletja 
razvila na Gorenjskem in slo-
venskem Koroškem, kasneje 
pa se je razširila tudi v nekate-
re druge dele Slovenije in na 
sosednjo avstrijsko Koroško. 
Za zlato dobo poslikavanja 
panjskih končnic velja obdob-
je med letoma 1820 in 1880, 
zaton slikanja motivov na pa-
nje pa sledi po koncu prve sve-
tovne vojne. Menda je znanih 
več kot šeststo različnih mo-
tivov, od katerih je približno 
polovica nabožnih. Največji 
zbirki originalnih končnic sta 
zagotovo v Čebelarskem mu-
zeju v Radovljici in Sloven-
skem etnografskem muzeju 
v Ljubljani. 

Danes čebelnjaki nimajo 
več tovrstnih poslikanih panj-
skih končnic niti nimajo več 
oblike tradicionalnih kranji-
čev, zagotovo pa imajo kot av-
tohton element iz naše kul-
turne dediščine velik simbol-
ni pomen. Reprodukcije naj-
bolj znanih motivov so pri-
ljubljeno darilo in turistični 
spominek iz Slovenije. Zato 
je v Sloveniji kar nekaj znanih 
izdelovalcev panjskih konč-
nic kot spominkov, in ker po-
slovna iznajdljivost običajno 

ne pozna meja, med takimi 
industrijsko izdelanimi konč-
nicami najdemo številne po-
nesrečene primerke – bodisi 
glede motivov bodisi načina 
izdelave in njihovega videza 
nasploh. S tovrstnimi ponare-
dki se ne strinja Anja Bunder-
la iz Zgornjih Gorij, po stro-
ki diplomirana profesorica li-
kovne umetnosti, ki to pove-
zuje tudi s čebelarstvom, s ka-
terim se v zadnjih letih ukvar-
ja. Med drugim slika tudi 
panjske končnice – na origi-
nalni način, z materiali in po 
postopku, kakršnega so upo-
rabljali pred dvesto leti.

Slika replike starih 
panjskih končnic

Anja Bunderla je sredi 
maja na ministrstvu za kul-
turo kot nosilka vpisala enoto 
Poslikavanje panjskih konč-
nic v Register nesnovne kul-
turne dediščine Slovenije. Ta 
je izjemnega pomena za pre-
poznavanje slovenske tradi-
cije in izvorne tehnike. 

»Že leta 2015 smo dobili od 
Turizma in kulture Radovlji-
ca pobudo, da bi vpisali v re-
gister nesnovne kulturne de-
diščine kaj, kar bi bilo zani-
mivo za turiste. Sama sem 
bila takrat upravnica Čebe-
larskega centra Gorenjske 
v Lescah, povprašali smo v 
Muzeje radovljiške občine, 
ali bi to lahko storili za posli-
kavo panjskih končnic, pa je 
bilo rečeno, da se ne da. Ko 
sem nehala delati v centru, 
sem se odločila za vpis pri-
javiti prevozno čebelarstvo 
kot tradicionalno slovensko 

gospodarstvo. Po treh letih je 
prišlo do obravnave, pri kate-
ri je prišlo do zapletov glede 
strokovnih čebelarskih stva-
ri, zato sva z Branetom Ko-
zincem, s katerim sodeluje-
va v čebelarstvu, od pobude 
odstopila. Podobno je bilo z 
lectarstvom in vzrejo rodov-
niških matic kranjskih sivk 
na plemenilnih postajah, ki 
so v Sloveniji le tri,« o raz-
ličnih pobudah za vpis v re-
gister pripoveduje Bunderlo-
va in dodaja: »S poslikava-
njem panjskih končnic mi je 
to vendarle uspelo.«

Kaj je tisto, kar panjsko 
končnico dela za pravo, tako 
kot ste jo vpisali v register? 
»Končnica iz smrekovega lesa 
mora biti poslikana z barva-
mi, ki jih izdelamo iz mine-
ralnih pigmentov, ki jih pri-
dobivamo iz kamnin iz okoli-
ce. Te potem mešamo z lane-
nim oljem. V nadaljevanju je 
pomemben sam potek izdela-
ve. Najprej prvo ploskev konč-
nice enakomerno pobarvamo 
z eno, predvidoma s svetlejšo 
barvo, sledi šablona, včasih je 
bil to preluknjan papir z obri-
som motiva, ki je avtorju po-
slikave pomagal pri risbi. Na-
neseni prah na leseni deščici 
pusti sled motiva. Sledijo lini-
je in poslikave motiva. To je iz-
vorna tehnika poslikave panj-
skih končnic iz časov njihove-
ga največjega razcveta,« poja-
snjuje sogovornica.

Za Bunderlovo je po-
membno, da ljudje spozna-
jo, kaj je izvorna tehnika po-
slikav in kaj to ni, predvsem 
pa, da so pri novo izdelanih 
končnicah ozaveščeni, kaj 

kupujejo. Sama želi tudi, da 
se ponovno uveljavi star na-
čin poslikav, mogoče bi se 
tudi čebelarji lahko uspo-
sobili za poslikave na način, 
kot je zapisano v registru. 

Anja seveda tudi sama sli-
ka panjske končnice, a ne za 
široko prodajo. Predvsem jih 
ponudi obiskovalcem njene-
ga domačega razstavišča v 
Zgornjih Gorjah. Podobe, ki 
jih slika na končnice, so ver-
ne reprodukcije starih moti-
vov. »Najprej moraš poznati 
zgodovino panjskih končnic 
ter motivov na njih in pristno 
tehniko izdelave, potem se lah-
ko odločiš za svoje poslikave. 
Sama se za zdaj držim replik, 
ampak nikoli ne reci nikoli.« 

Panjske končnice, izdela-
ne za spominke, so pogos-
to tudi navrtane z majhnimi 

luknjicami, s čimer izdelovalci 
hočejo ponazoriti, da je končni-
ca stara, kar je po besedah poz-
navalke kontradiktorno. »Take 
končnice tako rekoč ne obsta-
jajo, saj so zanje izbirali naj-
bolj kvaliteten les in tudi zaradi 
zaščite z lanenim oljem vanje 
nikoli nista prišla lesni črv ali 
muha. Pogosto je napaka tudi 
večbarvna podlaga. Problema-
tične so tudi kričeče barve in 
včasih motivi, ki so prav žaljivi 
do kulturne dediščine.«

Anja Bunderla je zavze-
ta ljubiteljica čebel, opravila 
je nacionalno poklicno kva-
lifikacijo za čebelarja in ima 
doma pet panjev, sodeluje pa 
tudi z Branetom Kozincem 
pri vzreji rodovniških ma-
tic kranjskih sivk na pleme-
nilni postaji Krma. »Če je če-
belarstvo poezija kmetijstva, 

je vzreja matic poezija čebe-
larstva,« pravi Bunderlova, ki 
naravo obožuje tudi v svojem 
slikarskem ustvarjanju. Njen 
slikarski slog je postal prepo-
znaven po ilustracijah v knji-
gi Vilinsko jezero, legendi o 
nastanku Blejskega jezera, v 
samozaložbi pa je v sodelo-
vanju z Grajsko tiskarno iz-
dala tudi knjižico pesmi Sli-
ka iz preteklosti – z okolšno, 
Bled, prekrasen si. »V obeh 
delih je razvidna ljubezen 
do narave, kulturne dedišči-
ne, mitologije, skoraj pozab-
ljenih veščin, starih modrosti 
in znanj, ki sežejo v različne 
razsežnosti.« Njena nova sli-
kanica že ima naslov Čebeli-
ca Anja, govorila pa bo o živ-
ljenju čebel. Tam so ob Anji 
tudi čmrlj Bajsi pa čebelice, 
Anjine polsestrice … 

Niso vse panjske končnice prave
Profesorica likovne umetnosti in čebelarka Anja Bunderla je kot nosilka enoto Poslikavanje panjskih končnic vpisala v Register nesnovne kulturne dediščine 
Slovenije. »Le tako bomo zavarovali izvorne tehnike izdelave panjskih končnic in s tem tudi našo kulturno dediščino,« je prepričana slikarka in velika 
ljubiteljica narave, še zlasti vsega, kar je povezano s čebelami.

Anja Bunderla v svojem čebelarsko-likovnem svetu s slikami, panjskimi končnicami ... 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Pahor v podporo Pedru 
Opeki in pri papežu

Predsednik republike Bo-
rut Pahor se je v torek in sre-
do mudil v Rimu, kjer se je 
najprej udeležil dobrodel-
nega dogodka v podporo de-
lovanju misijonarja Pedra 
Opeke na Madagaskarju, 
ki so ga organizirali Misi-
jonska kongregacija, Slo-
venija, Monako in Argenti-
na. Dogodka sta se udeležila 
tudi monaški knez Albert II. 
in argentinski zunanji mini-
ster Jorge Marcelo Faurie, s 
katerima se je Pahor sestal 
tudi na dvostranskih pogo-
vorih. V sredo je predsedni-
ka republike skupaj z Opeko 
in monaškim knezom Al-
bertom II. na zasebni avdi-
enci sprejel papež Franči-
šek. Kot je Pahor povedal za 
TV Slovenija, je papeža na 
zelo prisrčnem in sprošče-
nem srečanju ponovno po-
vabil, da obišče Slovenijo. 
Papež je po poročanju na-
cionalne televizije povabilo 
tudi sprejel, a brez konkret-
nih zavez. Pahor se je v več-
nem mestu sestal tudi z itali-
janskim predsednikom Ser-
giom Mattarello.  

Brez zakona ni glob

Informacijska pooblaš-
čenka Mojca Prelesnik je 
pred tednom dni, ko je v 

uporabo stopila splošna 
uredba EU o varstvu podat-
kov (GDPR), opozorila, da 
je Slovenija ena od osmih 
držav, ki bodo krepko preko-
račile roke pri prenosu reši-
tev iz uredbe GDPR v naci-
onalni pravni red. Brez no-
vega oz. spremenjenega za-
kona o osebnih podatkih pa 
informacijski pooblaščenec 
glob za kršitve ne more iz-
rekati, je poudarila, ob tem 
pa priznava, da nas vsaj delo-
ma rešuje, da imamo obsto-
ječi zakon o osebnih podat-
kih. Globe za kršitve GDPR 
lahko sicer sežejo tudi do 10 
milijonov evrov. 

Teš 6 preplačan za pol 
milijarde evrov

Preiskava gradnje šestega 
bloka Termoelektrarne Šo-
štanj (Teš 6) je pokazala, da 
je bila investicija preplačana 
za pol milijarde evrov, je ta 
teden poročal Pop TV. Poli-
cija naj bi po neuradnih po-
datkih ugotovila, da so vodil-
ni v termoelektrarni zgradi-
li prevelik blok glede na za-
loge premoga v velenjskem 
premogovniku, pri tem pa 
naj bi zavajali s podatki, da 
se ni dalo zgraditi manjše-
ga in cenejšega bloka, ter 
ves čas prirejali podatke. Po 
ugotovitvah preiskovalcev 
je francoski Alstom podob-
ne elektrarne v tujini zgradil 
za manj denarja kot v Slo-
veniji, podjetje pa naj bi za 

podkupnine v Sloveniji na-
menilo tri milijone evrov.

Banka Slovenije 
umaknila tožbe

Potem ko je ustavno sodiš-
če zavrglo njeno ustavno pri-
tožbo, so se v Banki Sloveni-
je odločili, da umaknejo tudi 
ostale tožbe, ki jih je central-
na banka vložila na uprav-
nem in ustavnem sodišču 
zaradi policijskih preiskav 
in pridobitve dokumentaci-
je pri parlamentarnih prei-
skavah. Kriminalistična pre-
iskava zaradi sumov nepra-
vilnosti pri sanaciji bank de-
cembra 2013 je v Banki Slo-
venije potekala julija 2016. 
Banka Slovenije se je na 
ustavno sodišče pritožila zo-
per odredbo o hišni preiska-
vi ter zasegu elektronskih in 
drugih dokumentov fizič-
nih oseb in Banke Sloveni-
je, saj je skupaj z Evropsko 
centralno banko problema-
tizirala predvsem tajnost za-
seženih gradiv. 

Triglav spet pluje

Večnamenska ladja Tri-
glav je s 37-člansko posad-
ko Slovenske vojske po za-
menjavi tesnil na vseh treh 
pogonskih motorjih zno-
va pripravljena na operativ-
no delovanje v operaciji Eu-
navfor Med Sophia in je v ne-
deljo že odplula na petdnev-
no plovbo znotraj območja 

delovanja, so sporočili z mi-
nistrstva za obrambo. Slo-
venska vojaška ladja, ki je ko-
nec aprila odplula na misijo 
Evropske unije za reševa-
nje problematike tihotaplje-
nja ljudi ter ilegalnih migra-
cij v Sredozemlju, je bila na-
mreč zaradi težav z motorji 
dlje časa prisilno privezana 
v pristanišču na Siciliji. 

Pod slovensko kakovostjo 
oglaševali tuje izdelke

Inšpektorat za varno pre-
hrano je ugotovil, da je nem-
ška trgovska veriga Hofer 
pod znamko Kakovost iz 
Slovenije oglaševala tudi ži-
vila, ki niso bila slovenskega 
porekla, je ta teden poročala 
TV Slovenija. V Hoferju po-
jasnjujejo, da gre za človeš-
ko napako, saj je oznaka na 
policah premična, pomanj-
kljivosti pa so že odpravi-
li. V primerih mleka, jogur-
ta in kefirja pa je šlo tudi za 
napačno označevanje Kako-
vost iz Slovenije na embala-
ži. Izdelki so sicer iz sloven-
skega mleka, a so bili proi-
zvedeni v avstrijski mlekar-
ni, zato bi morali po pojasni-
lu inšpektorata biti označe-
ni kot izdelek avstrijskega 
porekla. V Hoferju pravi-
jo, da je bil ob oznaki Kako-
vost iz Slovenije ter pripisu 
Mleko iz Slovenije na emba-
lažah dosledno naveden av-
strijski dobavitelj, embalažo 
pa bodo zdaj popravili. 

Papež sprejel povabilo
Slovenski predsednik Borut Paho je v sredo na zasebni avdienci pri papežu Frančišku gostitelja znova 
povabil v Slovenijo in papež je povabilo tudi sprejel.

Papež Frančišek je v sredo na zasebni avdienci sprejel 
predsednika republike Boruta Pahorja, misijonarja Pedro 
Opeko in monaškega princa Alberta II. / Foto: Vatican Media

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik opozarja, 
da je Slovenija ena od osmih držav EU, ki bodo krepko 
prekoračile roke pri prenosu uredbe GDPR v svojo zakonodajo. 

Slovenska vojaška ladja je po zamenjavi tesnil na vseh treh 
motorjih že izplula iz pristanišča na Siciliji. / Foto: arhiv GG
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Slovenci v zamejstvu (614)

Sopotnik Slovencev na Koroškem
V sredo so se v Mohor-

jevi hiši v Celovcu na obč-
nem zboru zbrali člani in 
sodelavci Narodopisnega 
društva Urban Jarnik iz Ce-
lovca. To je društvo, pred-
seduje mu neumorni koro-
ški kulturnik Nužej Tolma-
jer, ki je že dolgo nazaj usta-
novilo Slovenski narodopi-
sni inštitut Urban Jarnik. 
Društvo oziroma inštitut sta 
vsa leta delovanja dokazova-
la, da sta vredna imena tega 
znamenitega koroškega du-
hovnika, pisatelja in jeziko-
slovca, ki se je rodil maja leta 
1784 na Zilji, umrl pa je leta 
1844. Zanj so bili narodo-
vi duhovni zakladi, od jezi-
ka do zgodovine in narodo-
ve poezije, največja svetinja. 
Slovenski narodopisni inšti-
tut opravlja številne etnolo-
ške raziskave na terenu, re-
šuje pred pozabo mnoge 

narodove posebnosti, pisne 
in materialne, in sodeluje 
pri čezmejnih projektih, v 
katerih raziskuje stara ime-
na krajev, območij oziroma 
ledin in hiš ter izdaja enkra-
tne najpogosteje dvojezične 
karte. Je sopotnik Slovencev 
na Koroškem, ki jih opozar-
ja, naj ne zavržejo tistega, 

kar so ustvarili in na kar so 
bili ponosni predniki. Jarni-
kov inštitut, ki sodeluje s šte-
vilnimi znanstvenimi usta-
novami v Avstriji in v sose-
dnjih državah, je med dru-
gim zbral in postavil Muzej-
sko zbirko na Kostanjah / 
Koestenbergu nad Vrbskim 
jezerom. Stari farovški hlev 

je tudi s pomočjo Sloveni-
je postal muzej orodja in te-
meljnih dejavnosti kmečke-
ga človeka v Rožu. Predmete 
so darovali mnogi domačini. 

Narodni svet Slovencev na 
Koroškem je začel z volitva-
mi svojega najvišjega orga-
na – Zbora narodnih pred-
stavnikov. Volilno gradi-
vo je prejelo 6600 koriških 
Slovenk in Slovencev, voli-
tve pa bodo trajale do 7. ju-
nija. Na izvolitev v Zbor na-
rodnih predstavnikov upa 73 

kandidatk in kandidatov. Se-
danja predsednica Zbora na-
rodnih predstavnikov je So-
nja Wakounig. Sočasno bo 
znan tudi predsednik Na-
rodnega sveta Slovencev na 
Koroškem. Največ možnos-
ti za izvolitev ima sedanji 
predsednik dr. Valentin In-
zko. Narodni svet želi z izvo-
litvijo Zbora narodnih pred-
stavnikov zagotoviti odloča-
nje v čim širšem krogu lju-
di in na najbolj demokrati-
čen način. 

Narodopisno društvo Urban Jarnik iz Celovca je najbolj 
zaslužno za ureditev Drabosnjakovega muzeja na Kostanjah.

Občino Železna Kapla - Bela so včeraj obiskale 
županje slovenskih občin, kamor jih je povabil 
kapelski župan Franc Jožef Smrtnik. S slovenskimi 
županjami se je pogovarjal tudi o izkušnjah pri 
odpravljanju škode v gozdovih zaradi vetroloma. 
V Sloveniji vodijo županje 16 občin, na Koroškem 
pa osem. Med 2100 avstrijskimi občinami jih ima 
županje 157 ali 7,5 odstotka. V nedeljo, 3. junija, ob 
15. uri pa bo odhajajoči krški škof Alois Schwarz 
blagoslovil obnovljeno cerkev na Obirskem. Med 
Slovenci zelo spoštovan škof Schwarz odhaja iz 
Celovca, saj je bil imenovan za škofa v St. Poeltenu.

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (18)

Dediščina nas povezuje
Bližajo se počitnice. Mor-

da vas te vrstice nagovorijo, 
da se odpeljete na izlet z av-
tovlakom, ki vozi na relaci-
ji Bohinjska Bistrica–Nova 
Gorica. Eden od vagonov je 
od maja lani spremenjen v 
pravi muzej, saj v njem lah-
ko spoznate inženirja Ma-
ksa Klodiča, ki je na začet-
ku dvajsetega stoletja sode-
loval pri gradnji bohinjske-
ga predora. Muzejsko pripo-
ved smo v sodelovanju s Slo-
venskimi železnicami, Ob-
čino Bohinj, turističnimi or-
ganizacijami in posamezni-
ki pripravili v Gorenjskem 
muzeju, na kar smo ponos-
ni tudi ob 65. obletnici usta-
novitve našega muzeja. Z 
raziskovanjem in dedišči-
no bohinjskega predora se v 
Gorenjskem muzeju ukvar-
jamo že 15 let. V Bohinjski 
Bistrici smo pripravili več 

razstav in zbrali veliko dra-
gocenega gradiva. Bohinj-
ski predor je bil prebit maja 
1906, Bohinjska proga pa je 
za železniški promet stekla 
julija 1906. Pri gradnji je so-
delovalo veliko zanimivih 
mož, med njimi tudi Maks 
Klodič.

Otroštvo in mladost je 
preživljal v vasi Klodiči v Be-
neški Sloveniji, kjer je bil ro-
jen leta 1875. Šolal se je na 
reški pomorski akademiji, 
na goriški realki in na Teh-
niški visoki šoli na Dunaju, 
kjer si je pridobil naziv inže-
nir. Kot gradbeni nadzornik 
in geodet je bil nameščen 
na gradbišče bohinjskega 
predora, ki je bilo v začet-
ku dvajsetega stoletja grad-
bišče evropskega pomena. 

Z družino je stanoval v 
Bohinjski Bistrici. Bil je 
tudi slikar in humorist. Za 

preteklost Bohinja je po-
memben tudi kot soavtor 
načrtov za cesto in žično že-
leznico ter zobato železnico 
na Triglav. Vzpon njegove 
poklicne poti se je nadalje-
val po prvi svetovni vojni. V 
novem političnem sistemu 
po drugi svetovni vojni pa je 
bil pozabljen strokovnjak, za 
katerega ni bilo mesta.

Maks Klodič je zapisal: 
»Mogočen predor nam bo 
naredil pot skozi velikanske 

gore.« Gradnja karavanško-
-bohinjske železniške pro-
ge in bohinjskega predora 
na začetku dvajsetega stole-
tja je spremenila življenje in 
odprla nove poti v gospodar-
skem smislu. Danes sta ži-
vljenjska pot Maksa Klodiča 
in gradnja bohinjskega pre-
dora dve dediščinski zgodbi, 
ki odpirata nove možnosti 
sodelovanja in nove poti pri 
predstavljanju naše skupne 
dediščine in naravnih lepot, 

ki nas obdajajo. Tako bomo 
ob koncu tega meseca mu-
zejsko zgodbo bohinjskega 
predora predstavljali v Bene-
ški Sloveniji, v vasi Klodiči, 
kjer se je rodil Maks Klodič. 
Tu še živijo njegovi potom-
ci. Kasneje se bo razstava se-
lila v Čedad. To so kraji, kjer 
zamejski Slovenci hrepeni-
jo po slovenski kulturi, po 
slovenski besedi, po sloven-
ski dediščini, ki nas združu-
je tudi prek meja.

Vagon vlaka, v katerem je na ogled muzejska razstava. / Arhiv Gorenjskega muzeja

Miha Naglič

Ženske volijo

O teh rečeh ve veliko 
tehtnega povedati Dru-
de Dhalerup, dansko-šved-
ska profesorica z univerze 
v Stockholmu, strokovnja-
kinja za spol in politiko. Vi-
soka »razvitost« neke drža-
ve sama po sebi še ni garant 
za visoko vključenost žensk 
v politiko. »Ko govorimo o 
ženski prisotnosti v politi-
ki, se zdi, da gre za skupen 
boj tako razvitega kot neraz-
vitega sveta proti izključeno-
sti žensk. Prav neverjetno je, 
da imamo zdaj države tretje-
ga sveta, kot so Ruanda, Bo-
livija in na primer Senegal, 
ki uspešno izvajajo zgodo-
vinske skoke z implemen-
tacijo spolnih kvot. Omenje-
ne države so po uvedbi kvot 
izboljšale prisotnost žensk 
tudi za 20 odstotkov že pri 
naslednjih volitvah. Nikakor 
ne moremo več trditi, da bo-
gatejša in bolj razvita, kot je 
država, bolj so ženske ena-
kopravne in vključene. Ne, 
to ne drži.« Ženske uspevajo 
tam, kjer se za svoje pravice 
borijo, čas jih sam po sebi ne 
prinese. »Ženska politična 
reprezentacija nima samo 
simboličnega pomena, pač 
pa gre hkrati za orodje, s ka-
terim lažje dosežemo spol-
no nevtralno zakonodajo, 

da tudi ženske lahko deduje-
jo, da se prepove nasilje nad 
ženskami itd. Brez aktivnega 
ženskega gibanja, ki izvaja 
na in znotraj politike pritisk, 
se zakoni nikoli ne bi spre-
menili. Naivno bi bilo mis-
liti, da enakost spolov pride 
z razvojem sama po sebi, da 
lahko kar čakamo in ne nare-
dimo nič. V današnjih časih 
pa se je začel celo pojavljati 
konservativni kontraudarec, 
poglejte samo na izvolitev 
seksističnega in rasistične-
ga Donalda Trumpa v ZDA. 
Uzakonjene spolne kvote pri 
takšnih kontraudarcih delu-
jejo preventivno.« Trump je 
le vrh ledene gore, ki se v sve-
tovni politiki vse bolj dviga, 
tudi v Evropi. Kdo so ljudje, 
ki volijo desne populiste? »V 
Evropi so se začeli pojavlja-
ti skrb vzbujajoči trendi in v 
nekaterih od teh političnih 
strank skrajne desnice oz. 
desnice vidimo, da močno 
prevladujejo moški. Večina 
volivcev, pa tudi izvoljenih 
predstavnikov v teh strankah 
je moških, kar predstavlja 
resno nevarnost za enakost 
spolov v Evropi. Živimo v ne-
varnih časih. Gre za ljudi, ki 
so se izgubili v globalizaciji, 
ki čutijo, da izgubljajo služ-
be in identiteto. Za vse mo-
goče probleme pa začnejo 
kriviti prebežnike, migran-
te in druge tujce, namesto 
da bi obtožujoči prst uperili 

v domače politične elite, ki so 
na krilih globalizacije vedno 
bogatejše. Od moških, ki se 
v procesu globalizacije po-
čutijo kot zgube, se pojavlja 
vedno več sovražnega govo-
ra, tudi seksualno obarva-
nega, zoper ženske, še po-
sebej političarke. Vedno se 
okrivijo nemočni 'drugi', naj 
si bodo to migrantje ali pa 
ženske. Podcenjujoč odnos 
je pogosto vseprisoten. Nek-
do, ki je bil še posebej težek, 
je dejal, da imajo ženske pre-
več glasu v javnem življenju, 
in če ne bi bilo žensk v politi-
ki, ne bi nihče sploh govoril 
o teh 'neumnih' temah, kot 
so podnebne spremembe in 
globalno segrevanje.« Zakaj 
pa ne gre še več žensk volit 
in tako okrepit svoj položaj? 
»Res je, demokracija ima tre-
nutno težave. V veliko drža-
vah je sicer volilna udeležba 
še zmeraj zelo visoka, pri nas 
v Skandinaviji se giblje oko-
li 80 odstotkov. Glavni pro-
blem je padanje zaupanja 
ljudi v politične institucije, 
ki jih upravlja majhna elitna 
skupina moških, ki domi-
nira v parlamentu. Upam, 
da bodo institucije z boljšo 
zrcalno sliko prebivalstva, z 
vključitvijo žensk, imigran-
tov in tudi mladine, povrnile 
zaupanje in odpravile diso-
nanco z volivci.« Bo čas po-
trdil to upanje? (Vir: MMC 
RTV SLO)

Proti Trumpu

»V Beli hiši imamo tipa 
– in sploh ne bom izgovoril 
njegovega imena – ki je zaz-
namoval trenutke po trage-
diji. In to ne samo za ZDA, 
temveč za ves svet. Ta je*ač 
je imel priložnost, da bi tak-
rat rekel, da se vsi zavzema-
mo za ljubezen, ne za sov-
raštvo. V tistem trenutku 
bi lahko rekel, da smo bolj-
ši od tega, kar se je zgodi-
lo. Ampak namesto tega ni 
zanikal niti ku***vega kla-
na, niti gibanja alt-right, 
niti teh nacističnih k***ev. 
In ta ista Bela hiša ima ge-
slo za sprožitev jedrskega 
orožja. Spike Lee.« S temi 
hudimi besedami je ameri-
ški temnopolti režiser Spi-
ke Lee v Cannesu komenti-
ral odnos ameriškega pred-
sednika do policijskega na-
silja nad črnimi protestni-
ki v Charlottesvillu, 2017. 
In sklenil: »Oprostite mi 
za vse kletvice, ampak vse 
stvari, ki se dogajajo danda-
nes, me prisilijo v njihovo 
uporabo.«

Trumpu v bran

»Predsedniku Trumpu ni 
mar za odnose z javnostmi, 
zanima ga le mir.« S temi be-
sedami je svojega predstoj-
nika vzel v bran ameriški 
podpredsednik Mike Pence. 
Bog daj, da bi bilo res tako.

Spol in volitve
Pred našimi volitvami poglejmo, kako je z ženskimi kvotami po svetu. Ko si ženske te kvote enkrat 
izborijo, jih tudi najbolj nazadnjaški režimi le težko prekličejo. »Drugi spol« se tudi v politiki počasi, 
a neustavljivo uveljavlja …

Slika iz Indije: volivke čakajo v vrsti in z volilnimi izkazi v 
rokah, da bi lahko volile. / Foto: Wikipedija

Shelton Jackson »Spike« Lee (roj. 1957), kontroverzni 
ameriški filmski režiser, producent, scenarist in igralec

Prva moža ZDA: predsednik Donald Trump in podpredsednik 
Mike Pence, Ovalna pisarna Bele hiše, 11. 5. 2017 / Foto: Wikipedija

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ija



Pogovor

petek, 1. junija 201826

Aleš Senožetnik

Matej Blejec, čebelarskim 
prijateljem znan kot Matko, 
se je rodil leta 1933 v Krme-
lju na Dolenjskem, po drugi 
svetovni vojni pa se je dru-
žina preselila v očetov rodni 
kraj Mengeš. Sprva je delo-
val v Čebelarskem društvu 
Kamnik - Domžale, nato 
pa v mengeškem društvu, 
kjer je do leta 2010 opravljal 
funkcijo predsednika. Bil je 
nepogrešljiv član upravne-
ga odbora in predsednik ko-
misij za odlikovanja in zdra-
vstveno varstvo čebel pri 
Čebelarski zvezi Slovenije 
(ČZS). Dolga leta je opravljal 
tudi naloge pooblaščenega 
preglednika za čebele in leta 
2003 postal prvi praporščak 
Čebelarske zveze Slovenije. 
Kot član gradbenega odbo-
ra za izgradnjo čebelarskega 
centra v Lukovici je skrbel za 
zagotavljanje opeke in zbira-
nje sredstev. O čebelarstvu 
je veliko predaval, dolga leta 
pa je vodil tudi čebelarski 
krožek na mengeški osnov-
ni šoli in tako nad čebelar-
stvom navduševal generaci-
je osnovnošolcev. Sodeluje 
tudi z mengeškim vrtcem. 
Otroci že vrsto let uživajo 
med, ki ga vrtec kupi pri Ma-
teju Blejcu. Pravi, da si brez 
čebel ne predstavlja življe-
nja, in še danes na svojem 
domu prideluje med z zašči-
teno geografsko označbo.

»Srečen sem, srečen če-
belar,« je dejal ob podelitvi 
naziva častni občan občine 
Mengeš.

Pred kratkim smo obeležili 
prvi svetovni dan čebel, ki je 
sad prizadevanj Čebelarske 
zveze Slovenije s predsedni-
kom Boštjanom Nočem na 
čelu in generacij slovenskih 
čebelarjev. Kako ste doživlja-
li praznovanje?

»Slovenci smo dan čebel 
sicer že večkrat praznovali, 
tokrat pa je bilo prvič, da je z 
nami praznoval ves svet, za-
radi česar je med čebelarji 
vladalo precejšnje navduše-
nje. Tudi sam, ki sem tride-
set let aktivno deloval v Če-
belarski zvezi Slovenije, sem 
bil navdušen. Moram pa po-
vedati, da je svetovni dan če-
bel v največji meri zasluga 
Boštjana Noča, ki je tudi si-
cer ogromno naredil za slo-
vensko čebelarstvo, med 
drugim tudi zaščitil sloven-
ski med in našo čebelo. Bo-
štjana sem spoznal že kot ot-
roka, ko je velikokrat sprem-
ljal svojega očeta, ki je prav 

tako čebelar. Že kot otrok je 
kazal veliko navdušenje nad 
čebelarstvom. Od nekdaj me 
je tikal, ko pa je postal pred-
sednik zveze, sem ga v šali 
vprašal, ali ga moram zdaj 
začeti vikati. Seveda se še da-
nes tikava!«

Tudi sam ste že od mladih 
nog povezani s čebelami. 
Kako se spominjate svojih 
začetkov?

»Po mamini strani je bilo 
v družini več rodov čebelar-
jev, tudi mamin oče in vsi 
njeni bratje. Spomnim se, 
kako je šel stari oče ob nede-
ljah po kosilu v čebelnjak le-
žat, jaz pa sem se mu vedno 
pridružil pri tem popoldan-
skem počitku, tako da sem 
že takrat čutil povezanost s 
čebelami. Ko pa je oče za-
čel čebelariti, sem ga stalno 
opazoval pri delu.

Še posebno mi je v spomi-
nu ostala prigoda, ko sem 
kot devetletni deček sam 
ogrebel svoj prvi roj čebel. 
To je bilo v času vojne, ko 
so Kočevsko okupirali Ita-
lijani. Mimo je prišel ita-
lijanski oficir in rekel, da 
sem heroj, ker mi je to us-
pelo brez zaščitne obleke in 
kape. Šel je in se vrnil z li-
mono, da sva z njenim so-
kom poškropila mesto, da 
ni več dišalo po matici in so 
šle vse čebele k matici v ška-
tlo. In še danes delam tako, 
sicer z domačim kisom, a 
učinek je isti.«

Otroštvo ste preživeli na Do-
lenjskem, od koder je bila 
vaša mama. Po vojni pa ste 
se vrnili v Mengeš, očetov 
rojstni kraj.

»Oče je bil žandar, te pa 
so večkrat premeščali iz kra-
ja v kraj. Kamorkoli smo šli, 
smo vedno vzeli čebele s se-
boj. Takoj po vojni smo se 
preselili v očetov rodni kraj, 
v Mengeš. Maja je bilo ko-
nec vojne, 7. avgusta pa se je 
oče ponesrečil in umrl. Ne-
kaj časa sva z mamo skrbela 
za očetove čebelje družine, a 
denarja je ves čas primanj-
kovalo. Zato je bila mama 
primorana prodati čebelje 
družine. Nekemu sodarju je 
dala narediti kopalno kad in 
nekaj veder, da smo se imeli 
kje umivati, saj vodovoda ni 
bilo. Namesto plačila je so-
dar vzel panje. Prosil sem, 
da bi vsaj ena družina osta-
la doma, pa je bil možak ne-
izprosen. Vse ali nič, je re-
kel. Kot včeraj se spomnim, 
kako sem jokal, ker so šle vse 
čebele od hiše.«

Pred šestdesetimi leti pa ste 
ponovno začeli čebelariti in 
od takrat so čebele ves čas 
pri hiši.

»Leta 1958 sem se poročil 
in takrat sem znova začel. S 
tastom sva se dobro razume-
la. Bil je tesar in dogovorila 
sva se, da mi bo naredil čebel-
njak. A se je znova zgodila ne-
sreča. Pomagal je pri gradnji 
neke hiše, kjer so postavljali 
ostrešje, in se je smrtno po-
nesrečil. Čebelnjak sem kas-
neje naredil sam in ga posta-
vil na vrtu ob hiši ženine tete, 
kjer z ženo še danes živiva.«

Vendar se s čebelarstvom nis-
te nikoli poklicno ukvarjali?

»Trideset let sem delal v 
mengeški opekarni. Prišel 
sem kot skladiščnik, nato so 
me poslali v opekarsko šolo 
in kasneje še v tehnično šolo. 
Sam sem se vpisal še na fa-
kulteto, da sem postal inže-
nir. Točno trideset let sem 
delal v opekarni, nazadnje 
kot direktor.«

Vaša prva ljubezen pa je ves 
čas ostajalo čebelarstvo. Po-
membno vlogo ste imeli tudi 
pri gradnji Čebelarskega 
centra Slovenije v Lukovici.

»Čebelarski center je bil 
sprva načrtovan manjši, kot 
je danes. Vsa leta sem sode-
loval pri gradnji, nekaj časa 
sem bil tudi v gradbenem od-
boru. Ogromno smo poma-
gali tudi člani čebelarskih 
društev. Zbirali smo sredstva 
z veselicami, vložili pa smo 
tudi nešteto ur prostovoljne-
ga dela. Vendar je gradnja za 
27 let zastala, država ni naš-
la interesa, da bi ga dokon-
čali. Ko še ni bil dokončan, 

ga je zveza celo želela proda-
ti, kar se mi ni zdelo prav za-
radi vsega dela, ki smo ga v 
center vložili čebelarji. Tako 
smo dosegli, da se je uredilo 
lastništvo in je center postal 
last vseh slovenskih čebelar-
jev. Predvsem po zaslugi čla-
na upravnega odbora ČZS 
Vlada Pušnika, ki je dal po-
budo za dokončanje centra, 
je nato pod ministrovanjem 
Cirila Smrkolja država ven-
darle našla interes, da smo 
ga leta 2002 tudi dokončali 
in leto kasneje v njem gosti-
li čebelarski kongres.«

Vrsto let ste delali tudi kot 
pomočnik pri veterinarski 
službi. Kako ste zadovoljni 
s skrbjo za slovenske čebe-
le in med?

»Nekdaj je veljal zakon, 
da lahko veterinarji čebe-
larje izučijo za pooblaščene 
preglednike, ki lahko nato 
nadzirajo delo čebelarjev 
in izdajajo potrdila o zdrav-
ju čebel. Ker me je zanima-
lo zdravje mojih čebel, sem 
šel na usposabljanje in dol-
go časa prostovoljno op-
ravljal to delo. Če se mi je 
zdelo, da je kaj narobe, sem 
moral obvestiti inšpekcijo. 
Hvala bogu se nisem niko-
li zmotil. Nato so to ukinili 
in danes vsak čebelar jamči, 
da so njegove čebele zdrave, 
inšpekcija pa le vsake toliko 
izvaja kontrole. To se mi zdi 
nespametno. Kako naj nek-
do, ki se je šele začel ukvar-
jati s čebelarstvom in komaj 
loči matico od čebele delav-
ke, ve, ali so bolne?«

Je slovenski med dovolj ce-
njen?

»Številni ga gotovo cenijo, 
a vseeno bi se morali bolj za-
vedati, kaj pomeni kakovos-
ten slovenski med. Tudi če-
belarji. V Sloveniji jih ima-
mo 11 tisoč, pa nas ima samo 
360 zaščiteno geografsko 
označbo Slovenski med. Kar 
pomeni, da svoj med redno 
pošiljamo na analize, ki pri-
čajo o tem, da je med pris-
ten. Čeprav zveza zagotavlja 
sredstva za analize, tega ve-
čina ne počne. Sam imam 
čisto vest, opravljam anali-
ze in jamčim, da je v kozar-
cu tisto, kar mora biti. Tudi 
moje stranke cenijo pristen 
slovenski med. Prodajam ga 
rednim kupcem, tudi iz tuji-
ne so že prišli ponj.«

Si sploh še znate predsta-
vljati življenje brez čebel in 
medu?

»Brez čebel ne bi imel kaj 
početi. Čebelarstvo mi je pri-
raslo k srcu. Z ženo sva sicer 
zmanjšala število panjev s 
čebeljimi družinami, čebel-
njak na Igu sva dala sinu Ma-
teju, ki je tudi čebelar. Z ženo 
imava sedaj še 130 čebeljih 
družin, nekaj v tovornjaku, 
nekaj doma. Res vsega dela 
ne morem več sam opraviti. 
V času točenja mi pomaga-
jo vnuki, pa gre. Med je tudi 
sicer vsakodnevno na mo-
jem jedilniku. Sladkorja že 
vrsto let ne uporabljam več. 
Zjutraj si belo kavo sladkam 
z medom, seveda primerno 
ohlajeno, da se ne porazgu-
bijo zdravilni učinki. Najra-
je imam kostanjevega, ta je 
za moškega tudi najboljši, 
saj blagodejno vpliva na seči-
la in preprečuje vnetje pros-
tate.«

Srečen čebelar in častni občan
Mateju Blejcu je bilo čebelarstvo tako rekoč položeno v zibelko, saj se je s to dejavnostjo ukvarjalo več generacij njegovih 
prednikov. Odigral je pomembno vlogo pri gradnji čebelarskega centra v Lukovici, sodeloval v različnih komisijah pri Čebelarski 
zvezi Slovenije in desetletja opravljal delo pooblaščenega preglednika za čebele. Še danes pa s to plemenito dejavnostjo seznanja 
mladino. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja. V torek pa je postal tudi častni občan Mengša.

Matej Blejec, novi častni občan občine Mengeš, je čebelarstvu posvetil večji del svojega 
življenja. 

Matej Blejec

»Imam čisto 
vest, opravljam 
analize in 
jamčim, da 
je v kozarcu 
tisto, kar mora 
biti. Tudi moje 
stranke cenijo 
pristen slovenski 
med. Prodajam 
ga rednim 
kupcem, tudi iz 
tujine so že prišli 
ponj.«
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Urša Peternel

»Starša sta se ločila in še 
nekaj prelomnih dogodkov 
se je zgodilo v mojem živ-
ljenju, skratka, svet se mi je 
podrl. Potem sem si na za-
pestje vtetoviral trikotnik, ki 
mi daje moč vsakič, ko je tež-
ko. Ima globok pomen, ki ga 
poznam samo jaz ...« pripo-
veduje Matic Benet iz Kranj-
ske Gore, 23-letni študent 
na magistrskem študiju ar-
hitekture, ljubitelj potovanj, 

preprostih stvari, ravnih linij 
in črne in bele barve. In pred-
vsem zelo ustvarjalen fant, ki 
je pred tremi leti izdelal svoj 
prvi blokec – planer, z njim 
najprej navdušil prijatelje 
in sorodnike, zatem ljubite-
lje lepo oblikovanih papirna-
tih izdelkov po vsej Sloveni-
ji, konec lanskega leta pa celo 
urad predsednika republi-
ke. Urad je namreč pri Mati-
cu, ki ustvarja pod blagovno 
znamko Organized, naročil 
serijo unikatnih planerjev, 

za kar je bodoči arhitekt – iz-
jemoma – stopil iz svojih čr-
no-belih okvirjev in upora-
bil tudi zlato barvo ... Ta je 
kasneje navdušila tudi nekaj 
ljubiteljic bolj bleščečih stva-
ri in tako je Matic oblikoval 
tudi posebno izdajo blokcev 
v zlati barvi. A sicer je veči-
na Matičevih izdelkov v čr-
no-beli kombinaciji. In va-
nje so vključeni trikotni-
ki. Tako kot v njegovo oseb-
no zgodbo. Najprej si je ene-
ga vtetoviral na levo zape-
stje, zatem še enega na des-
no podlaket. Prvi ima skriv-
ni pomen, drugega si je dal 
narediti po vrnitvi iz Nem-
čije, kjer je leto dni študiral 
in tam zaključil četrti letnik 
arhitekture. »Ta simbolizira 
dom. V Nemčiji ni bilo ved-
no lahko, novo okolje, novi 
ljudje, zato mi dom še toli-
ko več pomeni,« pripove-
duje Matic, ki se že vrsto let 
preživlja sam, dela kot nata-
kar v eni od kranjskogorskih 
igralnic. »Včasih je kar pro-
blem, ker me zanima pre-
več stvari. Arhitektura, not-
ranje oblikovanje, dizajn, 

fotografija ...« pravi. Na po-
dročju arhitekture se lahko 
pohvali z dvema večjima us-
pehoma; tako je prejel prvo 
nagrado na projektu za pre-
novo gasilskega doma na 
Lavrici, v Nemčiji pa drugo 
nagrado na natečaju za pre-
ureditev železniške posta-
je v hotel. »To je bila največ-
ja potrditev,« skromno pra-
vi Matic, ki ga v začetku pri-
hodnjega leta čaka še en iz-
ziv: skupaj s še nekaj štu-
denti arhitekture se poda-
jajo v afriško Gambijo, kjer 
bodo pod okriljem humani-
tarne organizacije študen-
tov in mentorjev fakultet 
za arhitekturo in gradbeni-
štvo Streha za vse načrtova-
li in zgradili šolo in vrtec za 
tamkajšnje otroke. S tem že-
lijo pripomoči k izboljšanju 
življenja prebivalcev v manj 
razvitih delih sveta. Ta čas 
še zbirajo sredstva in iščejo 
sponzorje, v sklopu kampa-
nje pa so na voljo tudi ma-
jice, ki jih je oblikoval prav 
Matic. Upodobil je povodne-
ga konja, in to iz le ene ne-
prekinjene črte ...

Črna, bela in trikotniki
Matic Benet je študent arhitekture iz Kranjske Gore, ki ustvarja pod blagovno znamko Organized. 
Poseben uspeh je bilo oblikovanje unikatnih planerjev za urad predsednika države. 

Bodoči arhitekt in snovalec blagovne znamke Organized 
Matic Benet / Foto: Kristijan Švab

Vsi Matičevi blokci so v spiralni vezavi, nekateri tudi v 
takšnem formatu, da jih lahko držiš v eni roki in vanje pišeš 
celo med hojo ... / Foto: Uroš S. Abram

Matic izdeluje blokce in planerje, nekaj posebnega je 
blokec s seznamom za pakiranje prtljage, s pomočjo 
katerega lahko odkljukaš potrebne stvari za potovanje. 
Izdeluje tudi nalepke, drobne papirnate izdelke, 
majice, peresnice iz filca, lesene hišice s spodbudnim 
tekstom ... Njegovi izdelki so na voljo na spletni strani 
Slovenske ustvarjalke, v nekaterih trgovinah, tudi v 
Kranjski Gori, z njimi se predstavlja na sejmih, kot sta 
Artish in Art Market v Ljubljani. Izdelke si je mogoče 
ogledati na Instagramu in Facebooku.

Mateja Rant

Nenavaden preplet ljube-
zenske zgodbe s pridihom 
Bleda kot mondenega leto-
višča v času Kraljevine Jugo-
slavije in eksotičnih filozof-
skih tokov so na kratko strni-
li vsebino romana, ki ga je v 
esperantskem izvirniku leta 
1925 napisal srbski pisatelj 
in zdravnik Stevan Živano-
vić. Knjiga je prvič izšla šele 
nekaj desetletij po avtorjevi 
smrti, za slovenski prevod 
pa je poskrbel prevajalec Mi-
lan Jarnovič. Poleg njega sta 
za izdajo knjige posebno za-
služna še pisatelj, filozof in 
mednarodno uveljavljen 
esperantist Vinko Ošlak ter 
Mario Vetrih, predsednik 
Esperantskega društva Ma-
ribor, v katerem so lani pos-
krbeli za izdajo te posebne 
knjige o Bledu, v kateri je ob 
esperantskem izvirniku tudi 
slovenski prevod in poseben 
dodatek o esperantu.

Knjiga v esperantskem iz-
virniku nosi naslov La sono-
rilo de Bled, v slovenskem 
prevodu pa Blejski zvon. 

V prvem delu knjige je na-
mreč dogajanje postavljeno 
na Bled, in sicer v čase, ko je 
bil mondeno letovišče Kra-
ljevine Jugoslavije. Sploh v 
delu, ki se dogaja na Bledu, 
gre po besedah Milana Jar-
noviča prvenstveno za lju-
bezenski roman, poln bolj 
ali manj resnih in usodnih 

ljubezenskih srečanj in pre-
pletanj. Na Bledu se namreč 
zbere pisana mednarodna 
esperantska druščina, ki si z 
zvonjenjem na blejski zvon 
poskuša izpolniti najbolj 
skrite srčne želje. Vse pa se 
prepleta s psihologijo in fi-
lozofijo takratnega in mor-
da tudi današnjega časa, pa 

tudi esperantom, je pojas-
nil Jarnovič. »Ljubezenska 
zgodba je samo okvir, pri po-
zornem branju odkrijemo 
marsikatero misel, ki še da-
nes velja.« Tako avtor v knji-
gi tudi zapiše, da je neum-
no, če ljudje slepo verjame-
mo zvonu želja, saj moramo 
predvsem sami s svojimi 

dejanji največ storiti za ure-
sničevanje svojih želja. 

Na predstavitvi knjige so 
spregovorili tudi o pome-
nu esperanta. Po Jarnoviče-
vih besedah je to edini jezik, 
ki pripada vsem in obenem 
nikomur. »Z njegovo upo-
rabo se vzpostavi jezikov-
na enakopravnost in ni več 

pomembno, koliko vojske 
je za teboj, ampak kaj znaš.« 
Vinko Ošlak je ob tem pou-
daril, da je ključ dobre ko-
munikacije pravičnost, in 
prav esperanto je jezik, ki 
predpostavlja pravično raz-
merje med partnerjema. 
Ob tej priložnosti so na Ble-
du gostili tudi enega najug-
lednejših esperantistov, ki 
je dejaven tudi v mednaro-
dnem klubu PEN, Giorgia 
Silferja iz Italije. V mednaro-
dnem jeziku esperanto je na-
pisal več knjig pesmi, proze 
in dramskih besedil. Kot pra-
vi, je namreč zanj esperanto 
najprej literarni jezik, ne to-
liko jezik politike in družbe. 
»Knjižnice so sinagoge espe-
rantistov,« je poudaril Gior-
gio Silfer. Zahvalil se je slo-
venskim esperantologom, 
ki so po njegovih besedah s 
prevodom Živanovićevega 
dela opravili pionirsko delo, 
sploh ker je izšlo v dveh jezi-
kih. »Zelo pomembno se mi 
zdi, da je izvirna esperantska 
literatura predstavljena tudi 
z dobrimi prevodi,« je še do-
dal Silfer.

Vrnitev v čase mondenega Bleda
V Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled so pred časom predstavili knjigo La sonorilo de Bled oziroma Blejski zvon, ki je edini roman v esperantu,  
ki se dogaja v Sloveniji.

V Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled so pred časom predstavili knjigo La sonorilo de Bled oziroma Blejski zvon, ki je edini 
roman v esperantu, ki se dogaja v Sloveniji.
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Suzana P. Kovačič

Iz kakšnih potreb je nastal 
kranjski Rdeči križ?

»Rdeči križ Slovenije, Ob-
močno združenje (RKS OZ) 
Kranj je bilo ustanovljeno 
kmalu po vojni, leta 1948, 
kot Odbor Rdečega križa pri 
Mestnem ljudskem odbo-
ru Kranj. Takrat je bil Rdeči 
križ edina organizacija, ki je 
imela tudi socialno varstvo, 
saj centrov za socialno delo 
še ni bilo. Prve pomembne 
naloge so bile pomoč žrt-
vam vojne, iskanje pogreša-
nih, identifikacija otrok (voj-
nih sirot), podporna pomoč 
bolnikom s tuberkulozo. 
Tudi krvodajalstvo je bilo, a 
v prvih letih še ''iz roke na 
roko'', kar je pomenilo od 
darovalca neposredno k pre-
jemniku, kar je povzročilo 
dosti infekcij.

V svojem sedemdesetle-
tnem delovanju se je obmo-
čno združenje spopadalo, 
in se še vedno, z enim naj-
večjih humanitarnih izzi-
vov. Spremljamo življenja 
ljudi in se odzivamo na po-
jave stisk in nemoči, pred-
vsem najbolj ranljivih sku-
pin, kot so otroci in starej-
ši. Posameznikom in dru-
žinam lajšamo stisko s pre-
hranskimi paketi, šolskimi 
potrebščinami, brezplačni-
mi počitnicami.«

Kdaj pa se je začelo organi-
zirano krvodajalstvo, kot ga 
poznamo danes?

»To se je na slovenskih 
tleh organizirano začelo leta 
1953. H krvodajalstvu so va-
bili prostovoljci poverjeniki 
in brez njih Rdečega križa 
tudi danes ne bi bilo. Je pa 
krvodajalstvo ostalo primar-
na dejavnost Krajevnih or-
ganizacij Rdečega križa (KO 
RK). Leta 2007 smo pri RKS 
OZ Kranj zabeležili 3919 
odvzemov krvi, v letu 2017 
pa 3525, kar nas postavlja v 
evropski vrh. Število odvze-
mov se je nekoliko zmanjša-
lo predvsem zaradi nove pre-
delave krvi, smotrnejše upo-
rabe krvi in krvnih priprav-
kov ter novosti na področju 
zdravljenja.«

Leto 2008 je bilo prelomno, 
saj se je z gospodarsko krizo 
povečalo število prosilcev so-
cialne pomoči. Krize ni več, 
upravičencev do pomoči pa 
še vedno veliko.

»Gospodarske krize res-
da ni več, še vedno pa je so-
cialna kriza in programi so-
cialne pomoči ostajajo naša 

najobsežnejša dejavnost. 
Imamo upokojence, ki so s 
prenizkimi pokojninami na 
robu preživetja, odpuščene 
delavce, ki imajo doma mla-
doletne otroke. Leta 2007 
smo razdelili 380 kosov pre-
hranskih paketov, lani 1525. 
Leta 2007 smo oblačila, 
obutev in šolske potrebšči-
ne nudili 350 uporabnikom, 
leta 2017 pa 1195. Številke 
jasno ponazarjajo dejansko 
stanje. Med prosilci so tudi 
migranti iz republik nekda-
nje Jugoslavije, ki so z odloč-
bo centra za socialno delo do 
pomoči upravičeni, dokler 
ne dobijo dela.« 

Pomagate prosilcem tudi fi-
nančno?

»Kolikor lahko, pomaga-
mo z enkratnimi plačili po-
ložnic za elektriko, kurjavo 
... Denarja pa ne izplačuje-
mo. Velik problem je pri za-
koncih upokojencih. Dokler 
sta oba živa, sta dve pokojni-
ni in četudi sta nizki, nekako 
še gre. Ko eden umre, ostane 
ena pokojnina, a vsi stroški. 

Rad bi še posebej pouda-
ril, da se ves denar, ki ga ima-
jo KO RK strogo namensko 
za potrebe krajevnega delo-
vanja, ne preliva na RKS OZ 
Kranj. Preden sem prevzel 
predsedniško mesto, je bilo 
obratno.«

Večkrat poveste, da je še 
prisotna stigma, da je ljudi 
sram prositi, čeprav so na 
robu preživetja in pogosto 
ne po svoji krivdi.

»Res je. V ''velikem'' Kra-
nju ni tak problem priti po 
pomoč, ker se ''ne vidi''. 
Ne bo pa prišel na RKS OZ 
Kranj nekdo z Jezerskega 
kot socialni upravičenec.«

Že ob ustanovitvi je kranjski 
Rdeči križ pokrival enako 
območje kot danes. To so ob-
čine Kranj, Šenčur, Cerklje, 
Preddvor, Jezersko in Naklo. 
Kako sodelujete z občinami?

»Nismo profitna organi-
zacija. Temeljno načelo na-
šega poslanstva je huma-
nost, humanitarnost, po-
jem, ki odraža predvsem do-
brodelnost, a tudi človeko-
ljubnost in dobrohotnost. 
Vodenje RKS OZ Kranj sem 
prevzel leta 2007 in v prvih 
letih smo bili še odvisni od 
javnih razpisov občin in na 
osnovi tega smo ali pa nismo 
dobili sredstva. Velik mejnik 
je bil, in sam sem aktivno so-
deloval pri tem, ko smo spre-
menili določene člene v za-
konu o Rdečem križu. Z 

enim členom smo sistem-
sko uredili, da so lokalne 
skupnosti dolžne Rdeči križ 
vključiti kot proračunskega 
uporabnika. Žal pa smo še 
vedno vezani tudi na zakon 
o društvih in dopolnilo tega 
zakona je tako narejeno, da 
ni sankcije, če neka občina 
ne prispeva sredstev.«

Dobite dovolj pomoči za 
upravičence, npr. prehran-
ske artikle?

»Pomoči nikoli ni dovolj. 
Vedno smo morali imeti še 
svoje akcije, kot so humani-
tarni koncerti, da smo do-
polnili tisto, kar smo dobi-
li od države, Evropske uni-
je, Fundacije za financira-
nje invalidskih in humani-
tarnih organizacij ... Če tega 
sami ne bi izvedli, bi bila 
naša skladišča hitro prazna, 
vsaj kar se tiče prehranskih 
artiklov. Leta 2007 smo ime-
li 514 družin in posamezni-
kov, upravičenih do prehra-
ne in higienskih izdelkov, 
lani 2249.

Leta 2009 smo imeli prvi 
humanitarni koncert, doslej 
jih je bilo osem in vsi so bili 
dobro obiskani. RKS OZ 
Kranj vsa sredstva do zad-
njega centa, ki jih dobi iz ka-
terekoli humanitarne akci-
je, posreduje upravičencem. 
Nobene provizije ne vzame-
mo.«

Zadnje večje humanitar-
ne akcije pomoči so bile po 
ujmi na Jezerskem, požaru 
v hiši v Zgornjih Bitnjah, po 

eksploziji v hiši na Mlaki pri 
Kranju. 

»Rdeči križ je prvi, ki po-
maga. V Zgornjih Bitnjah 
smo s pomočjo darovalcev 
zbrali dobrih sedem tisoč 
evrov, na Mlaki smo zbrali 
skoraj 25 tisoč evrov. Za od-
pravo posledic ujme na Je-
zerskem smo darovali 12 ti-
soč evrov. RKS OZ Kranj so-
deluje tudi pri zagotavljanju 
pomoči ob elementarnih 
nesrečah in pri iskanju po-
grešanih oseb skladno z Že-
nevsko konvencijo. Poma-
gali smo pri migrantski kri-
zi in ekipe poslali na meje. 
Moja velika zahvala gre me-
dijem, tudi vaši časopisni 
hiši, ki akcije pomoči z in-
formiranjem javnosti vedno 
podprete.«

Organizirate tečaje prve po-
moči, letovanja otrok iz so-
cialno šibkejših družin, obi-
skujete starostnike ... 

»Naši prostovoljci obisku-
jejo starostnike po domovih 
in domovih za starejše. In če 
smo prej v domovih za sta-
rejše ob mednarodnem dne-
vu starejših obdarovali samo 
občane iz občin, v katerih de-
luje RKS OZ Kranj, zdaj ob-
darujemo vse, ki bivajo v do-
movih v Naklem, Preddvo-
ru, Kranju in Cerkljah. Lani 
smo jih obdarovali 550, jim 
pripravili medgeneracijske 
delavnice in tudi to je nova 
kvaliteta našega delovanja.

Omogočamo tudi letova-
nje na Debelem rtiču otro-
kom iz socialno šibkejših 

družin, ki imajo pridruženo 
zdravstveno indikacijo. Lani 
je bilo na letovanju 83 otrok. 
Žal so se kriteriji do upravi-
čenosti letovanja zaostrili, 
a skušamo to prijetno izku-
šnjo še vedno omogočiti čim 
več otrokom in občine prosi-
mo za donacije, kranjska ob-
čina pa ima javni razpis.« 

Prostovoljstvo je danes na 
preizkušnji. Težko dobite 
prostovoljce?

»Težko, še zlasti mlajše. 
V RKS OZ Kranj imamo več 
kot 11 tisoč članov, od tega 
jih je več kot tristo aktivnih 
predsednikov, tajnikov, po-
verjenikov v 33 KO RK. Ti 
odlično delujejo na podeže-
lju, medtem ko v urbanem 
okolju, npr. soseski Planina 
v Kranju, KO RK ne moremo 
vzpostaviti, ker ne dobimo 
prostovoljcev. Vsem prosto-
voljcem pa gre moja iskrena 
zahvala za njihovo požrtvo-
valnost.

Pomemben mejnik bi bil 
– in zanj si prizadevamo – da 
bi prišli s programom prve 
pomoči v učni načrt višjih ra-
zredov osnovne šole. Po ne-
katerih osnovnih šolah sicer 
odlično delujejo podmladki 
Rdečega križa, žal pa ta de-
javnost pri mladih zamre s 
prihodom v srednje šole, ki 
tega nimajo. Prav z mladimi 
bi radi spet oživili ekipe prve 
pomoči, spodbujali prosto-
voljstvo med njimi.«

Kako vidite vlogo RKS OZ 
Kranj danes in jutri?

»Največja skrb ostaja pro-
stovoljstvo. Naši starejši pro-
stovoljci bodo jutri še starej-
ši. Upam pa si trditi, da smo 
ustvarili filozofijo, da znak 
Rdečega križa pomeni sim-
bol čiste humanosti in lju-
bezni do drugega.«

Kako boste praznovali se-
demdesetletnico in obenem 
tudi trideseto obletnico po-
bratenja s krvodajalci iz Do-
berdoba?

»Osrednje praznovanje 
bo 16. junija, najprej s slav-
nostno akademijo v letnem 
gledališču gradu Khislstein 
v Kranju, sledil bo prikaz re-
ševanja s pomočjo vrvne teh-
nike v kanjonu Kokre; ta dan 
bomo namreč podpisali tudi 
listino o sodelovanju med 
Civilno zaščito Mestne ob-
čine Kranj in Civilno zaščito 
občine Doberdob. Prazno-
vanje bomo nadaljevali s So-
botnim piknikom in prika-
zom, kaj vse delamo na RKS 
OZ Kranj.«

Pomoči nikoli ni dovolj
Pred sedemdesetimi leti je bil ustanovljen Odbor Rdečega križa pri Mestnem ljudskem odboru Kranj. Danes ga poznamo pod 
imenom Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj, ki deluje na območju šestih občin v 33 Krajevnih organizacijah Rdečega 
križa in ima več kot 11 tisoč članov, od tega več kot tristo aktivnih prostovoljcev, in približno 3500 krvodajalcev na leto. Več o 
njihovi dejavnosti je ob tem častitljivem jubileju povedal predsednik Marjan Gantar.

Marjan Gantar / Foto: Tina Dokl

Marjan 
Gantar

»Pomemben 
mejnik bi bil 
– in zanj si 
prizadevamo 
–, da bi prišli 
s programom 
prve pomoči 
v učni načrt 
višjih razredov 
osnovne šole. 
Po nekaterih 
osnovnih 
šolah sicer 
odlično delujejo 
podmladki 
Rdečega križa, 
žal pa ta 
dejavnost pri 
mladih zamre 
s prihodom v 
srednje šole, ki 
tega nimajo.«
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Odstavitev kamniškega 
župana Ferdinanda Novaka

Posestnik in politik ter 
tudi kamniški župan Fer-
dinand (Nande) Novak je 
bil eden uspešnejših župa-
nov. Rodil se je 30. maja leta 
1892 na Vrhpoljah pri Ka-
mniku, ostal pa je tudi znan 
po odstavitvi, ker se ni po-
koril kraljevi diktaturi. Leta 
1932 je bil razrešen s funk-
cije župana, potem ko je za-
vrnil kandidaturo za poslan-
ca kamniškega okraja na li-
sti generala Živkovića. 

Novak je bil leta 1920 iz-
voljen za župana v Nevljah, 
največjem naselju v Občini 
Kamnik, ki je znano pred-
vsem po tem, da so leta 
1938 v njegovi okolici našli 
okostje mamuta. Politično 
je pripadal taboru dr. Anto-
na Korošca. Leta 1927 je bil 
izvoljen tudi za predsednika 

Županske zveze in to funk-
cijo  opravljal do leta 1932, 
ko je bila zveza razpušče-
na. Kot predsednik zveze je 
namreč leta 1930 v dvorani 
Union  v  Ljubljani  ob spre-
jemu  predsednika  jugoslo-
vanske  vlade generala  Pe-
tra Živkovića  poudaril, da 
ljudstvo ni tako zadovoljno 
z novimi oblastmi, kot ka-
žejo veličastni sprejemi, ter 
da se  patriotizem  ne sme 
meriti po vdanostnih izja-
vah in hvalnicah, ampak po 
delu na prosvetnem, social-
nem in gospodarskem po-
lju. S tem je povzročil v poli-
tiki veliko ogorčenje. Prišel 
je v navzkrižje z režimom, 
tako da so mu celo zaprli go-
stilno.

Leta 1933 so Novaka poslali 
za dva meseca v konfinacijo 

(prisilno bivanje)  v  Mari-
bor, vendar je bil vseeno iz-
voljen kot župan občine Ka-
mnik – okolica. Proti njemu 
so uvedli še proces po zako-
nu o zaščiti države. Oblas-
ti so nato občino Kamnik 
– okolica razdelile, vendar 
je bil spet izvoljen za župa-
na novoustanovljene ne-
veljske občine.  Po  atenta-
tu na kralja Aleksandra  in 
spremembi režima v  Beo-
gradu je politični pritisk po-
pustil. Decembra 1936 je 
postal predsednik obnovlje-
ne Županske zveze. Na ob-
činskih  volitvah decembra 
1937 je bil izvoljen za kam-
niškega župana. Občina Ka-
mnik se je povečala in vklju-
čila tudi več sosednjih nase-
lij. Na skupščinskih volitvah 
11. decembra 1938 je bil na 

listi JRZ  izvoljen v jugoslo-
vansko skupščino. Januar-
ja 1939 je bil imenovan še 
za svetnika Dravske banovi-
ne za občino Kamnik.

Kot župan je že januarja 
1938 dosegel, da je kraljeva 
banska uprava začela regu-
lirati potok Nevljico. Projekt 
je finančno podprla tudi Ob-
čina Kamnik. Ko so začeli iz-
kopavati jamo za temelje no-
vega betonskega mostu, so 
delavci naleteli na »lesene 

štore«, ki so delo ovirali. No-
vak je v potemneli gmoti pre-
poznal strukturo mamutove 
kosti.

Po nemški okupaciji je 
Novaka na mestu kamni-
škega župana nasledil ba-
ron  Herman Rehbach. Po 
koncu druge svetovne vojne 
je Ferdinand Novak verjetno 
nekaj časa preživel v tujini, 
tudi v ZDA. Kasneje se je 
vrnil na Vrhpolje pri Kamni-
ku, kjer je leta 1973 umrl.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Ribnici se je 29. 5. 1863 rodil slovenski politik in 

pravnik Ivan Šušteršič. Njegova mati Marija je bila 
Jalnova iz Kranja. (Jakob Jalen je bil v letih 1857–
1861 kranjski župan).

   V Dolenčicah v bližini Poljan nad Škofjo Loko se je 
30. 5. 1862 rodil slovenski slikar Anton Ažbe, ki je 
imel v Münchnu svojo svetovno priznano slikarsko 
šolo.

   V Železnikih se je 31. 5. 1895 rodil sindikalni aktivist 
Srečko Žumer. V letih 1927–1941 bil predsednik 
načelstva Jugoslovanske strokovne zveze. 

   V Kapli vasi (danes Komenda) se je 1. 6. 1885 rodil 
kulturni delavec, politik, poslanec in komendski 
župan Janez (Ivan) Štrcin.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Irena je zelo posebna 
ženska. Pa ne le zato, ker 
je pri svojih petinšestdese-
tih zelo dobro videti, tem-
več zato, ker je kljub težke-
mu življenju tako polna dob-
re volje, nagajivosti in ener-
gije, da jo je težko dohajati. 
Šoferski izpit je malodane 
brez denarja naredila že pri 
osemnajstih letih, na kar je 
zelo ponosna. Pravi, da je že 
takrat postala človek.

Imela je dve mlajši sestri, 
na kateri je morala paziti. 
Pogosto se je zgodilo, da ju je 
mama pripeljala pred šolo, 
kjer je nestrpno čakala, da 

je bilo pouka konec. Ves čas 
se ji je nekam mudilo, kam, 
Irena ni spraševala. Mama je 
imela rada moške. Od prve-
ga moža, s katerim je imela 
Ireno, je zbežala k drugemu 
moškemu. Žal je njena sre-
ča trajala le kratek čas, saj je 
možakar po petih letih nena-
doma umrl. 

»Komaj sem začel obisko-
vati prvi razred, že se je ro-
dila polsestrica. Naslednje 
leto še druga. Mami in očim 
sta nenehno tičala skupaj, 
tako sta bila zaljubljena. 
Tudi ponoči sta deklici spa-
li pri meni, da ju nista mo-
tili. Ne vprašajte, kolikok-
rat sem zjutraj zaspala! Eno-
stavno nisem mogla odpre-
ti oči, tako sem bila zaradi 
nenehnega bedenja utruje-
na. A sestrici sem imela zelo 
rada, nič mi ni bilo odveč. 

Spominjam se leta, ko bi 
morala iti k birmi. Sošolci in 
sošolke so obiskovali doda-
ten verouk, jaz nisem mog-
la, ker nisem utegnila. Pro-
sila sem jih, da mi prinese-
jo vprašanja, na katera je bilo 
treba odgovarjati. Vse sem 
znala. Še več kot ostali. A me 
župnik ni hotel spustiti k bir-
mi, ker sem toliko manjkala. 
Zdelo se mi je zelo krivično. 
Kar tresla sem se pred njim. 
Ko sem videla, da so moje 
mile prošnje naletele na glu-
ha ušesa, sem mu zabrusi-
la, da ga bo hudič vzel, ker je 
tako hudoben. Zagrabil me 

je za lase in me z glavo trik-
rat butnil v steno. Naneslo 
je, da sem šla nekoč k maši v 
sosednjo župnijo. Tja, kjer je 
bil doma moj drugi ata. Žu-
pnik me je med mašo opa-
zil in me poklical k sebi. A 
ti si pa tista, me je vprašal. 
Ker sem molčala, je kar sam 
nadaljeval, češ da ni lepo od 
mene, ker sem imela uma-
zan jezik. Ko sem to slišala, 
so besede kar same zletele iz 
mene. Povedala sem mu, kaj 
sem doživela. Če je pa tako, 
boš pa šla naslednje leto k 
birmi v naši fari, je pribil. In 
tako je tudi bilo. 

Drugi ata je bil zelo zani-
miv človek. Nikoli ni tarnal, 
zmeraj je znal najti pot iz še 
tako težke in nemogoče za-
gate. Še potem ko ga je začel 
boleti želodec, pa ga je kdo 
poklical za kakšno pomoč, 
je vstal in šel. Za komandi-
ranje sem še dober, se je za-
smejal mami, ki se ga je ok-
lepala in mu branila vstati 
s kavča. Ko je šel na strani-
šče, kjer je po navadi izbru-
hal vse, kar je pojedel, je še 
malo počakal, se zdrgnil z 
dlanmi po obrazu, da si je 
nanj priklical rdečico, ter 
se vrnil v kuhinjo. K zdrav-
niku dolgo časa ni hotel iti. 
Govoril je, da so zaradi raka 
na želodcu umrli trije soro-
dniki, da tako in tako ve, da 
bo rak pobral tudi njega. Ko 
je bilo že tako hudo, da ga je 
bila sama kost in koža, ga je 

mama na silo spravila v bol-
nišnico. Ugotovili so, da ima 
le čir na želodcu, da o raku 
ni ne duha ne sluha. Ni jim 
verjel. Začel je iskati drugo 
mnenje. Hodil je od zdravni-
ka do zdravnika, toda nič no-
vega ni izvedel. Nekoč – ko je 
bil verjetno jezen na ves svet, 
ker so mu vsi po vrsti govo-
rili, da si bolezen izmišljuje 
– je neprevidno prečkal ces-
tišče. Tovornjak, ki je imel 
zanič zavore, ga ni mogel ne 
videti ne pravočasno usta-
viti. Na mestu je bil mrtev. 
Mislili smo, da se bo mami 
zmešalo od hudega, tako ga 
je imela rada! Tudi meni je 
bilo hudo, saj je bil zelo do-
ber oče. Četudi sem bila še 
otrok, sem v tistih dneh mo-
rala čez noč odrasti. Mama 
je bila nesposobna skrbeti 
za nas, jaz sem bila tista, ki 
je postala mama tudi obema 
sestricama.

Za zmeraj si bom zapom-
nila tudi očetov pogreb. To 
so bili še časi, ko pokojniki 
niso ležali v mrliški vežici, 
temveč so jih na pokopali-
šče odpeljali iz domače hiše. 
Mama je kot kup nesreče se-
dela na klopi pred hišo, ko so 
nalagali krsto na voz, ki sta 
ga vlekla dva konja. Dve so-
sedi sta jo tolažili in podpira-
li, ko je planila proti krsti in 
je ni hotela izpustiti iz rok. 
Končno je žalostni sprevod 
le krenil. Od nas pa do vasi je 
bilo nekaj klanca. Ne spom-
nim se več, kaj je splašilo ko-
nja, spomnim se le, da se je 
krsta odpela, zdrsnila z voza 
in se začela kotaliti po bregu. 
Neznanskemu hrupu je sle-
dila smrtna tišina. Meni se 
je zdelo vse skupaj zelo sme-
šno, sploh ko so se pogrebci 

zapodili po bregu, da bi reši-
li krsto, preden se odpre. Za-
čela sem se smejati, ena od 
žensk me je udarila po us-
tih, da sem utihnila. Vse se je 
srečno končalo, krsto so spet 
naložili na voz in ata smo za-
kopali ter odšli domov. 

A mama ni dolgo ostala 
sama. Hitro je pozabila na 
to, da ji je ata pomenil ''vse 
na svetu''. Z moškimi, ki so 
si v naši hiši podajali kljuko, 
ni imela sreče. Nihče ni ostal 
dolgo. Hitro se jih je naveli-
čala – ali pa oni nje. 

Spominjam se, da je ne-
koč prišel v vas moj biološki 
ata. Želel je slišati, kako sem. 
Naletel je na mojo polsestri-
co – in prepričan, da sem to 
jaz, ji je izročil zavitek bom-
bonov. Bila sem zelo užalje-
na! Sestrica je bila od mene 
mlajša več kot šest let, pa še 
podobni si nisva bili! Izročil 
mi je šolsko torbo z zvezki, 
peresnico in nekaj knjigami. 
To darilo je bilo prvo, ki sem 
ga dobila od njega. Mama mi 
ga je zaplenila in skrila. Jo-
kala sem kot dež, vendar ni 
nič pomagalo.

Ko sem že obiskovala dru-
gi letnik ekonomske srednje 
šole, se je k nam preselil Ja-
kob. Bil je precej mlajši od 
mame. Kot tajnik na Kra-
jevnem uradu je imel veliko 
časa. Skoraj vse dopoldne-
ve je bil pri nas, namesto v 
službi. Mama se je ob njem 
ponovno razcvetela. Sreča 
in veselje sta trajala do dne, 
ko me je nekoč prišel iskat 
pred šolo in me namesto do-
mov zapeljal v gozd. Komaj 
sem mu ušla. A mama mi ni 
verjela. Verjetno zato, ker se 
ji je zdelo, da je z njim uje-
la zadnji vlak. Čez noč se je 

vzdušje v naši hiši spreme-
nilo. Mama je postala name 
zelo ljubosumna. Očitala mi 
je, da mečem oči na njene-
ga Jakoba. Že takrat se mi je 
zdelo, da sem postala pame-
tnejša celo od mame. Lepo 
sem ji odgovorila, da to ni 
res, da njej nagajajo hormo-
ni. Prisolila mi je takšno klo-
futo, da me je kar odneslo. 
Tudi prav, sem si rekla. Bolj 
kot kdajkoli prej sem zače-
la skrbeti za sestri. Vse sem 
jima razložila, kaj ju lahko 
doleti, če bosta z Jakobom 
kje na samem. Premajhni 
sta bili in preotročji, da bi me 
čisto razumeli, a kljub temu 
sem se lahko zanesla, da se 
mu bosta izogibali. 

Jakob je potem dobil novo 
službo. Postal je voznik av-
tobusa, s katerim so se vozili 
tudi šolarji. Ni bilo dolgo, ko 
se je začelo na vasi govoriti, 
da na zadnji postaji pogosto 
ne dovoli, da bi potniki izsto-
pili. Da jim zapira vrata in jih 
nadleguje. Nihče od odra-
slih ni posredoval, saj je bilo 
spolno nasilje nad otroki še 
tabu tema. Stvari sem vze-
la v svoje roke. Prosila sem 
tri sošolce in jim povedala, 
kakšen prasec je šofer. Pre-
luknjali smo mu gume na 
avtu in ga mu z žebljem ''po-
cahnali''. Na list papirja pa 
smo napisali: ''Prasec, pus-
ti otroke pri miru.'' Ker so ga 
odrasli pustili pri miru, je bil 
vedno bolj objesten. Tudi ko 
je spolno izrabil neko učen-
ko osmega razreda, se ni nič 
zgodilo. Ukrepal je dekličin 
oče in ga skoraj do mrtvega 
pretepel. Če ga, nezavestne-
ga, ne bi našli šrangarji, bi 
umrl zaradi podhladitve.«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Mama, obljubim, da bom pridna, 1. del

Krsta
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Naj na tem mestu zaklju-
čim Tinkino zgodbo z dogo-
divščino z najinega sedmega 
srečanja, ob kateri se mi usta 
razlezejo v širok nasmeh. 
Zgodilo pa se je tole: Tin-
ko povabim, naj se uleže na 
hrbet. Nameravam namreč 
izvesti nekaj protokolov na 
njenem vratu in, če bo sreča 
mila, tudi na ušesih in obra-
zu. Da se pri tem ne bi dolgo-
časila in bi jo kako zamotila, 
s pogledom ošvrknem pros-
tor, kaj naj ji dam v roke. To 
pogosto naredim, saj ima 
veliko mojih otrok nemir-
ne dlani. Pogled se mi usta-
vi na mali plastični denarni-
ci, ki ima zanimiv patent za-
piranja za male prstke. To bi 
jo moralo zaposliti! Ponu-
dim ji denarnico in rečem: 

'Poglej, kakšna denarnica! 
Povej mi prosim zgodbo, kaj 
zanimivega se skriva v njej.' 
Kot sem že omenila, je Tin-
ka polna pesmic in zgodb, ki 
si jih sama izmišljuje. Knji-
ge bere tako, da jih lista in 
gleda slike. Njene zgodbe 
nastajajo sproti. Večinoma 
pri tem ne potrebuje nobe-
ne spodbude. Njeno zgod-
bo zapisujem po spominu. 
Za vse tiste, ki bi ob njenem 
branju morda zmajali z gla-
vo in poznavalsko pripomni-
li: 'Apolonija je jezikoslovka, 
se vidi,' naj povem, da moj 
zapis ni tako bogat v bese-
dišču in registrih, kot je bilo 
Tinkino pripovedovanje. Si-
cer pa počakajmo par let, ko 
bomo njene knjige lahko ku-
pili v knjigarni …« Sledi Tin-
kina zgodba: »Nekoč je živel 
en škratek. Bilo mu je zelo 

dolgčas, saj nihče že dolgo ni 
odprl kovčka in pogledal, kaj 
je v denarnici. Tako sploh ni 
mogel ven na potep. Nekega 
dne pa je našel skrivno pot 
ven. Majhno luknjico. Šel je 
na pot v gozd. Na poti ni sre-
čal nobenih otrok, kajti bil 
je poreden škratek in otro-
ci so se ga bali. Vedno jim je 
kakšno ušpičil. Če drugega 
ne, jih je škropil z vodo. Tako 
je na svoji poti srečal samo 
lovca. Tudi njega je razje-
zil. Ukradel mu je sendviče 
in jih vse pojedel. To pa še 
ni bilo vse. Srečal je tudi ne-
kaj živali: srnico, zajčke in 
medveda. A jih je splašil, da 
jim lovec ni mogel do živega. 
Na koncu pa je naščuval vse 

klope, naj gredo nadenj.« 
Avtorica knjige sklene: »Ob 
tem nenavadnem zaključku 
zgodbice sem se režala, kot 
se sedaj verjetno tudi vi.« 
(Str. 22–23)

Tinka v družbi sploh ni go-
vorila, Apolonija Klančar (si-
cer doktorica filoloških zna-
nosti) jo je pozdravila tako, 
da je več kot spregovorila. 
Če bi svojo metodo zdravlje-
nja (MNRI) uporabljala v 17. 
stoletju, bi jo obtožili čarov-
ništva in sežgali na grmadi. 
Nedavno je prestala druga-
čen obračun, a ga je preži-
vela in zdaj pomaga k bolj-
šemu življenju tudi drugim, 
zlasti otrokom in njihovim 
mamam … 

Nove knjige (436)

Vsi moji otroci in njihove mame

Na zadnji letošnji prvenstveni tekmi so škofjeloški rokometaši ekipe Urbanscape Loka 
gostili novomeško Krko. Ker obe ekipi skupaj z glavnima sponzorjema prisegata na zeleno, 
sta moštvi na parket stopili v zelenih dresih. Da pa ne bi med igro prišlo do zamenjave in bi 
žoge podajali nasprotnikom, so Ločani razrešili zadrego in gostom posodili rezervne modre 
drese. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Pred dnevi me je prese-
netila razglednica z mehi-
ško znamko. Žig Acapulco. 
A na njej nobenega pravljič-
nega sončnega zahoda, no-
benih bugenvilij niti mari-
achev. Samo enigmatičen 
pozdrav »Se spomniš?«. 
Česa? Na sivkastem naličju 
razglednice preprost nag-
robnik in na njem Johnny 
Weissmüller. Tarzan. Film-
ski idol. Krik, ki je pretresal 
džunglo, in samo dva krat-
ka stavka: Tarzan. Jane. Kaj 
se ne bi? Kot najstnici sva z 
Zino zbirali in zamenjava-
li njegove fotografije. Videli 
sva vse filme o Tarzanu, kar 
so jih v tistih letih vrteli. Bil 

je prvi športnik, ki je postal 
bogato plačan filmski igra-
lec. A denar se ga ni držal. 
Zapravljal je za zabave, av-
tomobile in ženske. Nekate-
ri trdijo, da je bil alkoholik, 
drugi le, da 'ga je veliko ne-
sel'. Bil je petkrat poročen, 
s tretjo ženo je imel tri ot-
roke. Ko je v Acapulcu sne-
mal film Tarzan in sirene, 
se je zaljubil v pogled, ki se 
mu je ponujal, ko je s kozar-
cem v roki opazoval morje. 
Bil je imeniten jodlar, ki je 
zmagoval na tekmovanjih, 
zato se mu je tako posrečil 
tisti krik, ki je pretresal džu-
nglo. A slava je po zadnjem 
filmu začela bledeti, denar 
je kopnel  in nekaj časa je 
bil povsem obubožani Joh-
nny celo receptor v nekem 
hotelu. Začele so se teža-
ve s srcem in tudi psihične 
motnje so ga pestile. Vrgli 
so ga celo iz nekega doma 
za ostarele, ker je gol tekal 
po hodnikih. Zadnja žena, 
Maria Weissmüller, je bila 
Berlinčanka in ga je preži-
vela za dvajset let. Na njeno 
željo sov trenutku, ko so ga 
spuščali v grob, zavrteli Tar-
zanov krik. 

Bil je bolehno sedemme-
sečno dete, ko sta se starša 
iz Romunije z vsemi otro-
ki preselila v Ameriko. Dru-
žina je trpela pomanjkanje, 
in ko je bilo Johnnyju 12 let, 
je zvečine živel na cesti, se 
udinjal kot 'liftboy', njego-
vo zdravje pa se je slabšalo. 
Zdravniki so dvomili, da bo 
doživel dvajset let. Potem je 
neki zdravnik svetoval star-
šem, naj se deček začne uba-
dati s športom. In zgodil se 

je čudež. Johnny je iz 'šleve', 
kot so govorili, postal špor-
tnik, pravi borec, izredno na-
darjen za plavanje. Presene-
til je na dvojih olimpijskih 
igrah, bil zlat v Parizu 1924 
in v Amsterdamu 1928. Gle-
dam razglednico in si mis-
lim, na kakšno čudno pot te 
lahko spravi slava … 

     

Tortilje s kvinojo in 
rdečim zeljem po 
acapulško

(za tiste, ki na piknikih ne 
jedo mesa)

Za 8 oseb potrebujemo: 1 
zavitek koruznih tortilj (če 
jih nimamo, so nadomestek 
pšenične), 1 skodelico kuha-
ne kvinoje, pol skodelice pi-
kantne salse, sok 1 limone, 
pol skodelice manga, nare-
zanega na majhne kocke, če-
trt ali pol žličke čilijevih kos-
mičev, četrt žličke kumina, 
četrt žličke strtega česna, sol 
po okusu, pol skodelice ten-
ko narezanega rdečega zelja, 
zelen sesekljan koriander ali 
peteršilj.  

Zmešamo mango, salso, 
kvinojo, začimbe in doda-
mo limonin sok. Če je pre-
malo kiselkasto, dodamo 
še nekaj kapljic limonine-
ga soka. Znova premeša-
mo in zrežemo zelje na zelo 
tenke trakce. Popečemo ali 
pogrejemo tortilje, damo 
nanje 2–3 žličke nadeva, če-
zenj pa potresemo nareza-
no rdeče zelje. Zvijemo in 
zdevamo na krožnike. Ok-
rasimo s sesekljanim peter-
šiljem ali koriandrom in do-
damo reženj limone.

Pa dober tek!

Tarzanov krik

Apolonija Klančar, Vsi moji otroci in njihove mame, 
Avtobiografski roman, Soliris, Žiri, 2018, 132 strani

mizica,
pogrni se

Človek ne ve, ali bi jokal ali ne. Pa ne zaradi muzike, ki jo je igral bend na koncertu – ta je 
bila v redu, kaj v redu, bilo je nepozabno. A kaj, ko so sodobni koncerti zdaj videti tako, kot 
lahko vidimo na fotografiji. Prva in druga vrsta vidi in sliši, tretja vrsta sliši, vidi nekoliko 
manj, iz sedme vrste pa slišimo še, vidimo pa le še množico dvignjenih pametnih telefonov, 
s katerimi si dežurni »snemalci« poskušajo nepozabne trenutke zabeležiti tudi za naslednji 
dan. Ne glede na to, da so tovrstni posnetki običajno za en d... Mar ne gremo na koncert 
zato, da uživamo v dobri glasi in koncertnem vzdušju? Glasbo sicer lahko poslušamo tudi – 
s pametnih telefonov. I. K. / Foto: Tina Dokl



VESELICA V BESNICI
MODRIJANI

SOBOTA, 2.6.2018
Pod šotorom, ob 19. uri

VSTOP PROST!
Turistično društvo Besnica

Sobota
2.6.2018

VELIKA OTROŠKA ZABAVA
     z delavnicami
 in čarovnikom Gregom

    ob
15. uri

Nedelja
3.6.2018

  27. GORENJSKO
     PRVENSTVO
HARMONIKARJEV

    ob
12. uri
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V sklopu prireditve Igra rož v Kamniku lahko še ta konec 
tedna na stojnicah ulične kuhinje v Parku Evropa pokusite 
tudi jedi iz cvetja. Poleg hamburgerjev, »šmorna«, vaf-
ljev, firštovega golaža s tuhinjsko filo ter domačega piva 
so si obiskovalci lahko prejšnji konec tedna privoščili bez-
govo limonado, domač ledeni čaj in skutni zavitek z bez-
gom. Najbolj cvetlično obarvano kulinariko pa je nudila 
stojnica Oštarije Pr’ Mojci. Tu so lahko okušali kremasto 
polento z mariniranim piščančjim stegnom brez kosti in 
majonezo iz vrtničnih cvetov ter si privoščili mlado solato 
s prelivom, ravno tako iz vrtničnih cvetov. Mojca Potočnik 
nam je zaupala, da so priredili originalni recept, v katerem 
sta sicer v ospredju pivo in domača omaka za žar. Na voljo 
je bil tudi biskvit iz mandljev in polente, pinjenca in riko-
te, prelit s kislo smetano, okrašen z breskvami, materino 
dušico in kapljicami domačega akacijevega sirupa. Za žej-
ne pa je stojnica ponujala cvetni napitek vrtnic in limon.

Ste že pokusili jedi iz cvetja?

Cvetlično kuhinjo spremlja tudi glasbeni program.

Mojca Potočnik in Darja Pirš

Alenka Brun

Že pred meseci se 
je ugibalo, ali bo 
Slovenijo res obi-
skal znani turški 
zvezdnik. Potem 

so se govorice polegle, pred 
kratkim pa je odjeknila vest, 
da v Slovenijo prihaja Burak 
Özçivit iz priljubljene tur-
ške serije Moja boš, kjer igra 
Kemala Soydero. Slovenci 
se ga v malce drugačni podo-
bi spomnimo iz še ene izje-
mno uspešne turške seri-
je, Sulejmana Veličastnega. 
Tam se pojavi kot Malkoč 
Bali beg. Očitno ima 33-let-
nik vse, kar igralec v turških 
telenovelah, ki so zadnje 
čase na naših malih zaslo-
nih morda celo malce izpo-

drinile južnoameriške, pot-
rebuje: je lep, karizmatičen 
in tako v živo kot pred kame-
ro obvlada tako publiko kot 
svoj nastop.

Slovenijo je Burak Özçi-
vit obiskal na povabilo treh 

največjih nakupovalnih sre-
dišč podjetja SES v Sloveniji: 
v torek se je ustavil v Citycen-
tru Celje in Europarku Mari-
bor, v sredo pa je obiskal še 
ljubljanski Citypark. Slove-
nijo je igralec obiskal brez 
soproge, z njim je prišla le 
ožja menedžerska ekipa. 

Mi smo ga pričakali v Lju-
bljani, kjer se je sprehodil po 
izjemno dolgi rdeči prepro-
gi, ki se je vila tudi skozi prvo 
nadstropje nakupovalnega 
središča, zato je do glavne-
ga odra potreboval kar nekaj 
časa. Evforija je bila na Šta-
jerskem modra celo večja, a 
v Ljubljani smo v prvi vrsti 
ob rdeči preprogi videli tudi 
turško zastavo, slišali nem-
ško govoreče mladenke, ki 
so želele vsaj njegov podpis, 

tako da so v center prišle že 
nekaj ur pred dogodkom. 

Slabo uro pred njegovim 
prihodom na glavni oder pa 
je množico (predvsem obo-
ževalk) pod odrom zabaval 
televizijski voditelj David 
Urankar. Očitno je prišel 
tudi njegov čas, saj ga v tak-
šnih vlogah in na številnih 
domačih odrih zadnje čase 
pogosto srečujemo. Naj 
spomnimo, da so mu zau-
pali tudi vodenje zadnjih 
Žarometov v Cankarjevem 
domu. 

Množica je izmenično 
vzklikala Burak in Kemal. 
Igralec je po prihodu na gla-
vni oder deloval izjemno 
sproščeno. Pozdravil je v slo-
venščini, kar je sprožilo val 
navdušenja med publiko. 

Nadaljeval je v turščini. Pove-
dal je, da je v Sloveniji prvič, 
da mu je Ljubljana izjemno 
všeč, se fotografiral z nagra-
jenci ... in že pomahal v slo-
vo. Kasneje je ljubljanske-
mu gostitelju zaupal, da je 
sicer vedel, da ga veliko ljudi 
spremlja zaradi njegove vlo-
ge v nadaljevanki, ni pa pri-
čakoval tolikšnega zaniman-
ja, kar ga je presenetilo. Izje-
mno ga je navdušila Ljublja-
na, predvsem s svojo arhite-
kturo. Celo do te mere, da bi 
tu posnel romantični film. 
Všeč mu je tudi prijaznost 
ljudi. Ker je bil na obisku 
kratek čas in se je tako ogrel 
za našo prestolnico, se lah-
ko zgodi, da bo Burak Özçi-
vit Slovenijo v prihodnosti 
še kdaj obiskal.

LEPI KEMAL NA OBISKU
Temnolasi igralec turških korenin Burak Özçivit je izjemno karizmatičen, in tako kot mu uspeva pred 
kamero, tudi v živo obvlada – tako publiko kot svoj nastop. V Ljubljani je bilo videti, kot da se rdeča 
preproga, po kateri se je sprehodil, ne bo nikoli končala: oboževalci in predvsem oboževalke so si želeli 
njegovega podpisa, selfija, stiska rok, njegovega pogleda, nasmeha, pozdrava.

Prihod priljubljenega turškega igralca na glavni oder je publiki navdušeno (kot že večkrat 
tisti dan) napovedal David Urankar.

Burak Özçivit
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HUMOR, HOROSKOP
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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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_44
NALOGA

1 6 8 3 2
7 9 1 5

3 4 6 8
8 1 4 9 6

6 4
5 9 2 6 1

9 3 7 5
2 8 7 4

1 8 5 3

sudoku_LAZJI_18_44

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_44
NALOGA

16832
7915

3468
81496

64
59261

9375
2874

1853

sudoku_LAZJI_18_44

REŠITEV

165478329
827931546
394652178
283145967
671389254
459726813
946213785
532867491
718594632

sudoku_TEZJI_18_44
NALOGA

5 7
9 3 6 4

1 2 7
4 3 9

6 1
3 1 9

6 5 4
8 2 3 5
9 7

sudoku_TEZJI_18_44

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_44
NALOGA

57
9364

127
439

61
319

654
8235
97

sudoku_TEZJI_18_44

REŠITEV

562431789
973658421
814279536
187543692
496827153
235196874
321765948
748912365
659384217

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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.                        

Deževnika debatirata 
»Zdravo,« reče deževnik deževniku, ko se srečata. »Kako 
se imaš?«
»Hvala, dobro,« odgovori drugi. 
»Kje imaš pa brata?« še vpraša prvi.
»Ah, ribe je šel lovit,« odvrne ogovorjeni.

Na avtobusu 
Na avtobusu je gneča. Novak zavija z očmi in vzdihuje, 
potem pa se le odloči in ogovori soseda: »Gospod, imate 
mogoče kakšnega sorodnika pri policiji?«
»Nimam,« odvrne ta.
»Mogoče imate pa kakšno funkcijo v vladi?«
»Nimam.«
»Potem pa mi že enkrat stopite z noge, osel zagamani,« 
si oddahne Novak.

Gospa pri psihiatru 
Ugledna gospa pride k psihiatru in potoži:
»Gospod doktor, sploh ne vem, kaj naj storim. Moj mož 
želi, da se v postelji obnašam kot cipa!«
Psihiater premisli in reče: »Računajte mu.«

Išče ženo 
Pa, dobro, ljudje – kaj je zdaj to?
Dal sem oglas, da iščem ženo, pa mi odpiše sto petdeset 
tipov, naj vzamem njihove. 

Srbski 
V Srbiji se trobente in pištole enako dobro prodajajo. 
Takoj ko nekdo kupi trobento, se naslednji dan v prodajal-
ni pojavi njegov sosed in kupi pištolo.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Takoj se morate znebiti strahov. Strah vam vsako težavo 
naredi še hujšo in večjo. Oseba nasprotnega spola vas bo 
povabila na daljšo pot. Odzovite se, saj vam to prinaša 
veselje. V kratkem obdobju se vam nasmehne sreča.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Odpirale se vam bodo priložnosti za dober zaslužek. S 
tem se vam lahko kasneje nudijo možnosti za izpolnitev 
vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko večkrat obračali 
k svoji notranji intuiciji in jo seveda tudi upoštevati.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Kljub temu da se bojite tvegati in ste najraje z obema 
nogama na trdnih tleh, se boste kmalu odločili za akci-
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale k novim uspehom. 
Negativnih reakcij se vam ni treba bati in pred vami je 
vse dobro. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Že vnaprej vas bo začelo skrbeti, da si boste nakopali finan-
čne težave. Nekje vmes boste prišli do zelo dobre priložno-
sti, tako da se vam bo trenutno slabo stanje spremenilo v 
zelo dobro. Lepa presenečenja vas čakajo od sorodnikov.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Svoje misli boste skušali spraviti v red, kar vam tudi uspe. 
Kmalu. Vaši najbližji vam ne bodo dali miru in kljub upi-
ranju vas bodo potegnili v svoj veseli, brezskrbni ritem. In 
ko se končno prepustite, boste neskončno uživali.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Prišli boste do čudovite rešitve, kar se tiče čustev. Naj 
vam nikar ne vzame volje dejstvo, da nobena stvar ni čez 
noč. Do želenega cilja boste vseeno prispeli brez zamude. 
Načrti, ki jih imate za ta teden, se vam v celoti uresničijo.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V prihodnjih dneh se boste morali večkrat ugrizniti v jezik 
in se na ta način izognili prepirom. Brez strahu, kljub vse-
mu bo prišlo vaših pet minut. Takrat boste uživali v teh 
trenutkih. Počasi se boste nehali ozirati na mnenje drugih.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Končalo se vam bo težko obdobje, ki ste ga morali preživeti, 
saj v nobenem primeru niste mogli vplivati na odločitve iz 
preteklosti, kar pa ne velja za prihodnost. Trikrat premislite, 
ali je res dobro za vas – in če ni, zakaj ni. Sobota bo vaš dan. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Čeprav se vam bo zdelo, da je vse v redu, ne smete zau-
pati prvemu vtisu. Še posebno bodite pozorni pri poslov-
nih zadevah. Na čustvenem področju se vam bo končno 
marsikaj spremenilo na bolje. Dobra volja in pozitivna 
energija delata čudeže.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Bojite se očitnih sprememb, a ravno to lahko pričakujete v 
tem tednu. Kar se tiče odločnosti in samozavesti, ne bos-
te imeli težav, a sami dobro veste, da ste čustveno tako 
kot omahljivi tudi ranljivi. Zvezde bodo na vaši strani. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Čustvene negotovosti vas bodo za nekaj dni oddaljile iz 
prave smeri. Vse boste dobro rešili, le če ne boste tratili 
energije tam, kjer to sploh ne bo potrebno. Za osebno 
srečo je velikokrat dovolj že čisto majhna pozornost.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Finančno si zelo želite splezati na zeleno vejo, a brez truda 
boste to težko dosegli. Po eni strani veliko pričakujete, po 
drugi pa ste prehitro zadovoljni. Čeprav ste polni novih idej 
in delavnega zagona, premalo vlagate. Denar bo.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: novi album Carment manet
2.   nagrada: dve vstopnici za koncert  

v Cankarjevem domu
3. nagrada: knjiga Melanda

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, 13. junija 2018, na Go renj ski glas, Ble i 
we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te 
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Josh Brolin (50) in njegova soproga 
Kathryn pričakujeta prvega otroka. 
Zvezdnik filma Deadpool 2 je vese-
lo novico objavil na Instagramu. 
Pod fotografijo soproge, ki pozira 
v telovadni opremi in kaže noseč-
niški trebuh, je zapisal: ”Novi šerif 

v mestu, ki ni nič večji kot sladek krompir.” Zakonca, ki sta 
se po treh letih zveze poročila leta 2016, sta oznanila, da 
pričakujeta deklico. Za igralca, ki ima iz prejšnjega zakona 
dva sinova – Edna in Trevorja, bo to tretji otrok.

Josh Brolin bo spet očka

Ellen Pompeo (48), znana po vlogi zdra-
vnice v seriji Talenti v belem, si je vzela 
odmor od snemanja in skupaj s hčerka-
ma obiskala Firence. Počitnice pa so se 
za dekleta slabo končale, saj so jih oropali 
tatovi. “Denarnico so mi ukradli izpred 
nosa. Ne morem verjeti,” je zapisala 

besna igralka ter se zahvalila tatu, da je denarnico odvrgel 
nedotaknjeno, ter mu sporočila, da so mu policisti na sledi.

Ellen Pompeo oropali v Italiji

Po dvajsetih letih se končuje še en hol-
lywoodski zakon. Ločujeta se igralka Ali-
cia Silverstone (41) in glasbenik Christop-
her Jarecki. “Še vedno se imata zelo rada, 
se spoštujeta in ostajata v dobrih odno-
sih. Imata šestletnega sina Beara Bluja, 
ki ga bosta še naprej skupaj vzgajala,” je 

za People povedal njun predstavnik. Par se je poročil po 
sedmih letih zveze leta 2005.

Alicia Silverstone se ločuje

Nekdanji član skupine NSYNC Lance 
Bass (39), ki je v homoseksualni zvezi z 
Michaelom Turchinom (31), bo v priho-
dnosti s pomočjo nadomestne mate-
re postal oče. “Rad bi deklico in dečka. 
Poskusili bomo z dvojčki, vesel bi bil tudi 
trojčkov,” je pojasnil Bass, ki pravi, da sta 

končno našla zdravnika, sedaj pa iščeta še ustrezno nado-
mestno mati.

Lance bi se razveselil tudi trojčkov

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Za lačne je tokrat 
skrbel Marko Ar
vaj s svojo zma
govalko, kra
njsko klobaso. 

Tej se človek težko upre. 
Matej Režek je postregel s 
pijačo dobrodošlice: kozar
cem penine z jagodo, obis
kovalci pa so lahko posegli 
tudi po domiselno postreže
ni okusni limonadi, pri kate
ri je bilo kar precej povpra
ševanja po tisti z ingverjem. 
Ker pa se Matej kot barist 
dobro spozna tudi na kavo 
in njeno pravilno postrež
bo, so si povabljeni čez čas 

zaželeli kapučino, morda 
espresso ali pa se opogumili 
in poskusili še eno njegovo 
domislico: kavo v epruveti. 
Matejevo eksperimentiran
je ne pozna meja.

Praznovanje pa seveda ne 
bi bilo pravo brez rojstno
dnevne torte. Tokrat so jo 
zaupali Elvisu Kudiću, fan
tu, ki smo ga spremljali v 
eni izmed preteklih doma
čih MasterChefovih kuhinj. 
Zastopal je gorenjske barve 
in morda je eden tistih tek
movalcev, ki je svojo udelež
bo v šovu znal unovčiti tudi 
v realnem življenju. 

Torta je imela živahen, 
lahkoten, cvetlični videz. 
Bila je v Altheinih barvah. 

Sestavljali so jo hrustljav bis
kvit iz pistacij in mandljev, 
krema iz pistacije, mousse 
iz marelic in manga, pospre
mili pa so jo podobni sladki 
grižljaji v kozarčkih. 

Nena Veber, direktorica 
centra zdravja in harmoni
je Althea, je ob praznovanju 
izkoristila priložnost in pri
sotnim predstavila še nove
ga člana njihove ekipe Mor
gana Merklina, manualne
ga terapevta in maserja, ki 
prihaja iz Amerike, natan
čneje iz Oregona. Morgan 
živi v Radovljici, tja pa ga 
je pripeljala ljubezen. Ko 
smo Vebrovo vprašali, ali si 
je kdaj predstavljala, da bo 
center nekoč tako uspešen, 

nam je smeje odgovorila, 
da si je to seveda želela, ni 
si pa mislila, da se bo tako 
razvil. Vedno si je želela, da 
bi bili prepoznavni po špor
tnih terapijah, športni fizio
terapiji, saj je bila v mlado
sti tudi sama športnica. »In 
dejansko smo sedaj uspe
li tudi v tem segmentu,« se 
nasmehne Vebrova. 

Althea je tudi eden od šest
ih referenčnih športnome
dicinskih centrov Olimpij
skega komiteja v Sloveniji, 
tako da se pri njih oglasi res 
veliko športnikov. Sicer pa 
jih obiskujejo ljudje različ
nih generacij »z vsemi sor
tami težav«, nam še razloži 
Vebrova.

DESETI ROJSTNI DAN
Leška Althea, center zdravja in harmonije, letos maja praznuje desetletnico, in kot se za takšen jubilej 
spodobi, so ga v centru tudi primerno obeležili. V svojo družbo so povabili vse, s katerimi sodelujejo – 
paciente, športnike, predstavnike poslovnih partnerjev, prijatelje in sorodnike.

Ob jubileju so se oglasili tudi Borut Sajovic, Peter Sajovic  
in Miran Stanovnik.

Nena Veber in Igor Lebar sta ob desetem jubileju Althee 
pripravila simpatično praznovanje.

Elvis Kudić in njegova torta oziroma »mousse cake« Marko Arvaj je bil pravzaprav zadolžen za glavno jed.

Denis Porčič - Chorchyp je izbral limonado Mateja Režka. Morgan Merklin v družbi soproge Ane

Nastja Korošec, 21-letnica iz Bohinja, natančneje 
Koprivnika, se je po srednji medijski šoli zaljubila v 
turizem. Danes je del ekipe Butterfly Lodgea  
v Bohinjski Bistrici. / Foto: A. B.
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Kulturno umetniško društvo 
»Pod lipo« Adergas v soorganizaciji z  

Občino Cerklje na Gorenjskem, 
 

v okviru praznovanja svoje 
osemdesetletnice vabi na koncerta 

KVATROPIRCI IN MJAV 
petek, 8. junij ob 20.30 
 

PRIFARSKI MUZIKANTI 
sobota, 16. junij ob 20.30 
 
Oba koncerta bosta izvedena na prostem, 
na stopnišču pred cerkvijo v Adergasu.  
 

Predprodaja kart:  
TIC Cerklje na Gorenjskem 
 

INFO: www.kudpodlipo.si 
info@kudpodlipo.si 

Občina Cerklje 
na Gorenjskem 
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Urša Peternel

Zabreznica – »Z ženo rada 
kolesariva in v Moravcih 
sva prvič videla kolesarsko 
točko, na kateri je postav-
ljen poseben stebriček s pot-
rebnim orodjem za hitro 

popravilo kolesa. Zadeva mi 
je bila všeč in odločil sem 
se, da bom nekaj podobne-
ga postavil tudi sam,« je po-
vedal Jani Žemlja, v domači 
Zabreznici znan predvsem 
kot lastnik vulkanizerstva, 
o razlogih, zakaj se je odlo-
čil urediti mini servisno toč-
ko s počivališčem za kolesar-
je. Ta stoji ob tik ob Vulka-
nizerstvu Žemlja ob glavni 
cesti skozi Zabreznico, po 
kateri se vsak dan pripelje 
ogromno kolesarjev. 

V sklopu kolesarske toč-
ke je urejen servisni stebri-
ček s tlačilko in osnovnimi 
ključi za popravilo kolesa, 
Jani Žemlja pa je uredil še 
korito s pitno vodo, priklju-
ček za elektriko s polnilcem 
za mobilni telefon, postavil 
klopi in mize in poskrbel za 
senco. Urejeno pa je tudi le-
seno stojalo oziroma parki-
rišče za kolesa. »Kolesarju je 

na voljo vse, kar potrebuje, 
če ima težave s kolesom ali 
če je zgolj utrujen, in to pov-
sem brezplačno« je povedal 
Žemlja, ki je za ureditev na-
menil okrog tri tisoč evrov. 
Kot je povedal, je to verjetno 
prva takšna kolesarska toč-
ka na Gorenjskem, medtem 
ko jih je sam videl že v Prek-
murju, ob kolesarski poti Pa-
renzana na Primorskem ... 

»Upam, da bom k ureditvi 
podobnih kolesarskih točk 
spodbudil tudi druge, v prvi 
vrsti kolege, ki imajo vulka-
nizerske delavnice. Kot kole-
sar si namreč želim čim več 
takšnih točk, ki ti v primeru 
težav s kolesom res pridejo 
prav,« je dejal navdušeni re-
kreativni kolesar, ki mu je 
sicer najljubše gorsko kole-
sarjenje, z ženo Veroniko pa 
kolesarita vsaj dvakrat na te-
den, zlasti v Sloveniji in na 
Hrvaškem.

Če se pokvari kolo ...
... kolesarji lahko odslej nujna popravila opravijo na novi kolesarski točki v 
Zabreznici, kjer je kolesarski navdušenec Jani Žemlja uredil mini servisno 
točko s počivališčem za kolesarje.

Kolesarsko točko ob glavni cesti v Zabreznici (ob Vulkanizerstvu Žemlja) so odprli v soboto, 
19. maja, ko so tam že ustavili prvi kolesarji.

Kolesarski navdušenec  
Jani Žemlja

Simon Šubic

Struževo – Letos mineva 65 
let, odkar je maturirala prva 
generacija štiriletne srednje 
tehnične tekstilne šole v Kra-
nju. Ob tej priložnosti so se 
minulo soboto nekdanji so-
šolci ponovno srečali v gos-
tišču Gorenc v Struževem. 
Med njimi je bil tudi Vili To-
mat, nekdanji direktor Ve-
zenin Bled, ki je pojasnil, da 
sta pred 65 leti na kranjski 
tekstilni šoli maturirala dva 

razreda (tkalski in apreterski) 
oz. skupno 40 dijaki, med ka-
terimi je bilo tudi veliko Hr-
vatov in Makedoncev. 

»Skorajda vsi iz te gene-
racije dijakov tekstilne šole 
smo kasneje ustvarili lepe 
poklicne kariere, nekate-
ri pa so se uveljavili tudi na 
drugih področjih. Iz naših 
vrst so na primer izšli direk-
torji Svilanita Kamnik, De-
korativne v Ljubljani, Veze-
nin Bled, predavatelj na lju-
bljanski tekstilni fakulteti, 

tudi nekdanji kranjski žu-
pan Slavko Zalokar ...« je po-
vedal Tomat. 

Nekdanji sošolci so se po 
maturi sprva srečevali vsa-
kih pet let, zadnjih deset 
let pa se redno snidejo vsa-
ko leto v Struževem. Letos 
se jih je zbralo enajst. »Žal 
mnogih že ni več med nami, 
poleg tega smo izgubili tudi 
kontakte z nekdanjimi so-
šolci, ki živijo na Hrvaškem 
in v Makedoniji,« je še pove-
dal Tomat.

Srečanje prvih »tekstilcev«
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petek, 8. junĳ 2018 ob 19.30
Športna dvorana Trata, Škofja Loka

Organizator
Radio Sora
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Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila v Slovenj Gra
dec, kjer deluje edini evropski medičar in svečar s tradicijo iz leta 1757. 
Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče in lectova srca. Vmes boste 
lahko pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staroslovansko pi
jačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam bodo 
v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali  
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ 
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Sa
vinjsko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar 
prikazal, kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline 
dajo največ medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili.

Vabljeni.

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

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

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Koroška in čebelice
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IZLET / 13. junija 2018

 Za odjave, ki  prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 2. 6.
18.35, 20.30 KLUB ZADOVOLJNIH 
ŽENSK
18.10 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
16.00, 20.40 DEADPOOL 2
14.00 FANTASTIČNA ŽENSKA
13.40, 15.20, 17.00 ZAČARANI 
PRINC, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 2. 6.
17.50, 20.00, 22.10 KLUB 
ZADOVOLJNIH ŽENSK
18.00, 20.40, 21.50 SOLO: ZGODBA 
VOJNE ZVEZD
15.25, 19.10 SOLO: ZGODBA VOJNE 
ZVEZD, 3D

13.40, 16.10, 18.30, 20.50 
DEADPOOL 2
13.30, 15.30, 17.20 ZAČARANI 
PRINC, sinhro.
16.00, 21.10 MOJ LAŽNI MOŽ
13.50 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
18.20 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA 
VOJNA
15.40 POČUTIM SE LEPO
14.15 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 1. 6.
20.00 STALINOVA SMRT

Sobota, 2. 6., in nedelja, 3. 6.
18.00 ZAČARANI PRINC, sinhro. (v 
soboto 3D)
20.00 STALINOVA SMRT

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 1. junija
20.00 Tadeusz Słobodzianek: NAŠ RAZRED (v dvorani PGK)
17.00 Kalejdoskop 2018: GIBOTRON (v Stolpu Škrlovec)
19.00 Kalejdoskop 2018: BITI JAZ (v Stolpu Škrlovec)
22.00 Kalejdoskop 2018: LAŽNA DOJKA (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 2. junija
10.30 Kalejdoskop 2018: IZGUBLJENI GLASEK (v Stolpu Škrlovec)
18.00 Kalejdoskop 2018: GIBOSKOP (v Stolpu Škrlovec)
20.00 Kalejdoskop 2018: Z DISTANCE (v Stolpu Škrlovec)

Ponedeljek, 4. junija
10.00 Vinko Möderndorfer: JAZ, BATMAN (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 3. junija
10.00 Gledališka šola: CIRKUŠKA (Stara Sava)

GLEDALIŠKI SPORED

Organizator :
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CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express

Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov, smučarjev in pohod
nikov. Vsaka dolina je svet zase, vsako jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je obli
kovana po drugačnem navdihu. 

1. dan: Najprej se bomo odpeljali do polotoka Sirmione, ki se nahaja na jugu 
Gardskega jezera. Po ogledu bomo nadaljevali do jezera Iseo ali Sebino, ki je 
stičišče alpskega severa in mediteranskega juga. Nato se bomo vozili po dolini 
Camonica, ki je uvrščena na seznam Unescove kulturne dediščine. 2. dan: Po  
zajtrku se bomo z vlakom vozili po slavni železniški progi Bernina Express, ki je 
uvrščena na Unescov seznam. Celotna trasa proge je edinstvena: povezuje mesta 
Tirano, St. Moritz, Davos in Chur, vodi čez 196 mostov, skozi 55 tunelov ter čez sli
koviti gorski prelaz Bernina. Izstopili bomo v St. Moritzu in se sprehodili po mestu. 
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta Bellinzona, nad katerim se dvigu
jejo tri mogočne trdnjave, iz katerih so varovali vstop v dolino. Za konec si bomo 
ogledali še čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade. Na 
poti proti domu se bomo ustavili še v Luganu, pomembnem švicarskem turistič
nem središču, ki leži ob istoimenskem jezeru.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v dvo-
posteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St. Moritz, 
ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter DDV. 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70 
305, Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

www.gorenjskiglas.si

Maja Bertoncelj

Hraše – V Hrašah bi letos 
spomladi potekala že enaj-
sta akcija Pomagajmo žabi-
cam v Hrašah, za katero je 
skrbelo Društvo Žverca in 
je bila na prostovoljni osno-
vi. Leta 2008 so akcijo zače-
li v upanju, kot pojasnjuje-
jo v daljšem zapisu na sple-
tni strani akcije, da se bo vse 
skupaj z leti razvilo v nujno 
dolgoročno rešitev, da bodo 
pristojni vsaj na najbolj kri-
tičnih odsekih naredili pod-
hode za dvoživke. Do dolgo-
ročne rešitve ni prišlo, zato 
akcije letos »iz protesta« niso 
organizirali. So pa nekateri 

prostovoljci kljub temu žabi-
cam pomagali čez prometno 
cesto na njihovi poti do mlak.

Kot kaže, se sedaj vendar-
le premika na poti do dolgo-
ročne rešitve problema. Ker 
gre za državno cesto, smo se 
za odgovore obrnili na Di-

rekcijo Republike Sloveni-
je za infrastrukturo (DRSI), 
kjer so povedali, da so v sklo-
pu zmanjševanja negativ-
nih vplivov cest na okolje v 
letu 2017 naročili elaborat 

Predlog ukrepov za zaščito 
dvoživk na cestah v upravlja-
nju DRSI. »Predmetni ela-
borat predstavlja osnovo 
za sistematično reševanje 
problematike povozov dvo-
živk in fragmentacije nji-
hovih habitatov na celot-

nem cestnem omrežju RS 
v upravljanju DRSI in poleg 
izpostavljenih prioritetnih 
odsekov – t. i. črnih točk po-
daja tudi osnovne usmeri-
tve za njihovo urejanje. Med 

najbolj izpostavljene odseke 
cest s podanimi predlogi za 
izvedbo ukrepov je uvrščen 
tudi odsek ceste Zbilje–Vo-
dice skozi naselje Hraše. 
Skladno z ugotovitvami ela-
borata in strokovnih podlag 
Zavoda RS za varstvo nara-
ve je DRSI začel z naročilom 
za izdelavo projektne doku-
mentacije za izgradnjo pre-
hodov, postavitev trajnih us-
merjevalnih ograj za dvoži-
vke na več krajših odsekih 
v ocenjeni skupni dolžini 
850 metrov, ki bo predvido-
ma izdelana v drugi polovici 
2018. Načrtovani ukrepi pa 
bodo predvidoma izvedeni 
v letu 2019,« so še pojasnili.

Rešitev za prehajanje dvoživk
Obeta se rešitev za prehajanje dvoživk čez prometno cesto v Hrašah.

Med najbolj izpostavljene odseke cest s podanimi 
predlogi za izvedbo ukrepov je uvrščen tudi odsek 
ceste Zbilje–Vodice skozi naselje Hraše.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 14. 6., KOPALNI IZLET BERNARDIN: 18. 6., VELIKI KLEK / 
GROSSGLOCKNER: 5. 7., DOLOMITI: 6. 7.,  prijave za morje Dugi 
otok in Orebić sprejemamo. www.rozmanbus.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 15. maja 2018, je bilo DRUŠTVO T4M iz Škofje Loke. Ge-
slo križanke je bilo: NAJBOLJŠI NAVIJAČI SO V LOKI. Nagrajen-
ci so: 1. nagrado, majico, prejme Jerca Srebrnjak iz Kranja, 2. 
nagrado, nogavice, prejme Božidar Lampič iz Tržiča, 3. nag-
rado, kapo, prejme Katarina Zarnik iz Komende.  Nagrajen-
cem čestitamo!

Izžrebani nagrajenci, nagradne križanke VESELICA V BES-
NICI, ki je bila objavljena v časopisu Gorenjski glas v torek, 
22. maja 2018, z geslom POZDRAVI IZ SONČNE BESNICE, so: 
1. nagrado, porcijo čevapčičev na gasilski veselici v Besnici 2. 
6. za 2 osebi + 2 pijači, prejme Vid Fabjan z Blejske Dobrave, 
2. nagrado, porcijo čevapčičev na gasilski veselici v Besnici 2. 
6. za 2 osebi, prejme Silvo Štih iz Poljan in 3. nagrado, porcijo 
čevapčičev na gasilski veselici v Besnici 2. 6. za 1 osebo, prej-
me Alenka Pipan iz Kranja. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Nagrajenci nagradne križanke MARIJA PREČISTA, VSEH MI-
LOSTI VIR, ki je bila objavljena v časopisu Gorenjski glas v pe-
tek, 18. maja 2018, z geslom MARIJA PREČISTA MILOSTI VIR, 
so: 1. in 2. nagrado, paket spominkov, prejmeta Boris Pertot 
iz Kranja in Tilka Šenk iz Kranja, 3. nagrado, družinsko vsto-
pnico za Muzej jaslic Brezje, pa prejme Simona Jeler z Golni-
ka. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

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

PRIREDITVE
Maša na Sv. Joštu
Kranj – V nedeljo, 3. junija, se bo ob 10. uri na Sv. Joštu nad 
Kranjem začela tradicionalna maša ob prazniku svetega reš-
njega telesa in krvi. 

Gorenjsko prvenstvo harmonikarjev v Besnici
Besnica – V nedeljo, 3. junija, se bo z začetkom ob 12. uri 
pod velikim šotorom v Besnici začelo 27. Gorenjsko prven-
stvo harmonikarjev v organizaciji Turističnega društva Bes-
nica. Že jutri, v soboto, 2. junija, ob 15. uri vabijo pod veliki 
šotor na Veliko otroško zabavo z delavnicami in čarovnikom 
Gregom in še isti večer ob 19. uri na veselico z Modrijani. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo 4. junija 
ob 17. uri delavnica Gozdna terapija, 5. junija bo ob 18. uri 
možen ogled Pirčeve barvarne na Vodopivčevi cesti 11, zbor 
bo na parkirišču pred bivšo Zlato ribo na Sejmišču. V torek, 5. 
junija, bodo ob 10.30 Vesele urice angleščine. V Cerkljah bodo 
v TIC-u 4. junija ob 15. uri inštrukcije matematike za osnovno-
šolce, ob 18. uri pa v Baru Kern srečanje Beremo skupaj. Ob-
vezne prijave na brezplačne dogodke sprejemajo po telefonu 
041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 2. junija, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Prevare časa konca ob 9. uri ter pre-
davanje Pravi Božji otrok ob 10.30.

IZLETI
Naravoslovni pohod
Tržič – Planinsko društvo Tržič, Odsek za varstvo gorske na-
rave, vabi jutri, v soboto, 2. junija, na naravoslovni pohod 
Ohranimo lepi čeveljc na Zelenici. Zbor bo ob 9. uri na Lju-
belju, smer pohoda bo Ljubelj–Koča Vrtača–Planinski dom 
na Zelenici. Udeležba je brezplačna. Prijave niso potrebne.

Turistični izlet na Pohorje
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi 19. junija na turistični 
izlet na Pohorje. Odhod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri 
izpred Globusa, vrnitev v Kranj je predvidena ob 20. uri. Prija-
ve z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do srede, 13. junija.

Na Valvazorjev dom pod Stolom
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi pohodnike na po-
hod na Valvazorjev dom pod Stolom iz Završnice. Zbor bo 
pred AMD Cerklje v torek, 5. junija, ob 8. uri. Prevoz bo po do-
govoru. Priporočena je primerna oprema in pohodne palice.

Na kopanje v Bernardin v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vas vabi na 
kopanje v Bernardin v Portorož v torek, 5. junija. Odhodi av-
tobusa: 6.30 Škofja Loka, 6.45 Stražišče, 7.00 Globus, 7.10 
Mercator Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. Vabijo tudi 
nečlane društva. Prijave in informacije sprejemajo na tele-
fon 041 424 768.

OBVESTILA

Kreacija življenja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v sredo, 6. junija, ob 15. uri na brezplačno de-
lavnico Kreacija življenja. Obvezne prijave sprejemajo po 

tel.: 040 765 552. Delavnico bo vodil Gregor Šikman, intuitiv-
ni zdravilec, atlasolog in učitelj samopomoči. Potekalo bo v 
prostorih Humane, združenja svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, Oldhamska 14, Kranj (pri vodovodnem stolpu).

Meritve holesterola, tlaka in krvnega sladkorja
Kranj – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj ob-
vešča, da bodo meritve holesterola, tlaka in krvnega slad-
korja potekale: danes, v petek, 1. junija, ob 7. uri v prostorih 
Društva upokojencev Kranj na Tomšičevi 4, 6. junija od 7. 
do 9. ure v KS Vodovodni stolp na Begunjski 10, 7. junija ob 
8. uri v domu KS Primskovo in 9. junija od 8. do 10. ure v 
Pizzeriji Karantanija na Drulovki.

Dan odprtih vrat društva Svetlin
Kranj – Svetlin – društvo za osveščanje o zdravem življenju 
in sožitju z naravo v sklopu prireditev ob Tednu vseživljenj-
skega učenja vabi na dan odprtih vrat v sobi št. 2 v Med-
generacijskem centru. V torek, 5. junija, bodo od 17. do 20. 
ure predstavili astrološko karto rojstva, v torek, 12. junija, pa 
bodo prav tako od 17. do 20. ure predstavili tekočine, ki jih 
uživamo, začimbe, hobije – rekreacijo in druge stvari, ki so 
pomembne za vzdrževanje energijskega ravnovesja.

KONCERTI
Letni koncert 2018
Blejska Dobrava, Radovljica – Mešani pevski zbor KD Vox 
Carniola vabi na tradicionalna letna koncerta, ki bosta da-
nes, v petek, 1. junija, ob 20. uri v dvorani KS na Blejski 
Dobravi in v nedeljo, 3. junija, ob 19.30 v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine.

Slovenski večer
Radovljica – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primsko-
vo z zborovodjo Alešem Gorjancem vabi na koncert Slovan-
ski večer, ki bo v petek, 1. junija, ob 20. uri v cerkvi sv. Petra.

RAZSTAVE

Človek in kovina 2018
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi v sredo, 6. junija, 
ob 18. uri v Gledališče Toneta Čufarja na projekcijo, podelitev 
nagrad in odprtje razstave fotografij Človek in kovina 2018.

Fotografije Jasmine Rojc
Šenčur – V torek, 5. junija, bo ob 19. uri v Muzeju Občine 
Šenčur odprtje slikarske razstave Jasmine Rojc z naslovom 
Waves.

Ročni izdelki družine Žižek
Cerklje – V četrtek, 7. junija, ob 17. uri Marjeta Žižek ob svoji 
80-letnici vabi na odprtje razstave ročnih izdelkov družine 
Žižek, ki bo v galeriji v Petrovčevi hiši. Skupaj s hčerjo Lidijo 
in sinom Evgenom razstavljajo ročne izdelke, ki polnijo nji-
hov vsakdan in poskrbijo, da jim nikoli ni dolgčas. Razstava 
bo na ogled še 8., 9. in 10. junija od 9. do 17. ure. 

Fabianijeva, Plečnikova in Vurnikova soba
Radovljica – Danes, v petek, 1. junija, bodo ob 19. uri v Ga-
leriji Šivčeva hiša odprli razstavo z naslovom Fabianijeva, 
Plečnikova in Vurnikova soba v Grand hotelu Union. Razsta-
va bo na ogled do 30. junija.

Šenčur – Krajevna skupnost Šenčur Srednja vas jutri znova 
vabi na mini tržnico. Stojnice s ponudbo domačih pridelkov 
in izdelkov bodo pred domom krajanov v Šenčurju od 8. do 
13. ure. 

Jutri mini tržnica

Volčji Potok – Lions klub Kamnik in Lions klub Domžale že 
šesto leto zapored v Arboretumu Volčji Potok organizirata do-
brodelni tek 'Tečem, da pomagam!'. Letos se bo tek odvijal 2. 
junija z začetkom ob 10. uri. Tek bo potekal na dveh razdaljah, 
in sicer pet in deset kilometrov, organiziran pa bo tudi posebni 
tek za najmlajše. Polovica zbranih sredstev bo namenjena za 
skupno donacijo Zveze Lions klubov Slovenije, distrikta 129, 
za pomoč centru IRIS – Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, 
inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Druga polovica 
zbranih sredstev bo v celoti namenjena socialno ogroženim, 
gibalno oviranim, slepim in slabovidnim otrokom in mladim 
z območja občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda 
in Lukovica. Organiziran bo tudi tek z zavezanimi očmi, na 
katerem se bodo pomerili tudi župani.

Znova bodo tekli in pomagali



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stano-
vanje, v pritličju ali bloku z dvigalom, 
Kranj z okolico, tel.: 059/016-701 
 18001745

POSESTI
PRODAM

PARCELO, 1.600 m2, s sadovnjakom, 
vrtom, gozdom, in leseno vikend hiši-
co, v bližini Trstenika, tel.: 041/589-
059 18001808

ZAZIDLJIVO parcelo na Kokrici, 600 
m2, tel.: 051/370-801 18001815

ZAZIDLJIVO parcelo v Poljanski dolini, 
sončna lega, z lepim razgledom, asfalt 
do parcele, šifra: POLJANSKA DOLI-
NA 18001835

KUPIM

MAJHNO zazidljivo parcelo – Radov-
ljica, Bled, Žirovnica z okolico, tel.: 
031/489-477 18001834
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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 

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

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

Knjigi lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ju 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

Cena posamezne knjige je

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

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

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

Marte Ušeničnik
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem ter bivšim sodelavcem podjetja Peko za izrečena sožalja 
in podarjene sveče. Zahvaljujemo se dr. Alici Kikel, zdravstvenemu 
osebju SB Jesenice in dr. Špeli Pretnar. Zahvala gre tudi župniku 
g. Ivu Kožuhu za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi, 
pevcem skupine Ultima za lepo zapete žalostinke in trobentaču 
Aljažu Pogačniku. Zahvaljujemo se sodelavcem podjetja Pirnar in 
Hartchrom Rendulič za poklonjeno cvetje, sveče in izrečena soža-
lja. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 
(T. Pavček)

PODARIM

300 KG krmnega krompirja, tel.: 
041/316-617 
 18001842

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI staro teličko simentalko, tel.: 
041/377-102 
 18001833

ČB bikca, starega pol leta, tel.: 
041/416-241 
 18001839

JAGNJETA, težka od 20 do 40 kg, za 
zakol ali pleme, tel.: 041/566-429  
 18001845

JARKICE, 22-tedenske, že nesejo. 
Cepljene proti osmim boleznim, iz 
lastne vzreje. Brezplačna dostava. 
Kmetija Šraj, Robert Šraj, Čadramska 
vas 19, Poljčane, tel.: 031/751-675 
 18001787

KOKOŠ s 6 piščanci – koklja in me-
sec dni stare piščance nesnic, tel.: 
041/632-881 
 18001812

KOKOŠI za zakol ali za nadaljno rejo, 
cena 0,50 EUR/kos. Oman, Zminec 
12, tel.: 041/725-850 
 18001791

MLEČNE koze z mladiči ali brez. Spre-
jemam naročila za kozje mleko, tel.: 
041/632-881 
 18001814

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A. d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081  
 18001797

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 18000644

PREPELICE – že začenjajo nesti, v na-
ravni barvi, tel.: 041/632-881  
 18001813

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca, 
tel.: 031/467-007  
 18001836

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 18001844

OSTALO
KUPIM

STEBRE od kozolca, tel.: 041/831-
058 18001811

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi kuhinjska pomočnica in 
oseba za delo v strežbi. Nedelje pros-
to. Gostilna pri Slavki, Viktor Marin-
šek, s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691 
 
 18001788

ZAPOSLIM voznika kategorije C. 
Samo Slovenija. Razvoz Ljubljana – po 
Gorenjski. Danilo Lipar, s.p., Lahovče 
77, Cerklje, tel.: 041/618-417 
 18001829

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit 
kategorije C (zaželena kat. E). Agro 
Mobil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur. 
Prijave na 041/698-385, g. Boštjan 
Bertoncelj, tel.: bostjan.bertoncelj@
agromobil.si  
 18001740

ZAPOSLIMO voznika kategorije E. 
Vožnja vlačilca po EU. Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur. Prijave na 
041/698-385, g. Boštjan Bertoncelj, 
bostjan.bertoncelj@agromobil.si 
 18001761

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozila 
z dvigalom (kategoriji C in E). Prednost 
imajo kandidati iz okolice Komen-
da. Prijave pošljite na: zaposlitev@ 
komteks.si. Komteks, d.o.o., Loka 
119, 4290 Tržič 18001790

ZAPOSLIMO 2 voznika kategorije C 
in E, z izkušnjami v mednarodnem pro-
metu. Nudimo dobro plačilo in urejene 
delovne pogoje. Štempihar, d.o.o., 
Poslovna cona A12, Šenčur. Prošnje 
pošljite na slavko@stempihar-trans.si, 
tel.: 041/484-041 
 18001831

ZAPOSLIMO sodelavca v pralnici in 
servisu tovornih vozil. Zaželen izpit ka-
tegorij C in E ter osnovno znanje dela 
z računalnikom. Štempihar, d.o.o., 
Poslovna cona A12, Šenčur. Prošnje 
pošljite na slavko@stempihar-trans.si, 
tel.: 041/484-041 18001832

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18001800

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 
 18001533

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 
 18001802

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 
 18001828

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18001522

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18001801

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 18001482

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18001446

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 18001798

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18001804

RAZNO
PRODAM

GORSKO kolo, slike, razglednice, tel.: 
040/705-145 18001816

ZELO ugodno prodam trofazni cirkular, 
tel.: 031/850-536 18001837

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

KOVINSKA vrata, še nevgrajena, 
šir. 130, višina 200 + podboj, tel.: 
041/229-159 18001840

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 18001799

BOROVČEVA drva, bukova, mešana, 
tel.: 031/826-621 18001604

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

KAVČ – trosed, tel.: 051/340-080  
 18001825

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

SKAKALNE smuči s podpisi vseh re-
prezentantov, tel.: 040/239-365 
 18001823

TEHNIKA
PODARIM

PRENOSNI računalnik, še dobro ohra-
njen, Železniki, tel.: 031/753-125  
 18001826

TURIZEM
ODDAM

V VRBOSKI pri Jelsi na Hvaru – apart-
ma za 4–6 oseb, ob borovcih, ogra-
jeno, tuš, tel.: 00385/917-805-414, 
Vera 18001846

V ZAMBRATIJI pri Umagu oddam pri-
tličje hiše, 100 m2, z vrtom, 200 m od 
morja, tel.: 031/528-280  
 18001809

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

V BAKER klepanega velikega divje-
ga petelina, v naravni velikosti, tel.: 
04/53-18-664 18001819

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18001803

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ZLOŽLJIV otroški voziček, kolo Mini 
Miška, od 2 do 4 let, jahača za avto, 
v komletu za 50 EUR, tel.: 040/389-
518 18001821

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

ČRNO-BELEGA psička, starega 5 me-
secev, tel.: 041/316-617  
 18001843

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DOBRO ohranjeno slamoreznico Klas, 
tel.: 068/150-021 18001827

KULTIVATOR Honda 600, s priključki, 
prikolico za avto, pomivalni stroj Bosch 
v okvari, tel.: 070/334-477  
 18001820

OBRAČALNIK Favorit 220, krožne 
grablje Star 330 in rotacijsko kosilnico 
Sip 165, tel.: 041/840-724  
 18001807

KUPIM

TRAKTOR, lahko je Deutz, IMT, Ursus, 
Zetor, TV ali podobno, tel.: 041/235-
349 18001830

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 18001841

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

NA dvorišču ograjene hiše na Sp. Br-
niku, ob cesti, oddam pokrit parkirni 
prostor, 200 m2, tel.: 041/816-528 
 18001817

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CHEVROLET Aveo limuzina, avtoma-
tik, 1.4 LT, 98.000 km, vinjeta, 6.300 
EUR, tel.: 041/474-438  
 18001810

CITROËN Berlingo multispace, letnik 
2011, 1. lastnik, 100.000 km, tel.: 
04/25-21-591, zvečer 
 18001818

PEUGEOT 207 1.4, letnik 2006, 
94.000 km, izredno lepo ohranjen, 
tel.: 031/341-379 
 18001806

VW Golf 1.4, bencin, let. 2001, 
158.000 km, reg. 5/2019, 3 vrata, 
servo, kot nov, rdeč, 920 EUR, tel.: 
040/285-748 18001822

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18001429

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18001805

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

2 M3 suhih plohov debeline 5 cm 
in 0,5 m3 desk debeline 3 cm, tel.: 
04/53-38-421 
 18001824

3 METRE suhih plohov in 2 m colaric, 
tel.: 031/475-042 18001838

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

Rezultati 43. kroga – 30. maja 2018 
5, 11, 13, 15, 19, 32, 36 in 3

Loto PLUS: 1, 11, 15, 25, 34, 35, 37 in 33 
Lotko: 2 3 9 7 4 0

Sklad 44. kroga za Sedmico: 2.560.000 EUR 
Sklad 44. kroga za PLUS: 130.000 EUR 
Sklad 44. kroga za Lotka: 410.000 EUR

LOTO

NOVO V 

KRANJU

 
Mirka Vadnova 1,  Kranj, tel.: 04 29 27 100

Odpiralni čas: pon.-pet. od 7-15 ure, sob. zaprto

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema
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ZAHVALA

Ob prehodu iz zemeljskega v večno življenje naše drage mame, 
tašče, stare mame, prababice, sestre in tete

Marije Potočnik
roj. Ropret, Balohove mame z Luž

Vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem se zahvalju
jemo za izrečena ustna in pisna sožalja, za stiske rok, spodbudne 
besede, žalne sveče in mašne darove. Hvala duhovnikoma g. ka
p lanu Gašperju Mauku in g. župniku Cirilu Isteniču za duhovno 
spremstvo in občuteno darovano pogrebno mašo. Posebna zahvala 
velja vsem duhovnikom, ki ste jo obiskovali na domu in ji prinašali 
duhovno hrano. Hvala pevcem iz Predoselj za lepo petje, pogrebni 
službi Navček – g. Andreju Zormanu. Hvala govornikoma Mirku 
Poličarju in Andreji Zupan za božajoče poudarke iz njenega življe
nja in dela, mamini nečakinji Ljubici Zupan za vse molitve, upoko
jenemu dr. Borutu Beleharju za dolgoletno zdravljenje, medicinski 
sestri Bernardi Pirnar, sedanjemu zdravniku ZD Cerklje dr. Blažu 
Makovcu in patronažni sestri Barbari Jerala za zdravstveno oskrbo 
in spodbudo. Hvala Marijinim častilcem z Luž za vsa pretekla sre
čanja v adventu in ob slovesu. Hvala gospe Anici Rozman, ki je našo 
mamo pogosto obiskovala ter ji nudila podporo in pomoč. Hvala so
delavcem in učencem OŠ Šenčur in bivšim sodelavcem in dijakom 
Gimnazije Škofja Loka. Hvala pevkam jutranjega nedeljskega zbora 
in zborovodkinji Mateji Golorej za ubrano petje v vežici. Hvala prela
tu g. Antonu Slabetu za občuteno molitev rožnega venca. 
Še enkrat iskrena in prisrčna zahvala vsem imenovanim in neime
novanim, ki ste s svojimi darovi, molitvami, spodbudnimi bese
dami, dejanji in prisotnostjo ob slovesu počastili mamin spomin. 
Hvala, ker ste jo imeli radi. Naj bo njena dobrota za vedno zapisana 
v naših srcih.  

Žalujoči: hčerke Marinka, Dragica in Mateja z družinami, vnuki 
in pravnuki, sestra Ivanka in brat Ivan z družinama

Kako srčno si ti želela, 
da še med nami bi živela.
Je konec trpljenja, dela in skrbi,
miru ti Bog naj podari. 

ZAHVALA

Ob slovesu naše drage žene, mame, tašče in stare mame

Marinke Kosec 
iz Cerkelj na Gorenjskem

ki je v 70. letu po hudi bolezni dotrpela za večnost, se iz srca zahva
ljujemo vsem, ki ste jo imeli radi in jo še posebej spremljali v zadnjih 
tednih. Hvala zdravstvenemu osebju za strokovno pomoč in bližino 
ter sorodnikom, sosedom, sodelavcem in prijateljem za vse obiske, 
bodrilne besede, dobre misli in molitve v času bolezni. Iskrena hvala 
bolniškemu župniku za poslednje zakramente. Hvala vsem zborom, 
ki ste z ganljivimi pesmimi pobožali duše žalujočih. Zahvaljujemo 
se pogrebni službi ter g. župniku, domačim pevcem, inštrumenta
listom in kvartetu Grm za čudovit pogrebni obred, posebej še ge. 
Ivanki Stare za sočutne besede slovesa. Hvaležni smo za vse izrečene 
in napisane besede sožalja, sveče, cvetje, darove in pomoč ter za vse 
številne izraze vaše bližine. Vsem, ki ste jo v velikem številu pospre
mili na zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni
Cerklje, 18. maja 2018

ZAHVALA

V četrtek, 24. maja 2018, smo se poslovili od naše drage

Francke Dolenec
12. 11. 1919–19. 5. 2018

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, krajanom in prijateljem za 
spremstvo na zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo dr. Arnejškovi, 
dr. Lopuhovi in ostalim zdravstvenim delavcem za pomoč med bo
leznijo. Hvala pevcem in tovarišu Ladu za poslovilni govor. Poseb
na zahvala pa velja srčnim sosedam Barbari, Anici in Betki za vse 
lepe trenutke, ki so jih poklonile mami. 

Sin Jože z Mojco ter Jani, Urška in Andrej z družinami
Stražišče, 24. maja 2018

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

ZAHVALA
V 91. letu starosti me je zapustila draga mami

Marija Katrašnik
iz Bohinjske Bistrice

Iskreno se zahvaljujem sorodnikom, znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sosedom za izrečena sožalja, sveče in denarno 
pomoč in vsem, ki ste ji pomagali ob bolezni. Zahvala Zavodu sv. 
Martina. Zahvaljujem se Domu upokojencev Bohinjska Bistrica za 
pisno sožalje, sveče, Zvezi združenj borcev za sožalje ter medicin
skemu osebju zdravstvenega doma. Posebna zahvala župnikoma 
g. Jožetu Klunu in g. Janezu Burji za prelep obred, pevcem in po
grebni službi Navček. Hvala vsem, ki ste drago mamo pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Žalujoča hči Majda

ZAHVALA
 
Ob slovesu naše mame, stare mame, tašče in tete 

Angele Šimnovec 
po domače Gabrove mame

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
sodelavcem za izrečena sožalja, poklonjeno cvetje in sveče. Za
hvala gre gospodu kaplanu Gašperju Mauku za lepo opravljen 
obred. Zahvaljujemo se tudi negovalkam iz DSO Taber za vso 
pomoč pri negi na domu. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Cerklje, maj 2018 

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

V 87. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, dedi, pradedek, brat in stric

Stane Grašič
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,  

darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku za pogrebni obred ter prijateljem in nečakoma 
za glasbo, ki ga je pospremila na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Golnik, maj 2018

ZAHVALA

V 85. letu nas je za vedno zapustila naša draga mama

Kristina Lipovšek
iz Hrastja pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za sv. maše. Prav tako 
se zahvaljujemo g. župniku in g. kanoniku za lepo opravljen po
grebni obred. Zahvala tudi patronažni sestri Mateji in vsem, ki 
ste nam bili v težkih trenutkih v oporo.

Žalujoči domači

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame, sestre, sestrične 

Ivane Peterlin
roj. Pogačar, 17. 5. 1952–18. 5. 2018

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom za izrečena soža
lja, stiske rok, podarjene sveče in sv. maše. Zahvala velja Domu starejših občanov Preddvor, g. 
duhovniku Lucijanu Potočniku, pogrebni službi Jerič, ge. Ivanki Stare za ganljiv govor pri gro
bu. Zahvala velja domačim cerkvenim pevcem, še posebej pevovodji Mateji Stare, ter sosedom 
za lep sprevod in lepo sodelovanje pri obredu. Hvala vsem, ki ste našo Ivanko v tako velikem 

številu pospremili na zadnjo pot. Vsem imenovanim in neimenovanim najlepša hvala.

Žalujoči vsi njeni
Sp. Brnik, v maju
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Anketa

Zvone Oblak, Kranj:

»Seveda bom šel na volitve. 
Predvolilnih soočenj pa ni-
sem spremljal, saj so kandi-
dati že s tviti veliko povedali. 
Odločil se bom zlahka, saj 
imam starih pravljičarjev 
dovolj.«

Jana Aljančič, Podbrezje:

»Volitev se sicer ne udele-
žujem redno, a tokrat se jih 
bom, čeprav zaradi tega ne 
bo nič bolje. Glede kampanje 
pa mislim, da gre samo za 
obljube in da tudi po volitvah 
ne bo kaj dosti drugače.«

Denis Guzelj, Kranj:

»Volitev se navadno ne 
udeležujem, tudi tokrat ne 
bom šel volit. Sem pa ravno 
zadnjič spremljal eno od so-
očenj, a so me bolj kot mne-
nje politikov zanimali pogledi 
gospodarstvenikov.«

Valentin Pivk, Kranj:

»Volitev se bom udeležil. Če 
poslušaš kandidate na soo-
čenjih, nam bo tako lepo po 
volitvah, da bo veselje. Če bo 
vsaj pet odstotkov obljub iz-
polnjenih, bo veliko.«

Aleš Senožetnik

Predvolilna kampanja se po-
časi izteka. Mimoidoče smo 
povprašali, ali se namerava-
jo udeležiti nedeljskih par-
lamentarnih volitev in kako 
ocenjujejo soočenja kandi-
datov.

Foto: Tina Dokl

Boste šli na 
volišča? 

Agata Milutinovič, Kranj:

»Vedno grem na volitve in 
tudi letos bom šla. Predvolil-
na kampanja ni bila nič po-
sebnega, od kandidatov sem 
več pričakovala. A obljube so 
samo obljube, potem pa po 
navadi ni nič.«

info@g-glas.si
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE KOGOVŠEK ml. iz Ljubljane.

Danes, jutri in v nedeljo bo spremenljivo oblačno in nesta-
novitno vreme. Dopoldne bo večinoma suho, sredi dneva in 
popoldne pa bodo nastajale nevihte, ki jih bo najmanj jutri.

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Potem ko smo 
že lani poročali o obsežni 
škodi, ki so jo na slavni bukvi 
na Veglju ob Bohinjskem je-
zeru pustili številni nevestni 
obiskovalci, ki so v njeno lu-
bje vrezovali različne sim-
bole in napise, se je Občina 
Bohinj odločila za nove uk-
repe, namenjene rešitvi tega 
prepoznavnega drevesa. Po 
obsežnem obrezovanju su-
hih vej so strokovnjaki pod-
jetja BGA SI po pojasnilih 
predstavnika Janeza Mla-
karja odkrili koreninski sis-
tem bukve in ga premazali s 
posebnim organskim gnoji-
lom. Nato so korenine prek-
rili in spodnji del debla tudi 
obvezali in zakrili. Prvi zna-
ki so spodbudni, saj se je bu-
kev že delno obrasla in oze-
lenela, kar daje upanje, da bo 
preživela. Več bo jasno pri-
hodnji mesec, ko bodo pre-
verili, kako uspešni so bili. 
Po optimističnih napovedih 
bodo rezultati vidni že jese-
ni, za polno okrevanje oko-
li osemdeset let stare bukve, 
katere slavo je v svet pones-
la fotografija Toma Jesenič-
nika, pa bodo potrebna leta. 
Po uspešnem zdravljenju 
bodo namreč na vrsto prišli 

arboristi, ki bodo drevo z ob-
rezovanjem poskušali prib-
ližati nekdanji podobi.

Glavnino krivde za propa-
danje drevesa so obiskoval-
ci, o tem priča pogled na glo-
boke vreznine v lubju. Zaradi 
tega je skorja začela propada-
ti in drevo odmirati, na spo-
dnjem delu debla je nastala 
velika luknja, v kateri so se 
naselili tudi glive in paraziti. 

Zaradi hoje okoli bukve so se 
naredile tudi rane na povr-
šinskih koreninah. Bohinj-
ski župan Franc Kramar je ob 
tem spomnil, da je bilo dre-
vo pred dvema desetletjema 
že odpisano, pa so mu Bohi-
njci podelili drugo možnost, 
saj je ležalo v jezeru zaradi 
spodjedanja obale. Obalo so 
tedaj rekonstruirali in drevo 
z vrvmi postavili nazaj, zato 

župan verjame, da bo bukev 
tudi tokrat preživela. »Bukev 
ima svojo zgodovino in svo-
jo vlogo pri promociji Bohi-
nja. Verjamem, da veliko lju-
di misli, da ji ni pomoči, a tu-
kaj bi nastala velika praznina, 
saj takšno drevo raste pol sto-
letja. Zato smo se odločili, da 
poskusimo vse, da jo ohrani-
mo in da bo šla v svet tudi kot 
primer dobre prakse.«

Rešujejo bohinjsko bukev
Občina Bohinj skuša v sodelovanju s podjetjem BGA SI z dodatnimi ukrepi na koreninah zaustaviti 
propadanje enega najbolj prepoznavnih dreves v Bohinju. Prvi rezultati jih navdajajo z optimizmom.

V Bohinju ob tem pozivajo obiskovalce, naj bukve dodatno ne obremenjujejo, naj se 
izogibajo hoji po novo nasuti zemlji, ki prekriva korenine, predvsem pa naj ne delajo škode 
na drevesih z vrezovanjem simbolov v lubje, saj lahko povzročijo nepopravljivo škodo.

Marjana Ahačič

Radovljica – Naziv je Egi 
Gašperšič prejel za svoje de-
lovanje na glasbenem in iz-
obraževalnem področju ter 
prispevek v lokalni skupnos-
ti, s katerim je pomembno 
prispeval k ugledu občine 
Radovljica in Slovenije.

Egidij Gašperšič je pevski 
pedagog, skladatelj, zboro-
vodja, organist, raziskovalec 
glasbenega izročila Sloven-
cev doma in v zamejstvu, 
avtor in urednik glasbenih 
monografij ter drugih izdaj, 
zgodovinar in kronist. Več 
kot trideset let je bil ravna-
telj Glasbene šole Radovlji-
ca. Pol stoletja je soorgani-
zator in strokovni vodja glas-
benih dogodkov v občini, kot 
so pevske revije, koncerti in 
festivali. 

Podelitev naziva so predla-
gali KS Kropa, KUD Kropa, 
Kovaški muzej, KUD Pod-
nart, KUD Kamna Gorica, 
KS Podnart, KS Brezje, KS 
Kamna Gorica, Glasbena 
šola Radovljica, Frančiškan-
ski samostan Brezje in KUD 
Hiša Kamna.

Egi Gašperšič  
je častni občan
Radovljiški občinski svet je v sredo skladatelju 
in zborovodji Egidiju Gašperšiču podelil naziv 
častnega občana občine Radovljica.

Egi Gašperšič je postal 
častni občan Radovljice. 
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Ljubljana – Družba T-2 je v minulih dneh na območju Trži-
ča začela gradnjo lastnega optičnega telekomunikacijskega 
omrežja. Prvi uporabniki bodo na omrežje lahko priklopljeni 
že konec letošnjega leta. V prvi fazi bo gradnja potekala na 
Cankarjevi cesti, Kosarski ulici, Cerkveni ulici, Šolski ulici in 
Partizanski ulici. V nadaljevanju se bodo dela razširila še na 
preostala območja Tržiča, vključno z Balosom, Paradižem, 
Kovaško ulico, Blejsko cesto, Koroško cesto, Trgom svobode, 
Ravnami in Podljubeljem. Priklopi obstoječih in novih upo-
rabnikov storitev T-2 na optično omrežje bodo potekali fazno, 
glede na dokončana dela. Z dokončanjem izgradnje celotnega 
optičnega omrežja bo dobrih 1.500 prebivalcev Tržiča dobilo 
možnost uporabe storitev T-2. 

Začeli gradnjo optičnega omrežja v Tržiču


