
AKTUALNO

Še sama sebi politična 
neznanka 
Na nedavnih volitvah v evropski 
parlament je bila izvoljena Jeseni-
čanka Irena Joveva, popolna poli-
tična novinka. Presenečenje je bila 
že njena kandidatura nosilke Liste 
Marjana Šarca. 

3

GORENJSKA

Že sto let kulturno  
bogati kraj 
S prireditvijo in odprtjem razstav v 
Sokolskem domu so minuli petek 
zaznamovali desetletnico delova-
nja Kulturnega centra Sokolski 
dom Škofja Loka in stoto obletni-
co začetka gradnje doma.
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ŠPORT

V Cerkljah padla  
Avstrija 
Sobota je bila v Cerkljah v zname-
nju rokometa. V tamkajšnjem RK 
Cerklje so uradno zaključili tekmo-
valno sezono, dan pa se je končal 
s prijateljsko tekmo slovenske ro-
kometne reprezentance, ki je viso-
ko premagala Avstrijo. 
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KRONIKA

Sodišče pritrdilo  
bolnišnici 
Višje sodišče v Ljubljani je pravno-
močno odločilo, da Splošni bolni-
šnici Jesenice pripadata dve par-
kirni coni ob bolnišnični stavbi. 
Na sodiščih še dva sodna spora 
zaradi zunanjih parkirišč. 

12

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno, pojavljale se 
bodo nevihte. Jutri bo  
precej jasno. V četrtek bo 
sončno in suho.

15/31 °C
jutri: precej jasno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Mateja Rant

Žiri – Prva je »ablak«, po ži
rovsko oblak, zadnja pa žu
pnik. Vmes pa je 498 besed, 
skozi katere z avtorsko raz
lago Miha Naglič predstavi 
Žiri, Žirovce in njihove sose
de ter jih tako postavi v žirov
ski kontekst. Nekaj teh be
sed je avtor predstavil že na 
129. Glasovi preji v Žireh, 
vse ostale pa je mogoče najti 
v knjigi Žirovski besednjak, o 
kateri je tekla beseda na Pre
ji. Še pred pogovorom so pri
kazali dokumentarni film 
Življenje od znotraj režiserja 
Reneja Maurina, v katerem 

poleg Mihe Nagliča nastopa
ta še dva njegova nekdanja 
sošolca, to sta Peter Mlakar in 
zdaj že pokojni Ivan Kosovel.

Omenjeni film so po be
sedah Mihe Nagliča prika
zali, da bi ga žirovski rojaki 
spoznali še s kakšne druge 
strani. »V Žireh me pozna
te predvsem po mojem delu 
s področja kulture, ki je zelo 
stvarno, v filmu pa so prika
zane še druge razsežnosti,« 
je pojasnil in dodal, da se je 
za to odločil tudi zaradi izra
zitega kontrasta med knjigo 
in filmom. »V knjigi, kot že 
naslov pove, je poudarek na 
besedah, v njej ni nobenih 

slik, film pa je izrazito sliko
ven.« Pisanja svoje pete knji
ge se je lotil pred dvema le
toma. Navdihnila ga je knji
ga Slovar 21. stoletja franco
skega ekonomista in publi
cista Jacquesa Attalija iz leta 
1998. »V njej je avtor prek 
različnih besed, pod kateri
mi je za vsako napisal mini 
esej, razložil svoj pogled na 
prihodnost oziroma kaj nam 
bo prineslo 21. stoletje. Nje
gov pristop sem izbral tudi 
sam.« Na vprašanje, ali je be
sede za svojo knjigo izbiral 
po kakšnem posebnem klju
ču, pa je moral priznati, da 
ga ni bilo.

Besede postavil v žirovski kontekst
Filozof in publicist Miha Naglič, ki smo ga na Glasovih prejah vajeni v 
vlogi voditelja, se je tokrat znašel v obrnjeni vlogi, bil je namreč njen gost. 
Predstavil je svojo novo knjigo Žirovski besednjak.

Gost 129. Glasove preje je bil Miha Naglič, z njim se je pogovarjala Monika Tavčar. 
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Loške novice

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Družba Fra
port Slovenija je včeraj na 
portalu javnih naročil obja
vila odločitev o izboru izva
jalca za gradnjo potniškega 
terminala, ki ga načrtujejo 
na brniškem letališču. 

Med šestimi prispelimi 
ponudbami so po pogaja
njih s ponudniki izbrali naj
ugodnejšo skupno ponudbo 
podjetja GIC Gradnje iz Ro
gaške Slatine in soponudni
ka Elcoma iz Ljubljane.

Med preostalimi ponud
bami so bile še skupna po
nudba VG5 in Remonta, 
skupna ponudba podjetja 
Kolektor Koling in ljubljan
skega CGP, skupna ponud
ba GP KRK iz Hrvaške in 
ljubljanskega CBE, ponud
ba Strabaga ter skupna po
nudba Pomgrada in Go
renjske gradbene družbe. 
Pritožbe so možne v roku 
osmih delovnih dni po ob
javi odločitve.

Terminal bo predvidoma 
dokončan sredi leta 2021.

Izbrali izvajalca za 
gradnjo terminala

Jože Košnjek

Beljak, Jesenice – Mobilnost 
treh dežel je od sobote na
prej bogatejša za novo obli
ko. Po zaslugi avstrijskih dr
žavnih železnic (OBB) in 
koroškega deželnega turi
stičnega združenja Kärnten 
Werbung bodo odslej ob pet
kih, sobotah in nedeljah ter 
praznikih iz Beljaka do Trbi
ža in do Jesenic vozili poseb
ni kolesarski vlaki. Za zače
tek bodo do Jesenic skozi ka
ravanški železniški predor 
peljali štirikrat dnevno, do 
Trbiža pa petkrat. V Belja
ku bodo nanje vstopili kole
sarji s svojimi ali izposojeni
mi kolesi in se peljali do Tr
biža in potem po kolesarski 

stezi kolesarili naprej do Ra
teč, Kranjske Gore in Jese
nic ter se nato z vlakom vrni
li v Beljak. Naši kolesarji pa 

se bodo lahko z jeseniške že
lezniške postaje peljali v Be
ljak, kolesarili po Koroškem 
in se z vlakom ali s kolesom 

preko Trbiža vrnili na Jese
nice. Na vlakih bo prosto
ra za 120 kolesarjev oziro
ma koles. Kdor bo na primer 
kolesaril od Trbiža do Jese
nic, bo prevozil dobrih 41 ki
lometrov, torej dolžino ve
likega maratona. Pri novo
sti imamo kar veliko zraven 
tudi Slovenci. Glavni pri ure
sničevanju projekta je bil ko
roški Slovenec, nekdanji vr
hunski kolesar in zadnja leta 
koordinator za kolesarska 
pota pri koroškem turistič
nem združenju Peter Paco 
Wrolich, rojen v Ločah pri 
Baškem jezeru.

Sobotna krstna vožnja 
kolesarskega vlaka je bila 
svečana. 

Na vlak, potem pa na kolo
V soboto je vlak avstrijskih državnih železnic prvič peljal kolesarje iz Beljaka do Trbiža, od koder so nato 
kolesarili do Jesenic in se z vlakom vrnili v Beljak.

Kolesarski vlak na beljaški železniški postaji pred krstno, 
dobre pol ure trajajočo vožnjo do Trbiža. / Foto: Gorazd Kavčič 44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARJANA BROJAN iz Mengša.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Skok v poletje v Celju

Največja zabava ob koncu šole in ob začetku poletja vas čaka 
24. junija 2019 ob 20. uri v Atriju Celjskih sejmov v Celju. Na-
stopili bodo Jala brat, Buba Corelli, Senidah, Coby in Zlatko. 
V ponedeljek, 24. junija, bomo pozabili na šolo, delo, uro, 
obveznosti in se skupaj s svojimi najdražjimi, sošolci in pri-
jatelji poveselili še zadnjič v tem šolskem letu. Vabljeni v Atrij 
Celjskih sejmov, kjer vas čaka obilo dobre glasbe. Vstopnice si 
lahko zagotovite na www.eventim.si ter na vseh Eventimovih 
prodajnih mestih. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kateri 
glasbeniki bodo nastopili na koncertu Skok v poletje v Celju? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 17. junija 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 21. maja 2019, prejme 
majico podjetja Candy Boštjan Kravanja iz Bohinjske Bistrice.
V nagradni igri, objavljeni 24. maja 2019, prejme zgoščenko 
Marka Vozlja in Mojstrov Blažka Klemenčič iz Cerknega.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. maja 2019, prejmejo 
nahrbtnik z vrvico RTV Slovenija Terezija Podlogar z Bleda, 
Magda Markič iz Naklega in Marija Žitnik iz Vodic.
Nagrajencem čestitamo!

Simon Šubic

Kranj – Eko sklad je pred te-
dnom dni objavil nov poziv 
za dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za naložbe v stav-
be s tremi ali več deli. Spod-
bude so po novem name-
njene tako za večstanovanj-
ske stavbe kot tudi za stano-
vanjsko-poslovne in poslov-
ne stavbe z več lastniki (tako 
fizične kot pravne osebe), ki 
so zgrajene pred 1. julijem 
2010. Razširili so tudi defi-
nicijo socialno šibkih oseb, 
saj so do 100-odstotne sub-
vencije poleg prejemnikov 
denarne socialne pomoči 
upravičeni tudi prejemniki 
varstvenega dodatka. 

Za izvedbo kateregako-
li ukrepa (razen za izolacijo 

stropa proti neogrevanem 
prostoru oziroma podstreš-
ju) mora biti obvezno izde-
lana projektna dokumenta-
cija za izvedbo gradnje, za-
gotovljen mora biti tudi nad-
zor. Višina spodbud bo naj-
več do dvajset odstotkov 
upravičenih stroškov nalož-
be na kvadratni meter, pri 
ukrepu prezračevanja z vra-
čanjem toplote pa do tride-
set odstotkov. 

Eko sklad je v zadnji razpis 
vključil tudi dva nova ukrepa: 
toplotna izolacija tal in vgra-
dnja prezračevanja z vrača-
njem toplote odpadnega zra-
ka (kot skupna naložba v stav-
bi), ukrep obsežne energet-
ske prenove pa je zamenja-
la višja spodbuda za izvedbo 
najmanj treh ukrepov.  

Spodbude za skupne 
naložbe v stavbe z več deli
Eko sklad je razpisal nepovratne sredstva za 
naložbe v stavbe s tremi ali več deli.

Matevž Pintar

V tokratni anketi je sodelo-
valo 956 prebivalcev Kranja. 
Zanimalo nas je, ali vprašani 
menijo, da se z novo občin-
sko oblastjo stvari v njihovi 
občini premikajo na bolje ali 
slabše, kot je bilo v preteklih 
letih. Da se stvari premika-
jo na bolje, jih meni 35 od-
stotkov, 34 odstotkov, da je 

enako, slaba desetina pa, da 
je slabše. Dobra petina sode-
lujočih je odgovorila, da je za 
tako oceno še prezgodaj. 

Od 20. marca 2019 do 
20. marca 2020 bodo sa-
nirali most čez Savo v Kra-
nju. Anketirani so podaja-
li svoje mnenje, ali se jim 
zdi, da obnova Delavskega 
mostu poteka dovolj hitro: 
31 odstotkov vprašanih je 

odgovorilo, da ja, 34 odstot-
kov jih je prepričanih, da 
ne, 35 odstotkov vprašanih 
pa o tej temi nima mnenja. 

Gorenjski glas izdaja 
tudi prilogi Kranjčanka in 
Kranjske novice, ki ju ob-
čani brezplačno prejmejo 
v svoj nabiralnik. Zanima-
lo nas je, kako pogosto an-
ketirani prebirajo omenje-
ni prilogi. Da ju prebirajo 

redno, nam je odgovorilo 
64 odstotkov vprašanih, 26 
odstotkov pa, da občasno. 
Desetina vprašanih ome-
njenih prilog ne prebira. 
Kot razlog za to so največ-
krat navedli, da jih ne zani-
majo lokalne novice in ni-
majo časa za branje.

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenjski 
glas redno prebirati, nas 
lahko pokličete v kontaktni 
center invalidskega podje-
tja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440 in si ob na-
ročilu izberete eno izmed 
daril.

Kranjčani prebirajo Kranjčanko 
in Kranjske novice

Jože Košnjek

Kranj – Dr. Peter Vencelj, 
Kranjčan, sicer rojen v Stra-
žišču, bi bil 28. maja letos 
star osemdeset let. Vendar 
te življenjske postaje dok-
tor fizike in upokojeni re-
dni profesor Univerze v Lju-
bljani ni dočakal. Nepričako-
vano je umrl na novega leta 
dan leta 2017. In ob tem ži-
vljenjskem jubileju je njego-
va družina preteklo soboto 
s pomočjo prijateljev in so-
delavcev organizirala sreča-
nje, ki se je začelo s spomini 
na pokojnega Petra in slove-
sno mašo z malteškimi vite-
zi v kranjski župnijski cerkvi 
svetega Kancijana. 

O spominih na pokojnega 
dr. Petra Venclja in na so-
delovanje in prijateljevanje 
z njim so pripovedovali pa-
ter Silvo Šinkovec in Mari-
ja Žabjek, ki sta z njim so-
delovala v Društvu katoli-
ških izobražencev, dr. Jože 
Osterc, član Malteškega vi-
teškega reda, Lojze Peterle, 
ki je v svoji osamosvojitveni 
vladi Petra izbral za šolske-
ga ministra, Rudi Merljak, 
Vencljev sodelavec v Ura-
du za Slovence v zamejstvu 
in po svetu, časnikar Jurij 
Paljk iz Gorice, in Vlasta 
Sagadin, dolgoletna Petro-
va sodelavka in pobudnica, 
da mu je bil leta 2015 pode-
ljen naziv častnega občana. 
Spomine na Petra so obuja-
li Milan Sagadin, ko je kot 

študent avtostopar prise-
dal v Petrov avto in se peljal 
z njim v Ljubljano, župnik 
Janez Ambrožič, sošolec s 
kranjske Gimnazije, pater 
dr. Metod Benedik, Petrov 
vrstnik iz Stražišča, s kate-
rim sta skupaj ministrira-
la, Cveto Uršič iz Slovenske 
karitas in nekdanji kranjski 
župnik in dekan Stanislav 
Zidar. 

Besede o dr. Petru Ven-
clju so bile izbrane, globo-
ko pozitivne. Kot minister 
in tudi sam profesor je bil 
prepričan, da imamo šolo 
za to, da oblikuje človeka, 
razvija njegovo osebnost 
in ga vzgaja za aktivnega 

in odgovornega državljana. 
Zagovarjal je soodgovornost 
staršev za šolo, njeno plural-
nost z vključevanjem zaseb-
nega šolstva in pomen vse-
življenjskega učenja. Zaradi 
uvajanja mature je doživljal 
množične proteste in javni 
linč. Država naj brez vmeša-
vanja politike zagotavlja po-
goje za delovanje šol in av-
tonomno delo učiteljev, je 
trdil. Dr. Peter Vencelj si je 
upal lotiti se urejevanja raz-
mer v viteškem redu in pri-
speval, da je postala sloven-
ska veja samostojna. Lojze 
Peterle ga je opisal kot pre-
udarnega in odločnega mi-
nistra, ki je prevzel vodenje 

enega od najzahtevnejših re-
sorjev v njegovi vladi, čeprav 
so se nekateri v takratni vla-
di imeli za bolj pomembne. 
Poudarjana je bila njego-
va srčna skrb za Slovence 
po svetu. Do nikogar ni bil 
maščevalen in v tem je bil 
primer resničnega kristja-
na, je povedal Rudi Merljak. 
Jurij Paljk pa je dodal, da je 
bil kristjan v dejanjih, in ne 
v sedenju v prvih klopeh v 
cerkvi. Bil je optimist in vse-
stransko razgledan človek 
in ponosen Kranjčan, pa je 
o dr. Petru Venclju kot uči-
telju, ministru in sodelavcu 
pri vodenju župnije poveda-
la Vlasta Sagadin.   

Spomini na Petra Venclja
Ob osemdeseti obletnici rojstva so o pokojnem profesorju, politiku, vitezu Malteškega reda, 
poštenjaku, zavednem Slovencu in častnem občanu Kranja pripovedovali njegovi sodelavci in prijatelji.

O pokojnem dr. Petru Venclju so pripovedovali (od leve): Vlasta Sagadin, Jurij Paljk, Rudi 
Merljak, Lojze Peterle, Jože Osterc in pater Silvo Šinkovec.
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V 
vročih dneh se šte-
vilne lokacije ob 
rekah in jezerih 
spremenijo v prilo-

žnostna kopališča. Kot opo-
zarjajo pristojni, pa kopanje 
ni povsod varno, bodisi zaradi 
moči vode bodisi zaradi slabe 
kakovosti vode. K dodatnemu 
onesnaženju lahko poleg ne-
urejene kanalizacije, iztokov 
komunalnih čistilnih naprav 
in nekaterih drugih virov one-
snaženja izdatno prispevajo 
tudi kopalci sami.

Ob vse bolj množičnem 
turizmu se namreč stopnjuje 
tudi pritisk na jezera in reke. 
Ob obalah Blejskega in Bo-
hinjskega jezera, ki sta v Slove-
niji edini večji naravni jezeri z 
uradno določenimi kopalnimi 
območji, namreč obisk turi-
stov iz leta v leto raste, kar se 
že pozna na ekološkem stanju 
obeh jezer. Ekološko stanje na 
podlagi stanja vodnih rastlin 
in vodnih živali, ki živijo v 
priobalnem območju, se je v 
Blejskem jezeru po skokovitem 
porastu turizma pred tremi leti 
poslabšalo iz dobrega v zmeren 
kakovostni razred, opozarjajo 
na republiški agenciji za oko-
lje. Zlasti v obdobju poletnih 
vročinskih valov je namreč vsa 
obala, tudi zunaj kopalnih 
območij, na obeh jezerih pre-
obremenjena. Ne samo, da pri 
vstopu v vodo kopalci mehan-
sko poškodujejo mikrohabitate, 
ki so pomembni za preživetje 
in dobro delovanje priobalne 
združbe rastlin in živali, ki s 
svojim koreninskim sistemom 

ščitijo jezero, ampak vplivajo 
tudi na kemijsko stanje jezer z 
vnosom substanc, ki so prisotne 
v nekaterih filtrih zaščitnih 
sredstev za sončenje. Obenem 
kopalci s svojimi izločki v jeze-
ro vnašajo hranila, ki spodbu-
jajo razrast planktonskih alg in 
cianobakterij. 

Prav zaradi vsega omenje-
nega zato velja prisluhniti opo-
zorilom pristojnih, naj kopalci 
ob rekah ali jezerih ravnajo 
odgovorno. Predvsem je po-
membno, da za kopanje izbe-
remo tako imenovana kopalna 
območja, kjer med kopalno se-
zono tudi redno spremljajo ka-
kovost vode. Razveseljujoče je, 
da se v Sloveniji še vedno lahko 
pohvalimo z dobro kakovostjo 
kopalnih voda, velika večina se 
jih uvršča celo v odlični kako-
vostni razred. A že tudi v neka-
terih naših sosednjih državah 
to ni več tako samoumevno, 
zato se morajo svoje odgovor-
nosti zavedati tudi obiskovalci 
ob rekah in jezerih, da bomo 
tako stanje voda ohranili tudi v 
prihodnje. Za to se trudijo tudi 
v občinah Bled in Bohinj, kjer 
si v zadnjih letih prizadevajo 
umikati promet, tudi mirujo-
či, stran od jezerske sklede. Na 
Bledu pa so v Grajskem ko-
pališču letos uvedli še eno do-
brodošlo novost, namreč vsem 
obiskovalcem bo brezplačno 
na voljo krema za sončenje na 
veganski osnovi. Prav vsak ka-
menček, ki ga dodamo priza-
devanjem za ohranjanje naših 
jezer, namreč šteje, pa če se zdi 
še tako nepomemben.

Kopalci tudi onesnaževalci

KOMENTAR
Mateja Rant

Danica Zavrl Žlebir

Povejte za začetek kaj o svoji 
mladosti na Jesenicah.

»Moja starša sta v sedem-
desetih letih prišla iz Make-
donije, najprej oče, ki se je 
zaposlil v Acroniju, za njim 
kaki dve leti kasneje mama, 
ki je bila čistilka v OŠ Tone 
Čufar. Čakala sta deset let, 
da sem se rodila, in zara-
di njunih težav z zanositvi-
jo tudi ostala edinka. Obi-
skovala sem OŠ Prežihove-
ga Voranca, nato ekonom-
sko gimnazijo v Radovljici, 
se vpisala na Fakulteto za 
družbene vede in se kma-
lu preselila v Ljubljano, kjer 
imam še zdaj začasno biva-
lišče. Selitev in študij v Lju-
bljani mi je za eno leto zas-
talo, ker je zbolela mama in 
pozneje umrla.«

 
Kako vas je zaznamovalo de-
lavsko in multikulturno oko-
lje Jesenic?

»Svojega otroštva na Jese-
nicah ne bi zamenjala za nič 
na svetu. Živeli smo v stano-
vanjski hiši, kjer je bila Jugo-
slavija v malem s prav vse-
mi predstavniki. Vsi smo se 
vedno zelo dobro razumeli 
in nikoli nisem imela občut-
ka, da sem manj vredna, ker 
nisem slovenskega porekla. 
Moja dva sta me vedno vzga-
jala hkrati v makedonski in 
slovenski kulturi. Hodila 
sem k makedonski folklo-
ri in enkrat tedensko k pou-
ku v makedonskem jeziku. 
Znam govoriti makedonsko, 
je pa Slovenija moja domovi-
na in slovenščina moj prvot-
ni jezik, v katerem tudi raz-
mišljam. Hkrati cenim kore-
nine svojih staršev in tudi na-
čin življenja priseljencev, ki 
jim ni bilo lahko v novi do-
movini. Jesenice sem tudi 
izpostavljala v volilni kam-
panji, ker so moje vredno-
te nastale na podlagi spo-
znanj, ki sem jih pridobila v 
tem skromnem delavskem 
okolju. Moto Evropske uni-
je je Združeni v različnosti, 
ob tem pa je moja asociaci-
ja prav multikulturnost Jese-
nic, kjer smo bili združeni v 
različnosti. Te življenjske iz-
kušnje se po moje lahko pre-
nesejo tudi v politiko.«

 
V politiki ste popolna 
neznanka, kako je sploh 
prišlo do vaše kandidature? 
Morda prek vašega novinar-
skega dela?

»Tudi jaz sem sama sebi 
še neznana v politiki. Nikoli 

nisem razmišljala o politiki, 
saj mi je bilo dosedanje delo 
všeč. Osem let delam v no-
vinarstvu, najprej sem bila 
štiri leta v tiskovni agenci-
ji, zadnja štiri na POP TV. 
Kako pa sem se znašla v po-
litiki, bi bilo bolj vprašanje 
za predsednika LMŠ Mar-
jana Šarca, zakaj se je od-
ločil zame. Februarja letos 
me je povabil na sestanek. 
V medijih smo se tedaj že 
pripravljali na evropske vo-
litve in pričakovala sem, da 
mi bo kot novinarki pove-
dal kako ekskluzivno infor-
macijo, kako ime. Nisem 
si pa mislila, da bom sliša-
la svoje. Bila sem zelo pre-
senečena in moj prvi odziv 
je bil prej ne kot ja. Potem 
pa sem razmislila, češ da je 
to lahko priložnost, da zač-
nem nekaj konkretnega so-
ustvarjati, da nisi zgolj po-
ročevalec, pač pa ustvarjalec 
dogajanja. Nato sem prista-
la, poznavajoč sama sebe in 
svoj način dela. Na FDV sem 
študirala mednarodne od-
nose in magistrirala iz sve-
tovnih študij, po poklicu to-
rej nisem novinarka. Zakaj 
pa ne, sem si dejala. Vedno 
nekaj jamramo in kritizira-
mo, ko pa dobimo prilož-
nost, se izmikamo. V volilni 
kampanji pa je bilo psihično 
zelo naporno, bolj kot sem 
pričakovala, čeprav sem si-
cer vajena nastopov pred ka-
merami. Toda to je drugače. 
Pritisk je velik, deležna sem 
bila različnih komentarjev, 
med drugim je bila tudi teo-
rija zarote, češ da sem kandi-
daturo dobila kot nagrado za 
svoje poročanje. Toda glede 

tega sem mirna, poznam 
samo sebe in svoje delo in 
tudi, kako bom delala nap-
rej. Sem pa imela v tem času 
veliko vzponov in padcev.«

Izvolitev najbrž ni bila pre-
senečenje, saj ste bili na 
prvem, najbolj izvoljivem 
mestu na listi?

»To drži, mi je pa šlo malo 
na živce, ko so že v začetku 
mnogi govorili, kot da sem 
že izvoljena. Kljub vsemu 
do nedelje do 23. ure o tem 
nisem bila prepričana. Tudi 
zaradi podcenjevanj in po-
kroviteljskega odnosa v času 
volilne kampanje sem bila 
še toliko manj prepričana, 
ali me bodo ljudje prepoz-
nali kot primerno, končno 
nisem politični maček, ki 
bi kot iz rokava stresal po-
litična stališča. Ko je stran-
ka LMŠ dobila dva manda-
ta (poleg mene je izvoljen 
tudi Klemen Grošelj), sem 
bila zelo vesela. Priznam, da 
malce tudi zato, da v novem 
političnem okolju ne bom 
sama.« 

Že dva dni po izvolitvi ste 
imeli priložnost spoznati to 
novo okolje. Kaj se je doga-
jalo?

»Novo izvoljeni Evropski 
parlament še ni zasedal, ple-
narno zasedanje bo 2. juli-
ja v Strasbourgu. Takoj po 
volitvah sem odšla v Bru-
selj kot vodja slovenske de-
legacije za skupino evrop-
skih liberalcev in demokra-
tov Alde. Udeležila sem se 
prvih sestankov Alde, kjer 
smo začeli medsebojno spo-
znavanje in dogovarjanje o 

pogajanjih, kajti zdaj se ob-
likuje koalicija, pripravljajo 
se strategije in načrti.«

 
Kakšni so vaši prvi vtisi o 
Bruslju?

»Se še privajam. Smo pa 
imeli ob mojem prvem obi-
sku v Bruslju sonce, vi v Slo-
veniji pa ne, po navadi je rav-
no obratno. To je bil zame 
dober znak. Evropska hiša 
pa je velik labirint, skozenj 
me je vodila in mi ga raz-
kazovala sodelavka Alde iz 
Slovenije. Sicer pa pričaku-
jem, da mi bo vsakokrat laž-
je. Zdaj še spoznavam novo 
okolje in nove ljudi.«

Za kakšno Evropsko unijo se 
zavzemate?

»Predvsem za tako, ki ne 
bo ljudem oddaljena tako kot 
zdaj. Tudi sama sem kot vo-
livka in navadna državljan-
ka razmišljala, zakaj se ne 
ukvarjamo bolj z EU in zakaj 
se nam ne zdi pomembna. V 
resnici je zelo pomembna in 
praktično vsak dan vpliva na 
naše življenje, česar pa se ne 
zavedamo povsem. Morda 
je to tudi krivda poslancev, 
ki niso naredili dovolj za to 
spoznanje. Moj in Klemnov 
cilj je, da poslanca postane-
va vezni člen med državljani 
in EU. Veliko bova na tere-
nu v Sloveniji in ljudem po-
jasnjevala, da EU ni samo-
umevna, da ima sicer neke 
slabosti, vendar pa tudi ve-
liko prednosti, da jo je tre-
ba ohraniti in izboljšati. Po-
slanci pa nismo samo tam in 
vlečemo denar, kakor meni 
veliko ljudi v Sloveniji, pač 
pa se zavzemamo za skup-
no dobro. Lepo pa bi bilo 
tudi, če bi začelo vseh osem 
evropskih poslancev bolj so-
delovati med seboj. Morda 
bomo novi poslanci k temu 
kaj prispevali.«

 
Že kmalu se bodo začeli obli-
kovati različni odbori Evrop-
skega parlamenta. V katerih 
se vi sami najbolj vidite?
»Zanimajo me bolj mehke 
teme, denimo odbor o oko-
lju, kjer Slovenci že nekaj 
časa nismo imeli svojega 
predstavnika. Tudi za pro-
mocijo Slovenije kot zelene 
dežele bi se zdaj, ko se bli-
ža predsedovanje Slovenije, 
dalo na tem področju veliko 
narediti. V mislih imam še 
izobraževanje, socialo in za-
poslovanje, torej področja, 
kjer lahko veliko narediš za 
ljudi. Kot vidite, že izpolnju-
jem anketo o prioritetah.«

Še sama sebi politična 
neznanka
Na nedavnih volitvah v evropski parlament je bila izvoljena Jeseničanka Irena Joveva, popolna politična 
novinka. Presenečenje je bila že njena kandidatura nosilke Liste Marjana Šarca.

Irena Joveva / Foto: Gorazd Kavčič
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Na podlagi 3. odstavka 273. člena Zakona o urejanju prosto-
ra (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v skladu s 60. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-
-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17) ter na podlagi 39. člena Statuta Mestne ob-
čine Kranj (UPB1, Uradni list RS, št. 30/17, 70/18) ter Sklepa o 
začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po 
OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1, Uradni list RS, št. 69/2015) župan 
Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi  

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA  
ZA OBMOČJE D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE  
(oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja 
D O2/3 – Šolski center Zlato Polje (v nadaljevanju SD ZN Zlato po-
lje), ki ga je v maju 2019 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna 
družba, d. o. o., iz Domžal, pod številko projekta 11/2018.

II.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje bo 
javno razgrnjen od 20. junija 2019 do 20. julija 2019 v času 
uradnih ur v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in 
prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 in na spletni strani 
občine http://www.kranj.si.

III.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopol-
nitev ZN Zlato polje bo potekala v sredo, dne 26. junija 2019, 
ob 15. uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, sejna soba št. 15.

IV.

Območje sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje obsega zem-
ljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 454/3, 467/2, del 
820/1, del 821, del 822/1, del 822/2, del 823/1, 823/5, 830/4, 
del 830/5, del 877/4, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, del 879/34, del 
879/43, del 879/44, del 1012/4, del 1025, del 1026/2, del 1286/3 
in del 1286/4, vse k.o. Kranj.

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pri-
pombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in do-
polnitev ZN zlato polje. 

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 20. julija 2019 poda-
jo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: Mestna občina Kranj, 
Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom 
»Pripombe na javno razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN 
Zlato polje« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi  
zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča 
do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani  
Mestne občine Kranj www.kranj.si.

Številka: 350-8/2015
Kranj, 4. junij 2019 Matjaž Rakovec
 Župan
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V Beljaku sta se kolesar-
jem, s kolesi seveda, pridru-
žila državna sekretarka na 
ministrstvu za gospodar-
stvo Eva Štravs Podlogar in 
direktor Javnega zavoda Tu-
rizem Kranjska Gora Blaž 
Veber. V Beljaku so vlaku in 
kolesarjem zaželeli srečno 
vožnjo koroški deželni sve-
tnik Sebastian Schussnigg 

in zastopnika zveznih žele-
znih in turističnega zdru-
ženja Reinhard Wallner in 
Christian Cresse, že v Beljak 
pa je prišel tudi župan Trbi-
ža Renzo Zanette. Uvodna 
kolesarska karavana se je 
ustavila in osvežila v Kranj-
ski Gori, nato pa še na Jese-
nicah, kjer sta jim izrekla do-
brodošlico župana Kranjske 
Gore in Jesenic Janez Hro-
vat in Blaž Račič. 

Na vlak, potem pa na kolo
31. stran

Suzana P. Kovačič,  
Jože Košnjek

Podljubelj – »Očitno že tako 
zelo dolgo živimo v miru, da 
si sploh ne predstavljamo, 
da so danes po svetu še ved-
no vojne, taborišča. Vedno 
je treba obeleževati take do-
godke, se jih spominjati in 
brati knjige, tudi tiste težke. 
Kajti če ne bomo brali, bodo 
morda naši najmlajši enkrat 
to spet doživeti, a ne smemo 
dopustiti, da bi se kaj take-
ga zgodilo,« je na spominski 
slovesnosti opozoril slav-
nostni govornik predsednik 
vlade Marjan Šarec.

Taborišče Ljubelj je bilo 
ena od 49 podružnic Maut-
hausna. Dne 3. junija 1943 
so prvih tristo izmučenih 
in sestradanih jetnikov v ži-
vilskih vagonih pripeljali 
v osrčje Karavank. Najprej 
v južno taborišče, oktobra 
pa še v severnega na drugo 
stran gore. Kar 23 mesecev 
je bilo to delovno taborišče, 
v katerem je približno dva 
tisoč internirancev 13 evrop-
skih narodnosti, med kate-
rimi je bila več kot polovi-
ca Francozov, v nečloveš-
kih razmerah gradilo 1542 
metrov dolg predor. »Tu-
kaj so bili tisti, ki se niso bo-
rili z orožjem v rokah, a so 
se vsak dan borili za svo-
je dostojanstvo, za preži-
vetje. Pretresljive so zgodo-
vinske pripovedi, pretreslji-
vi so spomini, pretresljivo je 
to, da ne samo niso bili ljud-
je, ampak številke – bili so 
še kaj manj,« je dejal Mar-
jan Šarec.

»Večkrat me vprašajo, do 
kdaj bomo te spominske 
slovesnosti še vzdrževali. 
Moj odgovor je jasen: dok-
ler bo treba, da se ve in oh-
rani, kdo je bil zaprt za bo-
dečo žico, kdo je kopal bos 
pozimi predor in kdo je bil 
na drugi strani, toplo oble-
čen in nahranjen. Očitno 
pri zgodovini številni sedijo 
na ušesih. Ste kdaj misli, da 
se bo zgodila Srebrenica to-
liko desetletij po drugi sve-
tovni vojni? Ste kdaj mis-
lili, da bo nekdo na vzho-
du spet postavljal v združe-
ni Evropi žico?« je opozo-
ril tržiški župan Borut Sa-
jovic. Taborišče pod Ljube-
ljem je edini avtentični os-
tanek podružnice katerega-
koli nemškega koncentra-
cijskega taborišča na slo-
venskih tleh. Dr. Monika 

Kokalj Kočevar, članica 
mednarodnega komiteja 
Mauthausen in članica slo-
venskega taboriščnega od-
bora Mauthausen je povze-
la zapis Dušana Stefančiča, 
ki je preživel šest koncen-
tracijskih taborišč, tudi Ma-
uthausen: »S sprejemom v 
taborišče je človek prenehal 
biti človeška oseba, postal 
je številka in predmet nepo-
pisnega fizičnega in psihič-
nega izkoriščanja.« Zato je 
bil tudi klic Kokalj Kočevar-
jeve: nikoli več vojne, niko-
li več številka.

»Niso krivi narodi, kri-
va je politika, ki ne ve, kako 
bi rešila probleme,in se po-
tem zateka v nacionaliz-
me in zatiranje drugih na-
rodov,« je poudaril Marjan 
Šarec. Dodal je, da se žal 
spet pojavljajo razne pro-
vokacije, da si slovenski na-
rod ne želi konfliktov, tre-
ba pa je na takšne dogod-
ke opozoriti: »Radi imamo 
svoje sosede in ne želimo 
si konfliktov. Smo pa pro-
ti tistim posameznikom v 
teh državah, ki mislijo dru-
gače. Želimo živeti v Evro-
pi brez notranjih meja.« 
Predsednik vlade je še de-
jal, da mora slovenska po-
litika, zlasti zunanja, posta-
ti enotna. 

Župan Sajovic je sklenil, 
da je treba delovati povezo-
valno. Želi, da na eni in dru-
gi strani Ljubelja ne bi več 
imeli dveh spominskih slo-
vesnosti, ampak skupno; 
enkrat na naši, drugič na 
avstrijski strani. Spomin-
sko slovesnost so pripravi-
li Občina Tržič, Koordina-
cijski odbor žrtev vojnega 
nasilja pri Zvezi združenj 
borcev za vrednote NOB 

Slovenije in Združenje bor-
cev za vrednote NOB Tržič.

Spomenik na koroški 
strani predora 

Na slovenski strani lju-
beljskega predora zelo opa-
zen spomenik ob cesti in ta-
ble sporočajo popotniku, da 
je bilo v bližini med drugo 
svetovno vojno koncentra-
cijsko taborišče, ena od šte-
vilnih podružnic Mauthau-
sna. Da je bilo med letoma 
1943 in 1945 taborišče tudi 
na avstrijski strani, pa so ve-
deli le bolj poučeni, čeprav 
so nanj opozarjale table, 
spominski kamni in zašči-
teno ozemlje taborišča. Od 
sredine maja naprej pa na 
taborišče na koroški stra-
ni spominja umetniška in-
stalacija z imenom Nepo-
zabljeni – nezlomljeni, pos-
tavljena na platoju ob vhodu 
v predor. Instalacijo sestav-
ljajo tri na betonskem teme-
lju postavljene železne fi-
gure. Prva ponazarja teles-
no trpečega jetnika, druga 
simbolizira roko, ki je lahko 
roka zatiralca ali roka upor-
nika, tretja pa prikazuje vra-
ta v predor ali v svobodo. 
Spomenik je delo v Nemči-
ji živečega japonskega ume-
tnika Seijija Kimota. Pobu-
dnik postavitve spomenika 
je Komite Mauthausen za 
Koroško in njegov član Pe-
ter Gstettner. Odprtja insta-
lacije so se udeležili visoki 
gostje: koroški deželni gla-
var dr. Peter Kaiser, nem-
ški veleposlanik v Avstri-
ji Johannes Haindl, sloven-
ske veleposlanica na Duna-
ju Ksenija Škrilec in sloven-
ski generalni konzul v Ce-
lovcu Milan Predan.

Marjan Šarec: Niso krivi 
narodi, kriva je politika
Pod Ljubeljem je bila v soboto slovesnost v spomin na 74. obletnico osvoboditve koncentracijskega 
taborišča. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Marjan Šarec.

Pred spominsko slovesnostjo so k spomeniku Obžalujem položili vence. / Foto: Tina Dokl

Visoki gostje in avtor instalacije Seiji Kimoto (drugi z leve) 
ob odkritju spominske instalacije / Foto: Bojan Wakounig (Novice Celovec)
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Na podlagi 3. odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v skladu s 60. členom Zako-
na o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 
61/17), na podlagi 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB1, 
Uradni list RS, št. 30/17, 70/18) ter Sklepa o začetku priprave Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja 
EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje (Uradni list RS, št. 35/2018) župan 
Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi  

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
JUŽNI DEL OBMOČJA EUP BI 42/1 – ZGORNJE BITNJE

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni 
del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje (v nadaljevanju OPPN 
Zgornje Bitnje), ki ga je v maju 2019 izdelalo podjetje RRD, Re-
gijska razvojna družba, d. o. o., iz Domžal, pod številko projek-
ta 11/2018.

II.

Dopolnjen osnutek OPPN Zgornje Bitnje bo javno razgrnjen 
od 20. junija 2019 do 20. julija 2019 v času uradnih ur v pro-
storih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nad-
stropje), Slovenski trg 1, 4000 in na spletni strani občine http://
www.kranj.si.

III.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Zgornje Bitnje bo 
potekala v sredo, dne 26. junija 2019, ob 15. uri v stavbi Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

IV.

Ureditveno območje OPPN Zgornje Bitnje obsega zemljišče 
parc. št. 529, v katastrski občini Bitnje, z namenom gradnje sta-
novanjskih hiš na tem območju.

Površina območja znaša okvirno 2724 m2. 

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne  
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN Zgornje 
Bitnje. 

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 20. julija 2019 po-
dajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: Mestna ob-
čina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s 
pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN Zgornje Bit
nje« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnit-
vi zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča  
do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani 
Mestne občine Kranj www.kranj.si.

Številka: 350-38/2018
Kranj, 4. junij 2019 Matjaž Rakovec
 Župan
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – V petek so 
v Kranjski Gori odprli raz-
širjeno igrišče za golf. Tu-
ristični akterji v destinaci-
ji poudarjajo, da z novo pri-
dobitvijo lahko računajo na 
nov segment gostov, igrišče 
pa predstavlja obogatitev tu-
ristične ponudbe v zunajse-
zonskem času. 

Prvo golfsko igrišče je 
kranjskogorski klub, ki le-
tos praznuje dvajset let, si-
cer odprl že leta 2001, ven-
dar je bilo s tremi luknjami 
bolj vadbišče kot igrišče. S ši-
ritvijo na devet igralnih polj 
pa zdaj dosega vsaj minimal-
ni standard igrišča za golf, 
je povedal predsednik Golf 
kluba Kranjska Gora Grega 
Benedik, ki razmišlja tudi o 
tem, da bi igrišče nekoč raz-
širili še za nadaljnjih devet 
polj. Igrišče so uredili na ne-
koč degradiranem območju, 
ob njem pa uredili tudi spre-
hajalno pot, ki vodi vse do 
Gozda - Martuljka. 

»Gre za nov produkt, ki 
ga Kranjska Gora doslej 
ni imela, vsaj ne v takšni 
meri, da bi ga lahko trži-
la,« je razširjenega golfske-
ga igrišča vesel direktor Tu-
rizma Kranjska Gora Blaž 
Veber. Poudaril je, da se že 
leto dni aktivno pripravljajo 
na vstop na golfski zemlje-
vid Evrope. »Včasih smo 
bili prepoznani kot zim-
ska destinacija, sedaj mor-
da že bolj kot poletna. Šte-
vilni nas prepoznavajo kot 
pohodniško destinacijo, v 
prihodnosti pa verjamem, 

da tudi kot golfsko destina-
cijo,« je dejal.

Direktor Hit Alpinee Mi-
lan Sajovic je pojasnil, da na 
področju športnega turizma 
dosegajo izjemno dobre re-
zultate, igrišče za golf pa bo 
pomenilo piko na i. »Zelo se 
trudimo pospešiti poslov-
ni turizem in igrišče za golf 
predstavlja tudi novo možno 
lokacijo za male butične do-
godke,« je ocenil.

Igrišče, ki so ga končali v 
letu dni, pred tem pa so vrsto 
let pridobivali ustrezno do-
kumentacijo, so uredili z re-
lativno nizko investicijo 250 
tisoč evrov, saj so veliko na-
redili sami člani kluba, v po-
moč pa jim je bila tudi občina. 

»Golf klub je s svojim pris-
topom, požrtvovalnostjo in 
»udarniškim« delom poka-
zal, da se da čudovite objek-
te narediti z malo denarja ter 
da se tudi v tem času s prosto-
voljnim delom še vedno de-
lajo čudeži,« je dejal župan.

Vlaganja v turistično in-
frastrukturo ter sodelova-
nje in povezanost na lokalni 
ravni, o katerih med drugim 
priča 115-letnica turističnega 
društva, je pohvalila tudi dr-
žavna sekretarka na ministr-
stvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Eva Štravs Pod-
logar, ki je Kranjsko Goro 
postavila za zgled. »Edina 
možnost za trajnostni ra-
zvoj slovenskega turizma v 

dobrobit lokalnega prebival-
stva, gospodarstva in narave 
je prav v takšnem sodelova-
nju,« je poudarila.

»Vodstvo društva trenu-
tno prestavljajo predvsem 
dolgoletni turistični delav-
ci in tudi predstavniki mlaj-
še generacije. Vsi delamo 
prostovoljno, z veliko entu-
ziazma in pozitivne energi-
je,« je povedala predsednica 
turističnega društva Klavdi-
ja Gomboc. »Poleg organi-
ziranja tradicionalnih špor-
tnih in rekreativnih priredi-
tev veliko pozornost name-
njamo prav močnejšemu 
povezovanju v društvu ter 
vključevanju in izobraževa-
nju mladih.

Jubilej društva povezali z 
odprtjem golfskega igrišča
Kranjskogorsko turistično društvo letos praznuje stopetnajstletnico delovanja. Častitljivi jubilej so 
v petek povezali s slovesnim odprtjem razširjenega igrišča za golf.

Trak pred novim golfskim igriščem so v petek skupaj prerezali kranjskogorski župan Janez 
Hrovat, državna sekretarka Eva Štravs Podlogar in predsednik Golf kluba Kranjska Gora 
Grega Benedik. / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Lani so 
redarji medobčinskega in-
špektorata na območju Bohi-
nja obravnavali 3968 kršitev 
predpisov o mirujočem pro-
metu, torej napačnega parki-
ranja, vendar pa se situacija 
na tem področju z izboljše-
vanjem infrastrukture, ure-
janjem prometa in ukrepi, 
ki jih je sprejela Občina Bo-
hinj, izboljšuje. Poleg pro-
metnih prekrškov zaradi 

parkiranja so obravnavali še 
92 prekrškov zaradi preveli-
ke hitrosti, 125 kršitev javne-
ga reda in miru ter 49 drugih 
kršitev. Zaznali so 31 prekr-
škov zaradi neuporabe var-
nostnega pasu med vožnjo 
in 48 prekrškov zaradi upo-
rabe mobilnih telefonov med 
vožnjo. Na področju motenja 
javnega reda in miru je bilo 
največ kršitev zaradi kampi-
ranja na javnem kraju ali za-
sebnem prostoru brez so-
glasja lastnika ali posestnika. 

Kot je povedal direktor me-
dobčinskega redarstva Pri-
mož Lah, bodo letos temu po-
dročju posvetili posebno po-
zornost. »Kampiranje je naj-
bolj izpostavljena problema-
tika. Številni pri tem upora-
bljajo tudi aplikacije, s kate-
rimi se obveščajo o prosto-
rih za takšno prenočevanje. 
Kršitelji so predhodno zelo 
dobro poučeni, kjer lahko na 
skrivaj prenočujejo. Največ 
tovrstne problematike za-
znavamo v bližini jezera in 

ob Savi Bohinjki. Letos na-
črtujemo tudi skupne akci-
je tako s TNP kot s policijo, 
nadzor pa bomo izvajali tudi 
v nočnem času, kar do sedaj 
ni bila praksa.« Bolj intenziv-
no nameravajo nadzorovati 
tudi izvajanje plovbnega re-
žima na Bohinjskem jezeru, 
kjer so doslej bolj opozarjali, 
letos pa bodo nastopili tudi 
bolj represivno. Za izpolni-
tev vseh nalog načrtujejo ka-
drovsko okrepitev ter dodat-
no pomoč drugih organov. 

Redarji nad divje kampiranje
Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki bodo letos na 
območju Bohinja večjo pozornost namenili divjemu kampiranju ter nadzoru plovbnega režima, kjer so 
doslej le opozarjali.

Ana Šubic

Ljubljana – Predsednik re-
publike Borut Pahor je mi-
nulo soboto ob državnem 
prazniku, dnevu Primo-
ža Trubarja, vročil jabolko 
navdiha ekipi študentov lju-
bljanske Fakultete za stroj-
ništvo, ki je aprila na tekmo-
vanju Design/Build/Fly v 
Arizoni prepričljivo zmaga-
la v gradnji in letenju daljin-
sko vodenega brezpilotnega 
letala. V sedemnajstčlanski 
ekipi pod mentorstvom do-
centa Viktorja Šajna so bili 
tudi študenti Patrik Tarfila 
iz Selc in četverica iz kranj-
ske občine: Martin Kocjan-
čič, Tilen Košir, Andraž 

Vene in Igor Banfi. Tekmo-
vanja, ki poteka pod okri-
ljem Ameriške zveze aero-
navtičnih in vesoljskih in-
ženirjev, se vsako leto ude-
leži več kot sto svetovno pri-
znanih univerz. Ekipe mo-
rajo zasnovati radijsko vo-
deno letalo, ki je sposobno 
opraviti simulacijo operacij 
letal na letalonosilki. Slo-
venskim študentom je us-
pelo zgraditi izjemno hit-
ro, lahko, kompozitno leta-
lo, ki dosega hitrosti več kot 
100 km/h in je zmožno le-
teti več kot deset minut na 
tekmovalni hitrosti. Izdelo-
vali so ga več kot pol leta in 
vanj vložili več kot dva tisoč 
ur dela.

Prejeli jabolko navdiha

info@g-glas.si
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Kranj – Pred kratkim se je na naše uredništvo obrnila bralka s 
kritiko, da v prodajalni Spar na Zoisovi 1 v Kranju ni stranišča. 
Starejše stranke, ki ga večkrat potrebujejo, prodajalke zato 
usmerjajo v bližnji bife, kjer pa strank iz sosednjih prodajaln 
seveda niso nič kaj veseli. Bralka sprašuje, ali trgovsko podjetje 
ni dolžno zagotoviti toaletnih prostorov za stranke, češ da 
ga sicer mora vsak najmanjši frizerski salon. V Qlandii, kjer 
je tudi trgovina Spar, je za to poskrbljeno, v manjši trgovini, 
kakršna je na Zosiovi 1, pa ne. Iz podjetja Spar Slovenija so 
nam odgovorili: »Trgovina Spar na Zoisovi 1 res nima sanitarij 
za obiskovalce, saj je manjša od zakonsko določene velikosti 
trgovin, ki so dolžne zagotoviti sanitarije za obiskovalce. Kadar 
gre za nujen oziroma izreden primer, pa našim obiskovalcem 
nudimo rešitev in jim pomoči ne odrečemo.«

Zakaj v trgovini ni stranišča?

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Srečanje vsakok-
rat začnejo z mašo v župnij-
ski cerkvi, letos jo je daro-
val kanonik Vinko Prestor. 
Sledil je program v kultur-
nem domu, ki so ga z glas-
bo popestrili Jurjevi god-
ci in Trio z Joži, zbrane pa 
sta nagovorila predsednik 
Društva upokojencev Šen-
čur Ciril Sitar in župan Ci-
ril Kozjek. Srečanja sta se 
med ostalimi gosti udeležila 
tudi častni občan in nekda-
nji župan Franc Kern in Ja-
nez Sušnik, predsednik Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije, sicer član šenčurske-
ga društva upokojencev.

Ciril Sitar je predstavil delo 
društva, ki je razdeljeno v de-
set sekcij, dejavnosti pa so 
vnaprej načrtovane v letnem 

koledarju. Pohvalil je člane 
za njihovo dobro delo, ki dru-
štvu prinašajo prepoznav-
nost tudi v širšem prostoru. 
Kot vsako leto pa je izrazil že-
ljo, da bi se društvu pridru-
ževali tudi mlajši upokojen-
ci in poživili njegovo delo-
vanje. Člani se delavni, zna-
jo pa se tudi veseliti, zaželel 
jim je tudi druženje z osta-
limi generacijami, kar bo v 
prihodnje omogočil medge-
neracijski center, ki nastaja 
ob Blagneči hiši. Župan Ciril 
Kozjek pa je nanizal nekaj po-
datkov: v občini je 775 ljudi, 
starejših od 77 let, od tega 304 
moški in 471 žensk; 23 pa jih 
je letos starih devetdeset let 
in župan jih ob jubileju tudi 
obišče v družbi predstavni-
kov krajevne skupnosti, Rde-
čega križa in društva upo-
kojencev. Ob tej priložnosti 

se je zahvalil poverjenikom 
društva, ki delujejo v dva-
najstih krajih občine.

Letošnjega srečanja sta se 
udeležila dva poročna para 
s 55 leti skupnega življenja. 
To sta Ana in Janez Sajovic 

iz Šenčurja ter Ana in Jože 
Golmajer iz Hotemaž. Več 
kot pol stoletja skupnega živ-
ljenja je hitro minilo, sta po-
trdila oba para, kar dokazu-
je, da je bilo skupno življe-
nje srečno.

Srečali so se najstarejši
Društvo upokojencev Šenčur je starejše od 77 let povabilo na tradicionalno srečanje, obdarilo  
pa tudi dva zakonska para, ki sta poročena 55 let.

Ana in Janez Sajovic (desni par) ter Ana in Jože Golmajer – 
para, ki sta se poročila leta 1964 / Foto: Tina Dokl 

Aleš Senožetnik

Cerklje – V Cerkljah so na ne-
davni seji občinskega sveta 
sprejeli pravilnik o dodelje-
vanju pomoči pri prvem re-
ševanju stanovanjskega pro-
blema, s katerim želijo mla-
dim nekoliko olajšati nakup 
nepremičnine. 

S sprejetim pravilnikom 
bodo namreč mladim dru-
žinam in posameznikom 
lahko omogočili subvencio-
niranje obrestne mere sta-
novanjskih posojil ter naje-
tih naložb v nakup, gradnjo 
ali adaptacijo stanovanj, ka-
dar gre za reševanje prvega 
stanovanjskega problema 
za upravičence znotraj meja 
občine, hkrati pa bodo omo-
gočali tudi denarno pomoč 

za pravno in finančno sveto-
vanje za že sklenjene kredi-
tne pogodbe.

Pomoč je namenjena dru-
žinam z vsaj enim otrokom, 
mlajšim od 16 let, samskim 
do dopolnjenega 34 leta sta-
rosti ter parom brez otrok, 
kjer vsaj eden od partnerjev 
ni starejši od 34 let.

Kot so zapisali v obrazlo-
žitvi, želijo s tem ukrepom v 
Cerkljah olajšati dostopnost 
do primernih stanovanj v 
občini in s tem izboljšati ka-
kovost bivanja, omogočiti 
večjo stanovanjsko mobil-
nost, spodbuditi mlade ose-
be in mlade družine za biva-
nje in zaposlovanje v občini 
ter pospešiti demografski, 
gospodarski in trajnosti ra-
zvoj občine.

Pomoč pri reševanju 
stanovanjskega problema
V Cerkljah bodo mladim pomagali reševati 
stanovanjski problem.

Maša Likosar

Kranj – Začetki gasilstva na 
Primskovem segajo v leto 
1879, ko so mestni veljaki 
zbrali zadosti financ za usta-
novitev prostovoljne enote Po-
žarne brambe Kranj. Potreba 
po hitrem posredovanju je v 
začetku dvajsetega stoletja pri-
vedla do ustanovitve Gasilske-
ga društva Primskovo, ki se je 
leta 1964 združilo z Gasilskim 
društvom Kranj in se preime-
novalo v še vedno aktualno 
ime. PGD Kranj Primskovo 
trenutno šteje 384 članov, od 
tega jih je trideset operativnih, 
v 140 letih pa so si z lastnim 
trudom zagotovili primerno 
in sodobno gasilsko opremo 
in se leta 2001 lotili gradnje 
novega gasilskega doma, ki je 
bil dokončan že naslednje leto.

Kako pomembna in uspe-
šna je bila sto štirideset let 
dolga pot PGD Kranj Prim-
skovo, so domače gasilke in 
gasilci pokazali na zaključni 
slovesnosti ob praznovanju 
visokega jubileja njihove-
ga društva. »Teh sto štiride-
set let pomeni kar nekaj ge-
neracij gasilcev, ki so vztra-
jali v humanem in požrtvo-
valnem delu. Vse generacije 
pa so imele pred seboj enak 
cilj – pomagati ljudem, ka-
dar so pomoči potrebni,« je 
dela predsednik PGD Kranj 

Primskovo Aleš Kern. Za vi-
soki jubilej so se s pomoč-
jo zlatega donatorja podjetja 
Gratel obdarili z novim ga-
silskim vozilom, ki ga je bož-
jemu varstvu predal doma-
či župnik Franc Godec, klju-
če vozila pa je prevzel voznik 
Robert Golc.

Gasilkam in gasilcem ter 
njihovim družinam je na slo-
vesnosti čestital tudi minister 
za obrambo Karl Erjavec. »Ga-
silci Prostovoljnega gasilske-
ga društva Kranj Primskovo 
ste – tako kot slovenski gasil-
ci nasploh – pomembno pri-
spevali k utrjevanju slovenske 

narodne identitete in tudi ak-
tivno delovali na naši poti do 
samostojne in suverene drža-
ve. Ste ključni steber v sloven-
skem sistemu varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesreča-
mi,« je povedal Erjavec.

Posameznikom in ustano-
vam, ki PGD Kranj Primsko-
vo nesebično pomagajo, so 
podelili posebne zahvale. Pri-
znanje so podelili tudi najsta-
rejšemu članu društva Mar-
janu Černivcu. Priznanje za 
pogum in humanitarno delo 
sta prejela Matic Novak in Ro-
bert Golc. Zahvalili so se tudi 
podjetju Gratel za podporo in 

pomoč pri nakupu novega ga-
silskega vozila. Gasilska zve-
za Mestne občine Kranj je 
podelila deset priznanj gasil-
ske zveze tretje stopnje, šti-
ri priznanja druge stopnje in 
eno priznanje prve stopnje, 
ki ga je prejel Franc Zupan. 
Podpredsednik Gasilske zve-
ze Slovenije Jože Derling je 
PGD Kranj Primskovo za 140 
let delovanja podelil zlato pla-
keto, Robertu Pelku gasilko 
plemenico prve stopnje, Gre-
gorju Veharju gasilko odliko-
vanje prve stopnje in Janku 
Zupanu odlikovanje za po-
sebne zasluge.

Uspešno prehojena sto 
štirideset let dolga pot
Prostovoljno gasilsko društvo Kranj Primskovo letos obeležuje sto štirideset let delovanja. Jubilej  
so v soboto počastili s slovesnostjo, teden dni prej pa s slavnostno sejo.

Slovesnost Prostovoljnega gasilskega društva Kranj Primskovo ob stoštiridesetletnici 
delovanja / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Geodetska 
uprava (GURS) je sprožila 
postopek usklajevanja meja 
občin z mejami parcel, ki je 
namenjen vzpostavitvi ure-
jenega stanja podatkov o 
mejah občin v zemljiškem 
katastru, kjer je doslej pri-
hajalo do odstopanj. Tudi v 
občini Škofja Loka so zato 
sklenili urediti mejo s sose-
dnjo občino Kranj, in sicer 
na območju pokopališča v 
Žabnici.   

Pokopališče že sedaj 
upravlja KS Žabnica, prav 
tako je v njihovi lasti veži-
ca ter večina zemljišč. Že-
lja krajevne skupnosti Žab-
nica in tudi krajanov je, da 
pokopališče tudi nadalje 
upravlja KS Žabnica in da se 
območje celostno uredi, to-
rej meja uskladi na način, da 
bosta cerkev in pokopališče 
povezana. Tako naj bi nekaj 

parcel na tem območju pre-
nesli v mestno občino Kranj. 
V tem primeru se bo površi-
na sosednje občine poveča-
la za okoli 5800 kvadratnih 
metrov. S predlogom uskla-
ditve meje med občinama 
sta se strinjali tudi krajevni 
skupnosti Sv. Duh in Žab-
nica, je občinskim svetni-
kom pojasnila Tatjana Ber-
nik z oddelka za okolje in 
prostor na občini. Na vpra-
šanje enega od svetnikov, ali 
je to kakor koli povezano z 
oddajo koncesij za pokopa-
lišča, kar z razpisom trenu-
tno urejajo v občini Škofja 
Loka, je Bernikova odgovo-
rila, da ne in da gre zgolj za 
naključno sovpadanje. Geo-
detka uprava je postopek za-
čela lani ob županskih voli-
tvah, v tem letu pa v občinah 
odločajo o neurejnih mejah. 
Občina Škofja Loka nima si-
cer z nobeno od ostalih so-
sed odprtih zadev. 

Cerkev in pokopališče 
povezana 
Po uskladitvi meje med občinama Škofja Loka 
in Kranj bosta cerkev in pokopališče v Žabnici 
končno povezana.

info@g-glas.si
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Podjetje Fruhmann iz Vernberka / Wernberga (bližina Beljaka) zaposli

vajenca za mesarja m/ž
(Fleischer Lehrling)

Začetek dela poleti 2019. Mesečna plača 713 evrov bruto. 
Po želji vam nudimo tudi bivanje.

vajenca za natakarja m/ž
(Restaurantfachfrau Lehrling)

Začetek dela takoj oz. poleti 2019. Mesečna plača 760 evrov bruto. 
Po želji vam nudimo tudi bivanje.

vajenca za Kuharja m/ž
(Koch Lehrling)

Začetek dela takoj oz. poleti 2019. Mesečna plača 760 evrov bruto. 
Po želji vam nudimo tudi bivanje.

pomožnega sodelavca za strežbo m/ž
(Speisenträger Service-Hilfskraft)

Začetek dela takoj. Mesečna plača pribl. 1540 evrov bruto. 
Delo za nedoločen čas oz. sezonsko delo. Delo za polni oz. polovični delovni čas. 

Delovne izkušnje niso potrebne. Po želji vam nudimo tudi bivanje.

kuharja m/ž 
(Koch/Köchin)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 
(5 dni) najmanj 2200 evrov bruto (1700 evrov neto). Po dogovoru delo za nedoločen čas 

oz. sezonsko delo. Po želji vam nudimo tudi bivanje.

kuharja pripravnika m/ž
(Jungkoch)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega 
tedna (lahko tudi samo 4 dni na teden) najmanj 2000 evrov bruto (1500 evrov neto). Po 

dogovoru delo za nedoločen čas oz. sezonsko delo. Po želji vam nudimo tudi bivanje.

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus & Landfleischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
+43 664 204 52 27  I  office@fruhmann.at  I  www.fruhmann.at
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Železniki – Železnikarski občinski svetniki so minuli četrtek 
na zadnji seji na predlog komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja potrdili letošnje občinske nagrajence. 
Plaketo občine Železniki bo konec junija na slovesnosti ob 
občinskem prazniku prejela Marija Apohal, rojakinja iz Žele-
znikov, ki se je poročila na Koroško in tja ponesla umetnost 
klekljanja. Bila je tudi pobudnica ustanovitve društva koroških 
klekljaric. Občinsko priznanje za življenjsko delo prostovolj-
cev bosta prejela Marija Plešec iz Železnikov in Lojze Tolar 
iz Ojstrega Vrha. Podelili bodo še štiri priznanja za aktivno 
delovanje društev, in sicer Lovski družini Sorica za šestdeset 
let delovanja, Rokometnemu društvu Alples Železniki prav 
tako ob 60-letnici, Športnemu društvu Dražgoše za trideset 
let delovanja ter Kulturnemu in turističnemu društvu Zali Log, 
ki je praznovalo desetletnico.

Občinska plaketa tokrat na Koroško

Škofja Loka – Izšla je letošnja številka Loških razgledov. Mu-
zejsko društvo Škofja Loka bo domoznanski zbornik predsta-
vila jutri, 12. junija, ob 19.30 v Sokolskem domu. O vsebini bo 
spregovorila urednica Marija Lebar. Prispevek Mali kruhek, 
med tradicijo in sodobnostjo: ob vpisu enote Izdelovanje ma-
lega kruhka in lesenih modelov v Register nesnovne kulturne 
dediščine bo predstavila avtorica Katarina Sekirnik. Mojstrice 
rokodelke Alenka Lotrič, Breda Tolar in Petra Plestenjak Po-
dlogar bodo v preddverju Sokolskega doma prikazale, kako 
izdelujejo mali kruhek in lesene modele zanj. 

Predstavili bodo Loške razglede

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob letošnjem 
občinskem prazniku konec 
junija bodo v Škofji Loki po-
delili tri občinska priznanja, 
po en zlati, srebrni in brona-
sti grb. Predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki je izbirala 
med štirimi predlogi, so po-
trdili tudi občinski svetniki.

Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Virmaše - Sv. Duh je bilo 
predlagano za zlati in srebr-
ni grb, komisija se je odločila 
za dodelitev zlatega grba Ob-
čine Škofja Loka, saj gasilci 

iz Virmaš in od Sv. Duha le-
tos slavijo stoletnico delova-
nja. Predlagatelja sta bila KS 
Sv. Duh in Lista Miha Ješe in 
prijatelji Loke. Srebrni grb bo 
prejel Radio Sora, ki odda-
ja štirideset let, za priznanje 
ga je predlagalo Medobčin-
sko društvo Sožitje. Na pred-
log Društva upokojencev Ško-
fja Loka pa bo z bronastim gr-
bom za dolgoletno izhajanje 
glasila Mi o sebi nagrajeno 
uredništvo glasila, ki ga izda-
ja DU Škofja Loka. Priznanja 
bodo prejeli na osrednji prire-
ditvi ob počastitvi občinskega 
praznika v soboto, 29. junija.  

Trije občinski nagrajenci

Mateja Rant

Škofja Loka – »Želim, da 
bi bil Sokolski dom še nap-
rej stičišče in vozlišče vse-
ga kulturnega, kar se doga-
ja v našem mestu in se od tu 
širi po vsem mestu,« je zbra-
ne na prireditvi v Sokolskem 
domu nagovoril župan Tine 
Radinja, ki se mu ob tem zdi 
pomembno spomniti se tudi 
vseh tistih, ki so zaslužni za 
to, da imajo v samem središ-
ču edinstven prostor, ki jih 
kulturno bogati in osrečuje. 
Z dobršnim delom zgodovi-
ne tega doma je tesno pove-
zan tudi Pevski zbor Lubnik, 
člani katerega so se leta 1989 
samoiniciativno lotili obno-
ve takrat že propadajočega 
Sokolskega doma. Za dvo-
rano so skrbeli vse do leta 
2007, ko je občina začela s 
celovito obnovo, je spom-
nil predsednik kulturne-
ga društva Pevski zbor Lub-
nik Matija Oblak. »Ta dvo-
rana nam je in nam še ved-
no nudi prostor, kjer lahko 
v prelepem okolju v svojem 
domačem kraju predajamo 
ljubezen do petja vsem lju-
biteljem glasbe.«

Praznična dogodka, 10-le-
tnico delovanja Kulturne-
ga centra Sokolski dom Ško-
fja Loka in 100. obletnico 
začetka gradnje Sokolske-
ga doma, so proslavili tudi 
z odprtjem štirih razstav, ki 
osvetljujejo stoletno zgodo-
vino in delovanje Sokolske-
ga doma. Loški muzej Škofja 
Loka je pripravil razstavo 110 

let Telovadnega društva So-
kol v Škofji Loki, saj so začet-
ki doma, kot že njegovo ime 
pove, povezani s sokolstvom 
in segajo v leto 1906, ko so 
ustanovili telovadno društvo 
Sokol. Leta 1919 so njegovi 
člani sprejeli sklep o gradnji 
nove dvorane, ki so jo slove-
sno odprli leta 1922. Tako so 
si zagotovili prostor za špor-
tno udejstvovanje, v njej pa 
so se odvijala tudi predava-
nja, gledališke predstave, iz-
posoja knjig ter vaje troben-
tačev, orkestra ter pevskega 
in tamburaškega zbora. Po 
vojni so v Sokolskem domu 
prirejali tudi družabne veče-
re in organizirali plesne vaje, 
v njej so potekala pustova-
nja, novoletna praznovanja, 

miklavževanja in prihodi 
dedka Mraza. Spomine na 
bogato zgodovino so predsta-
vili v okviru razstave Knjižni-
ce Ivana Tavčarja Škofja Loka 
Spomini na Sokolski dom. 
Potem ko so leta 1980 zgra-
dili športno dvorano Poden, 
so dejavnosti TVD Partizan, 
v katerega so se po drugi sve-
tovni vojni vključile sokolske 
organizacije, preselili v nove 
prostore. V naslednjem dese-
tletju je dvorana začela pro-
padati, dokončnega propada 
pa so jo rešili člani Pevskega 
zbora Lubnik, ki so jo uredi-
li in skrbeli zanjo vse do leta 
2007, ko se je začela teme-
ljita obnova, ki se je končala 
dve leti pozneje. Po obnovi je 
postala središče kulturnega 

življenja in osrednji priredit-
veni prostor v Škofji Loki, v 
katerem se na leto zvrsti več 
kot dvesto različnih prire-
ditev. Deset let Kulturnega 
centra Sokolski dom Škofja 
Loka prikazuje razstava, ki 
jo je pripravil Sokolski dom. 
Omenjene tri razstave z ris-
bami iz Sokolskega doma 
dopolnjuje še razstava Jane-
za Plestenjaka. 

Sokolski dom je bil ved-
no kraj srečevanja in druže-
nja, zato so tudi praznova-
nje ob obletnicah zaokrožili 
z gala plesom v družbi glas-
bene skupine Smooth band 
in plesalcev Plesnega kluba 
Art v Kristalni dvorani ter 
sproščenim druženjem na 
vrtu Sokolskega doma.

Že sto let kulturno bogati kraj
S prireditvijo in odprtjem razstav v Sokolskem domu so minuli petek zaznamovali desetletnico 
delovanja Kulturnega centra Sokolski dom Škofja Loka in stoto obletnico začetka gradnje doma.

V Sokolskem domu so minuli petek zaznamovali desetletnico delovanja Kulturnega centra 
Sokolski dom Škofja Loka in stoto obletnico začetka gradnje doma. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Kako povezati kul-
turo, kreativnost in opušče-
ne industrijske objekte? Na 
to vprašanje bo v prihodnjih 
treh letih skušal odgovori-
ti projekt Stimulart, ki ga v 
Kamniku vodi Zavod za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik v sodelovanju z Obči-
no Kamnik. Direktor ome-
njenega zavoda dr. Tomaž 
Simetinger je v Budimpešti 
podpisal pogodbo o sodelo-
vanju s partnerji iz Italije, 
Madžarske in Nemčije.

»Gre za pilotni projekt, ki 
se ukvarja z izzivom srednje 
velikih mest, ki so gospodar-
sko razvita in ki želijo dodatno 
razviti ustvarjalne dejavnosti 

in privabiti k sodelovanju kre-
ativne mlade talente. Eden 
od ciljev projekta je poudari-
ti pomen industrijske dedišči-
ne. Poudarek po predvsem na 
vprašanju arhitekture in di-
zajna. Povezali se bomo tudi s 
Fakulteto za arhitekturo Uni-
verze v Ljubljani. K sodelova-
nju pa bomo skušali priteg-
niti tudi gospodarstvo, ki bi 
v kulturi in umetnosti videlo 
svojo priložnost,« pojasnjuje 
dr. Tomaž Simetinger.

Triletni projekt je vreden 
pol milijona evrov. Večino 
sredstev pa bo Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Kamnik 
pridobil iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj na razpi-
su programa Interreg Central 
Europe.

Kreativnost v prostore 
nekdanje industrije
Občina Kamnik se je lotila triletnega projekta 
Stimulart, vrednega pol milijona evrov.

info@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Cena storitev 
pomoči na domu, ki jo za ob-
čino Škofja Loka izvaja Cen-
ter slepih, slabovidnih in sta-
rejših (CSS), se bo povečala. 
Soglasje k 7,5 odstotka viš-
ji ceni so dali tudi člani ob-
činskega sveta. Direktori-
ca CSS Silva Košnjek je po-
jasnila, da se cena povečuje 
zaradi višjih stroškov dela, 
kar je posledica novih uvr-
stitev delovnih mest v višje 
plačne razrede v javnem sek-
torju. Tako bo zdaj cena sto-
ritve na delovni dan znašala 
6,24 evra, 8,72 za nedelje in 
za praznike 9,36 evra. 

Zakonodaja lokal-
nim skupnostim nalaga 

najmanj 50-odstotno sub-
vencijo pomoči družini na 
domu, saj želijo javno stori-
tev uporabnikom (zlasti sta-
rejšim, invalidnim in bol-
nim) omogočiti po čim bolj 
dostopni ceni. Občina Ško-
fja Loka storitev subvencio-
nira 69-odstotno. Ob tem je 
svetnica Zorica Škorc meni-
la, da naj bi država (občina) 
v večji meri prevzela bre-
me povečanja cene stori-
tev nase, ne pa da jo nosijo 
ljudje, ki imajo že sicer niz-
ke pokojnine. Kot je poja-
snila Košnjekova, imata od 
trenutno 54 uporabnikov le 
dva, ki ne zmoreta plačeva-
ti, odločbo centra za soci-
alno delo o dodatnem sofi-
nanciranju. 

Pomoč na domu 
nekaj dražja
Zaradi višjih stroškov dela se tudi v občini Škofja 
Loka povečuje cena storitev pomoči na domu. 
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Igor Kavčič

Poljane – Predstavo so v so-
boto in nedeljo ponovi-
li, obakrat pred razproda-
no dvorano, kar še dodatno 
potrjuje, kako želena je bila 
vrnitev Visoške kronike v 
kraje, kjer jo je Tavčar pisal 
in so jo, čeprav zapisano v pi-
sateljski fikciji, pred štiristo 
leti ljudje morda tudi živeli. 
Zgodba je znana in tema, ki 
vsekakor ni vezana zgolj na 
dolino, ampak je v svojem 
bistvu tudi širše slovenska, 
v predstavi dodatno zaživi, 
ker je govorjena v poljan-
skem narečju, kjer se pripo-
ved začenja s »tok je bel'« – 
tako je bilo.

Andrej Šubic, zaljublje-
nec v kulturo in umetnost, 
še posebno v gledališče, ki 
ga v zadnjih letih z režijami 
Tavčarjevih del v Poljanah 
znova oživlja, je za osnovo 
vzel zgodbo iz romana kot 
tako, a jo v svoji dramatizaci-
ji na nekaterih mestih spre-
tno aktualiziral za današnji 
čas in prostor. Pripoved se 
začne na nemškem v času 
tridesetletne vojne z vojnim 
plenom, skrinjo polno de-
narja, ki se med trojico voj-
nih kameradov razdeli tako, 
da z zamolčanjem in umo-
rom vse ostane enemu – Po-
likarpu Kalanu, kasnejše-
mu visoškemu gospodarju. 
Tu igra dobi rdečo nit v poh-
lepu, ki nas spremlja dob-
ro uro in pol vse do končne-
ga preizkusa z vodo, ko Ju-
rij reši Agato – pohlepu, ki v 

poljanski izvedbi dobi še se-
stro v človeški neumnosti.  

Sicer enostavna, a izje-
mno učinkovita scenografi-
ja, ob režiserjevem sodelo-
vanju jo podpisuje slikarka 
Tina Dobrajc, v igri z vsako 
minuto pridobiva pomen. V 
ospredju je enostavna miza, 
dve klopi ter stol, namenjen 
gospodarju, kjer se dogaja 
večina predstave. Tu pote-
kajo pogovori med glavnimi 
akterji o krvavi zgodovini in 
posestvu, tu se dogovarjajo 
ženitne ponudbe, je prostor 
pogovora na plesu in ne na-
zadnje omizje v sodni dvo-
rani. Ampak pomenljiva sta 
stola v ozadju, na katera se 
povzpne po lestvi, in od ko-
der se bdi nad celotnim do-
gajanjem – najprej umorje-
ni Jobst, ki kot slaba vest vse-
skozi ljudi spodaj opominja: 
»Pridem pote, pote pridem 

...«, po smrti pa se mu zgo-
raj pridruži še Polikarp, ki 
tam prevzame vlogo pripo-
vedovalca. Prispodoba bre-
mena prednikov, ki ga v vsa-
ki družini nasledniki nosijo 
naprej in ga prenašajo na po-
tomce ter jim s tem nema-
lokrat kratijo njihovo svobo-
do odločanja, je tu popolna.   

Igralska ekipa je velika. 
Kar 14 je nosilcev osrednjih 
likov, med katerimi se ob 
Šubicu (Polikarp) še zlas-
ti izkažejo Uroš Čadež (Iz-
idor), Janez Justin (Jurij) 
in Jerneja Bonča (Agata) in 
tudi Mojca Šubic (Margare-
ta), Frenk Dolenc (Lukež), 
Marko Dolenec in Simon 
Kokelj (oče in sin Wulffing) 
ter Irma Zevnik (Renata) 
in še izkušena igralca z Lo-
škega odra Juša Berce (Pa-
saverica) in Bojan Trampuš 
(Sodnik) ter Peter Cankar 

(Škof). Tu sta še Silvo Potoč-
nik (Jobst) in Marjan Lavtar 
(ječar Mihol). Poljansko na-
rečje je starejšim v krvi, po-
hvalno pa so se z njim spop-
rijeli tudi mladi. K sojenju, 
izjemno delo je opravila sve-
tovalka režiserja Tatjana 
Peršuh, pod oder pristopi še 
šesterica loških meščanov, 
na koncu pa v družinsko sli-
ko visoških še pet otrok. 

Še en moment je, ki nas 
preseneti – ko je sodba kon-
čana in Agata rešena, škof od 
gledalcev v dvorani zahteva, 
da vstanemo. To brez pri-
pomb storimo, nakar škof 
okrca našo neumnost in nas 
označi za navadne cepce, ker 
verjamemo v čarovnice. Tis-
ti, ki veste za glasbeno zvrst 
izpred štiridesetih let, bos-
te vedeli, za kaj gre, če napi-
šem, da je to čisti punk. Sna-
mem klobuk.

Pridem pote, pote pridem
V petek so v Kulturnem domu v Poljanah premierno uprizorili Visoško kroniko. Zgodbo Tavčarjevega 
romana v dramatizaciji in režiji Andreja Šubica je domača igralska skupina predstavila v poljanskem 
narečju in jo tako spet vrnila v Poljansko dolino. 

Zadnji odrski postavitvi bi lahko rekli kar družinska slika iz Visoške kronike. / Foto: Izidor Jesenko

Igor Kavčič

Kropa – Kulturni dom v Kro-
pi bo vrata letošnjega Festi-
vala gledališča odprl v sobo-
to, 15. junija, z monodramo 
Judovski pes v izvedbi igral-
ca Prešernovega gledališča 
Mihe Rodmana. V predstavi 
Rodman odigra kar 26 raz-
ličnih vlog – od psa, očeta, 
mame ali otroka v judovski 
družini do nemškega homo-
seksualca, agenta gestapa, 
pasjega vodnika in vodje ta-
borišča, Rodman pa je tudi 
ruski vojak, ukrajinsko dek-
le, italijanski carinik in sam 
Bog …

Letos bo festival trajal tri 
tedne, na njem pa se bo zvr-
stilo 11 gledaliških predstav, 

glasbenih koncertov in do-
godkov, ki povezujejo obe 
umetniški zvrsti. »Namen 
prvega festivala je bil kul-
turna oživitev Krope in želja 
kulturno dogajanje ponuditi 
tudi prebivalcem izven cen-
tra občine. Odziv je bil do-
ber in festival je rasel tako po 
številu obiskovalcev kot pro-
gramsko. Če smo na začet-
ku predstavljali predvsem 
ljubiteljsko dejavnost, je 
tokrat vsaj polovica produk-
cij profesionalnih ustvarjal-
cev,« pojasnjuje umetniški 
vodja festivala Rok Andres. 
»Raven kakovosti povablje-
nih prestav in glasbenih do-
godkov iz leta v leto zvišuje-
mo, za kar se moramo zah-
valiti tudi Občini Radovljica, 

ki ima posluh za naš festival, 
hkrati pa tudi odzivu lokal-
nih podjetij.

Rdeča nit letošnjega festi-
vala je pripovedovanje. Pro-
gram bo raznolik, name-
njen široki publiki in vsem 
generacijam. V goste priha-
ja odlična Saša Pavček z mo-
nokomedijo Bužec on, buš-
ca jaz, s katero je v skoraj če-
trt stoletja nanizala več kot 
šeststo ponovitev. Nekaj po-
sebnega bo monoopera Lju-
bezenske pesmi z mezzoso-
pranistko Ireno Yebuah Ti-
ran, ki bo skupaj s saksofo-
nistom izvajala posebej za-
njo uglasbene pesmi. Med-
narodne barve bo festivalu 
letos dala gledališko-glasbe-
na prireditev Krst pri Savici, 

ki prihaja z Jankom Krišto-
fom in pianistom Tončem 
Feinigom iz avstrijske Koro-
ške, v sodelovanju z Medna-
rodnim glasbenim festiva-
lom v Devinu pri Trstu pa že 
prihodnjo nedeljo priprav-
ljajo glasbeni večer. Z godal-
nim sekstetom se bo na ve-
čeru komorne glasbe, 22. ju-
nija predstavil tudi doma-
čin prvi violist celovške ope-
re Nejc Mikolič. V glasbe-
nem programu bo na spore-
du še večer Odšle so po valo-
vih naše … Lepe Vide! z glas-
beniki iz zamejstva.

Na sporedu bosta tudi dva 
dogodka za otroke, in si-
cer sklop treh gledaliških 
predstav za otroke, ki so jih 
pripravili v KD Kropa, ter 

gledališče kamišibaj, s kate-
rim v Kropi gostuje Hiša ot-
rok in umetnosti iz Ljublja-
ne. Festival bosta v juliju za-
ključila gledališko-literarni 
večer Z biciklom čez reko v 
izvedbi La Casa de Kamna 
in KD Kropa, igralska ekipa 
slednjega pa bo zadnji dan 
festivala pred Fovšaritnico 
predstavila igro Lov na copr-
nice avtorja in režiserja ter 
neumornega vodje festivala 

Anžeta Habjana. Kot je še 
povedal Rok Andres, je v pri-
pravo festivala vloženega ve-
liko prostovoljnega dela, saj 
je proračun namenjen pred-
vsem programu, veseli pa 
ga, da festival podpirajo tudi 
Krajevna skupnost Kropa, 
domače kulturno društvo in 
še nekateri deležniki s pod-
ročja kulture in turizma. 
Tudi zato je ogled vseh do-
godkov za brezplačen.

Od Judovskega psa do coprnic
Letošnji šesti Festival gledališča v Kropi med 15. junijem in 5. julijem prinaša enajst dogodkov – od 
gledaliških predstav do glasbenih koncertov.

Letos se bo z godalnim sekstetom na večeru komorne 
glasbe predstavil tudi domačin violist Nejc Mikolič. 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Kitara poletju 
je tradicionalni koncert kita-
ristov, ki ga že desetletje in 
več pripravlja Denis Kokalj, 
profesor kitare na Glasbeni 
šoli Škofja Loka. Koncert in 
druženje mladih umetnikov 
kitaristov je kar deset let pote-
kalo v idilični cerkvici sv. Vol-
benka na Logu. Krog poslu-
šalcev se je z leti razširil, saj 
prihaja vedno več ljubiteljev 
kitarske igre, zato so ga pre-
selili v Nunsko cerkev v Škof-
jo Loko, kjer bo na sporedu v 
nedeljo, 16. junija, ob 19. uri.

»Med šolskim letom se 
učitelji glasbenih šol sreču-
jemo na koncertih, priredi-
tvah, izobraževanjih ali tek-
movanjih, ki se jih udele-
žujemo s svojimi najbolj 
nadarjenimi učenci. Tudi 
na vsakoletnem srečanju 
Društva slovenskih učiteljev 
kitare pogosto navezujemo 
stike, zato se novice o nadar-
jenih učencih hitro razširijo, 
kar je seveda moje izhodišče 

za izbiro in povabilo,« o iz-
boru nastopajočih pove Ko-
kalj. Poleg kitarskega or-
kestra Glasbene šole Ško-
fja Loka in njenih kitaristov 
bomo slišali še najuspešnej-
še mlade kitariste, ki v Škofjo 
Loko prihajajo iz petih glas-
benih šol. Najmlajša udele-
ženka koncerta bo osemle-
tna kitaristka Teja Sovdat iz 
Glasbene šole Postojna. »Na 
koncertu, ki bo trajal dobro 
uro, bomo poleg orkestra sli-
šali še 13 kitaristov, ki so si 
skladbe za koncert izbrali po 
svojem okusu z mojim pri-
poročilom, da je pred nami 

lahkotno poletje in čas po-
čitnic,« še dodaja Kokalj, ki 
osnovno poslanstvo koncer-
ta vidi v spodbudi in podpori 
mladim kitaristom. Mladi si 
svoj nastop v Škofji Loki po-
leg spoznavanja novih pri-
jateljev glasbenikov še kako 
zapomnijo, saj v sklop kon-
certa Kitara poletju spada 
tudi predhodno snemanje 
programa, ki ga izvajajo na 
koncertu. 

Kitara poletju
Na koncertu se bodo predstavili tako kitarski 
orkester kot najboljši mladi kitaristi.

Utrinek z lanskoletnega koncerta / Foto: arhiv Denisa Kokalja
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Bled – V nedeljo so nogometaši Bleda Hirterja, Dravograda, 
Grada in Kopra odigrali povratna srečanja kvalifikacij za po-
polnitev druge slovenske nogometne lige. Tekma na Bledu 
med nogometaši Bleda Hirterja in Dravograda se je končala 
brez doseženega zadetka in v drugo slovensko nogometno 
ligo se je uvrstil Dravograd, ki je prvo tekmo v Dravogradu 
dobil z 2 : 1. V drugo slovensko nogometno ligo so se uvrstili 
tudi nogometaši Kopra.

Nogometašem Bleda Hirterja ni uspelo

Kranj – Vaterpolisti so v soboto odigrali prvi tekmi za končno 
prvo in tretje mesto v članski tekmovalni sezoni 2018/2019. 
Za prvaka, igra se na tri zmage, se borijo vaterpolisti VD Koper 
Primorska in AVK Triglav. Prvo zmago so doma zabeležili 
Primorci, ki so bili od Gorenjcev boljši s 14 : 10 (6 : 2, 2 : 5, 2 : 
2, 4 : 1). Tekma je bila polna preobratov in bi se lahko končala 
tudi z drugačnim razpletom. Napeto je bilo tudi na tekmi za 
tretje mesto v Kamniku. Vaterpolisti VD Kamnik so po vodstvu 
na polovici tekme v nadaljevanju popustili. AVK Branik je bil 
boljši s 5 : 8 (1 : 1, 3 : 1, 0 : 3, 1 : 3). Drugi tekmi bosta jutri. V 
Kranju se bo začela ob 20.45, v Mariboru pa 15 minut prej.

Vaterpolisti Triglava izgubili prvo tekmo finala

Kranj – Na nedavnem ekipnem svetovnem kegljaškem pr-
venstvu, ki je potekalo v češkem mestu Rokycany, sta se z 
uvrstitvijo v četrtfinale izkazali naši ženska ter moška državna 
reprezentanca. Moška ekipa pod vodstvom Albina Juvančiča je 
bila v skupinskem delu boljša od Francije, Danske in Slovaške, 
v napetem četrtfinalu pa klonila proti Hrvaški, medtem ko so 
bile za našo žensko ekipo usodne Nemke. Slovenske barve 
so zelo uspešno zastopali tudi številni tekmovalke in tekmo-
valci z Gorenjskega: Anja Forštnarič, Brigitte Strelec, Tadeja 
Kokalj, Janže Lužan, Aleš Blaž in Grega Bajželj. Svetovni prvaki 
so postali Srbi, med ženskimi ekipami pa je slavila Hrvaška.

Uspeh Slovenije na svetovnem kegljaškem 
prvenstvu na Češkem

Kranj – Na Veliki nagradi Lugana so se izkazali tudi slovenski 
cestni kolesarji. Matej Mohorič (Bahrain Merida) je osvojil 
tretje mesto, potem ko je po 179,2 kilometra v sprintu moral 
priznati premoč dvema kolesarjema ekipe UAE Emirates – 
Italijanu Diegu Ulissiju in Belorusu Aleksandru Rjabušenku. 
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je bil sedmi. Oba sta 
se pred odhodom na VN Lugana izkazala na domačih tleh. 
V okviru Maratona Franja so se kolesarji za naslove državnih 
prvakov pomerili v vožnji na čas. V članski konkurenci je bil 
najhitrejši prav Pogačar pred Mohoričem. Pogačar je slavil tudi 
med mlajšimi člani. Pri ženskah je naslov državne prvakinje 
med članicami ubranila Eugenija Bujak (BTC City Ljubljana) 
pred klubsko kolegico Kranjčanko Uršo Pintar. Izkazale so se 
tudi mladinke Kolesarskega kluba Kranj. Pri mlajših mladinkah 
je naslov državne prvakinje v svojem prvem letu osvojila Eva 
Prevc, njen uspeh sta pri starejših mladinkah dopolnili Ana 
Ahačič in Ema Žibert z drugim in tretjim mestom.

Uspehi gorenjskih cestnih kolesarjev

Maja Bertoncelj

Cerklje na Gorenjskem – Slo-
venska rokometna reprezen-
tanca je v soboto v Cerkljah 
na Gorenjskem odigrala pri-
jateljsko tekmo z Avstrijo, 
eno izmed treh gostiteljic 
evropskega prvenstva pri-
hodnje leto. Številne navijače 
so razveselili z zmago. Boljši 
so bili s 35 : 19 (18 : 11). 

V slovenski izbrani vrsti so 
priložnost dobili vsi igralci, v 
vratih je debitiral tudi Škofje-
ločan Aljaž Panjtar. Najbolj-
ši strelec je bil Mario Šoštarič 
z devetimi zadetki, Tilen Kod-
rin in Aleksander Špende sta 
jih dala po pet. Veselin Vujo-
vić, selektor slovenske repre-
zentance, je po tekmi pove-
dal: »Zadovoljen sem. Poka-
zali smo pravi pristop skozi ce-
lotnih šestdeset minut. Veli-
ko smo tekli, vratarji so dobro 

branili in vsi so dobili prilož-
nost za igro.« Za slovensko re-
prezentanco je bila to general-
ka pred naslednjima kvalifika-
cijskima tekmama za evrop-
sko prvenstvo 2020, kamor 
se je Slovenija že uvrstila. Jutri 
bodo igrali z Latvijo, 16. junija 
pa v Kopru še z Estonijo.

Cerklje so bile v soboto ves 
dan v znamenju rokome-
ta. V RK Cerklje so zaključi-
li uspešno tekmovalno sezo-
no 2018/2019. Dvajsetletnica 
samostojnega kluba, rokomet 
pa se v Cerkljah igra že dob-
rih šestdeset let, je bila krona-
na s prijateljsko tekmo moš-
kih članskih reprezentanc. 
»Pripeljati v Cerklje tekmo 
državne reprezentance je ve-
lik dogodek. Organizacijsko 
je velik zalogaj, a hkrati veli-
ka čast in priznanje klubu. Za 
to gre zasluga Janezu Martin-
čiču, ki je že od vsega začet-
ka gonilna sila rokometne-
ga kluba v Cerkljah. Z dogod-
kom smo nagradili vse naše 
mlade rokometaše za njihovo 
udejstvovanje v klubu. Števil-
ni so dobili enkratno prilož-
nost za druženje z reprezen-
tanti in prepričani smo, da 

jim bo to ostalo v lepem spo-
minu,« pravi glavna trenerka 
v klubu Pegi Berce.

V polčasu je združena član-
ska ekipa RK Cerklje – Rado-
vljica prejela bronaste meda-
lje za osvojeno tretje mesto v 
drugi državni rokometni ligi 
za moške. Podelila sta jih žu-
pan Občine Cerklje na Go-
renjskem Franc Čebulj in 
generalni sekretar Rokome-
tne zveze Slovenije Goran 
Cvijič. RK Cerklje je v pretek-
li sezoni v združeni zasedbi 
z RK Radovljica nastopil še v 
kategoriji mladincev in sta-
rejših dečkov A. Mladinci so 
se v drugi državni ligi uvrstili 
na sedmo mesto, starejši deč-
ki A pa so osvojili 18. mesto. 
V državnem prvenstvu so na-
topili še v kategorijah starejši 
dečki B, mlajši dečki A, B in 
C ter mini in cici rokometu. 

V Cerkljah padla Avstrija
Sobota je bila v Cerkljah na Gorenjskem v znamenju rokometa. V tamkajšnjem RK Cerklje so uradno 
zaključili uspešno tekmovalno sezono, dan pa se je končal s prijateljsko tekmo slovenske rokometne 
reprezentance, ki je visoko premagala Avstrijo.

Domači rokometaši s slovensko člansko rokometno reprezentanco / Foto: Tina Dokl

Slovenija (v modrih dresih) je na prijateljski tekmi  
v Cerkljah visoko premagala Avstrijo. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Kranj – Tradicionalni piknik 
so začeli z nastopom svojih 
sinhronih plavalk, ki so se 
klubu pridružile na začetku 
iztekajoče se sezone, in pla-
valne revije najmlajših pla-
valcev. »V naši plavalni šoli 
se plavanja uči tristo otrok, 
tokrat pa se jih je predstavi-
lo osemdeset,« je pojasnil 
trener in nekdanji selektor 
Roni Pikec. Potekala je tudi 
štafeta plavalcev tekmoval-
nih skupin, in kot je zaupal 
Pikec, je v klubu trenutno re-
gistriranih dvesto tekmoval-
cev. Po končanem dogajanju 
na bazenu so se njihovi čla-
ni v družbi staršev družili ob 
hrani in pijači na pikniku.

Podelili so nagrade za naj 
plavalke in plavalce za pre-
teklo sezono v posameznih 
kategorijah. V skupini mlajši 

dečki in deklice sta nagrado 
prejela Tilen Maček in Ser-
geja Hribar, v skupini deč-
ki in deklice Rožle Pajntar 
in Neža Zupan, med kade-
ti in kadetinjami Nace Vovk 
in Maja Lotrič, med mladin-
ci in mladinkami pa sta bila 

naj plavalca Tina Čelik in 
Aleš Zupanec. Tina Čelik je 
prejela tudi nagrado v abso-
lutni ženski kategoriji, na-
grada v absolutni moški ka-
tegoriji pa je šla v roke Petru 
Johnu Stevensu. Tina Če-
lik je največji uspeh dosegla 

na začetku letošnje sezone 
na mladinskih olimpijskih 
igrah, osvojila je tretje mes-
to. »Želim se približati nor-
mi za svetovno prvenstvo 
in se uvrstiti na olimpijske 
igre,« je zaupala Čelikova. 
Peter John Stevens, ki se po-
naša z nazivom svetovnega 
podprvaka, bo zadnji del se-
zone namenil pripravam za 
svetovno prvenstvo, ki bo v 
Južni Koreji; kot pravi, pa ga 
glavni dve tekmi letošnje se-
zone še čakata, prva bo že pri-
hodnji konec tedna v Kranju. 
»Želim se uvrstiti med top 
šestnajst na svetovni lestvici 
in s tem tudi na olimpijske 
igre,« je še povedal Stevens. 
Na pikniku so podelili še na-
grade za posebne dosežke, in 
sicer za absolutni državni re-
kord, ki so ga v štafeti dosegle 
Ana Škulj, Tina Čelik, Maja 
Lotrič in Petja Hribar.

Najuspešnejša Čelikova in Stevens
V petek so v pokritem olimpijskem bazenu Kranj pripravili piknik za člane Plavalnega kluba Triglav 
Kranj, kjer so podelili tudi nagrade za naj plavalko in plavalca.

Absolutna zmagovalca Plavalnega kluba Kranj Tina Čelik in 
Peter John Stevens / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Triindvajseti ju-
nij je datum, ko olimpij-
ski komiteji po celem svetu 
obeležujejo olimpijski dan – 
rojstvo olimpijskih iger mo-
derne dobe. Tudi Olimpijski 
komite Slovenije vsako leto 
obeleži ta posebni dan – in 
tako bo tudi letos. 

Jutri, 12. junija, ga bodo 
v Sloveniji obeležili v izbra-
nih krajih, od koder priha-
jajo naši olimpijci. Aktivni 
in nekdanji vrhunski špor-
tniki bodo obiskali matič-
ne osnovne šole in s projek-
tom Olimpijske urice s šo-
larji delili pomen olimpij-
skih vrednot – odličnost, 
prijateljstvo in spoštovanje. 

Rdeča nit druženja bo po-
govor s športnikom, nagra-
dni olimpijski kviz, izkuš-
nja športnika z olimpijskih 
iger ter osvežitev znanja o 
fair playu v športu. Govori-
li bodo tudi o aktivnem ži-
vljenjskem slogu in pome-
nu izobraževanja.

V olimpijski duh bosta ta 
dan obarvani tudi dve osnovni 
šoli na Gorenjskem. Osnov-
no šolo Križe v tržiški občini 
bo obiskal deskar na snegu 
Žan Košir, OŠ Jakoba Aljaža 
v Kranju pa sedaj že nekdanji 
smučarski skakalec Robert 
Kranjec, ki je še vedno pre-
dan športu. Zelo rad kolesari 
in pretekli konec tedna je us-
pešno premagal svoj prvi Ma-
raton Franja.

Olimpijski dan
Obletnico rojstva olimpijskih iger moderne dobe 
bodo obeležili tudi v Sloveniji. 
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Uroš Sterle,  
profesor matematike

Napredna uporaba iskalnika Google
Ko iščemo informacije po 

svetovnem spletu, ne naj-
demo vedno tistega, kar že-
limo. Če odpremo spletno 
stran https://www.google.
si/advanced_search dobi-
mo obrazec, ki ga vidimo na 
sliki. Obrazec omogoča na-
tančnejše iskanje. Prvo po-
lje (vse te besede) je enako-
vredno običajnemu iskanju. 
Ostala polja nam omogoča-
jo lažje iskanje, lahko pa to-
vrstno iskanje izvedemo v 
navadnem iskalniku z do-
datkom posebnih znakov in 
ukazov.

Če iščemo besedne zve-
ze, jih damo v narekovaje. 
Ob iskanju katerekoli izmed 
izbranih besed med besede 
vstavimo besedico OR. Iz re-
zultatov iskanja lahko tudi 
izločimo določene besede, 

iščemo po številskih inter-
valih kot tudi po končnicah 
datotek. Določimo si jezik 
ali pa regijo iskanja, kdaj je 
bil zadetek zadnjič spreme-
njen in še in še ...

Googlov iskalnik zna tudi 
računati. Račun enostavno 
napišete npr. »3+5*7«. Do-
bili boste želen rezultat 38, 
prikazalo pa se vam bo tudi 
računalo in videli boste, da 

lahko izračunate tudi kaj 
bolj zakompliciranega, kot 
so sinusi, logaritmi ... Napi-
šite »pi« in pi na deset deci-
malk je pred vami.

Ne veste, kakšen je deviz-
ni tečaj med evri in hrvaški-
mi kunami? Vpišite npr. »10 
EUR in HRK« in dobili boste 
odgovor. Seveda lahko upo-
rabite katerokoli drugo va-
luto. 

Kaj pa pretvarjanje fizikal-
nih enot? Ne veste, koliko 
tehta 5 funtov? Zapis »5 lbs 
to kg« vam pove, da je to dob-
ra dva kilograma.

Na kratko se ustavimo se 
še pri iskanju slik. Vsi vemo, 
da ima iskalnik poseben za-
vihek slike, kjer lahko išče-
mo slike po ključnih bese-
dah. Ste že kdaj kliknili na 
gumb Orodja? Dobite pet 

dodatnih možnosti za izbor 
slik. Velikost slike lahko do-
ločimo na splošno, npr. ve-
liko, srednje ali pa natančno 
v pikah. Zanimiv je tudi iz-
bor barve, saj izmed najde-
nih slik izbere tiste, ki ima-
jo pretežno izbrano barvo. 
Iščete npr. slike agrumov, 
dobite lepe slike različnih 
agrumov na belem ozadju, 
če pa izberete zeleno bar-
vo, boste dobili slike agru-
mov na drevesih, saj so take 
slike pretežno zelene. Izbe-
remo lahko tudi pravice za 
uporabo, vrsto (fotografija, 
črtna risba ...) in pa čas ob-
jave fotografije.

To je samo kratek povze-
tek tega, kar nam ponuja Go-
ogle. O tem, kaj vse lahko de-
late na mobilnih napravah, 
pa kdaj drugič.

Jelena Justin

Okolica dveh karnijskih 
vršacev, Monte Sernia in 
Crete Grauzarie, ponudi og-
romno čudovitih razgledni-
kov, s katerih napajamo svo-
jo dušo, a po drugi strani po-
nudi tudi divjo sotesko, ki 
nas preseneti s svojo prvin-
skostjo, a da vedeti, da je tu-
kaj človek hodil že dolgo na-
zaj. Prepričana sem, da so-
teska ni ravno pogosto obi-
skana, 

Zapeljemo se skozi Trbiž, 
nadaljujemo naprej mimo 
Pontebbe / Tablje, do kraja 
Mogio Udinesse / Mužac, 
kjer zavijemo desno v sme-
ri doline Val Aupa. Po prib-
ližno šestih kilometrih zavi-
jemo levo proti vasi Grauza-
ria, na razpotju pa peljemo 

mimo vasi levo, prečimo po-
tok Riu della Forchia in vozi-
mo po asfaltirani cesti, ki se 
v strmih serpentinah vzpe-
nja do vasice Badiuz, kjer 
parkiramo. Naj opozorim, 
da je cesta ozka, na mestih, 
kjer je narejeno odvodnjava-
nje, pa je treba peljati z ob-
čutkom. 

V vasi Badiuz nadalju-
jemo po še ožji, betonira-
ni cesti do zaselka Borgo 
di Mezzo. Nad vodnjakom 
zagledamo smerokaz, ki nas 
usmeri na desno, v nekaj ko-
rakih pa smo pri stari cerkvi-
ci. Nadaljujemo po kolovo-
zu naprej do zaselka Marolz. 
Potem pa začnemo izgub-
ljati nadmorsko višino, kar 
daje vedeti, da jo bomo pri 
vrnitvi pridobili nazaj. Kolo-
voz oz. ponekod betonirana 

cesta se spušča, vmes lah-
ko opazujemo številne sla-
piče. Vode je veliko. Ko do-
sežemo vas Moggessa di La, 
se začne tudi pot št. 419, ki 
pelje vse do pod Monte Ser-
nio, na škrbino Nuviernulis 
oz. na sedlo Foran de la Gja-
line, ki se ga dobro spomni-
mo iz vzpona na Monte Flop 
in Sernio. V vasici zavijemo 
desno in izgubimo še kar ne-
kaj višinskih metrov, da do-
sežemo dno soteske Glagno 
(Val Glagno). A preden do-
sežemo dno, moramo čez 
zanimiv mostiček, za kate-
rega upamo, da bo zdržal 
našo težo. Ko smo pri vodi, 
nadaljujemo po desni stra-
ni slikovite soteske. Najprej 
je lesen mostiček, ki spomi-
nja na Vintgar. Pot večino-
ma poteka po desni strani 

soteske. Divje je. Ogromne 
skale, balvani, čudoviti tol-
munčki turkizne barve. In 
potem, kar naenkrat pred 
seboj zagledamo kamnit, 
polkrožni mostiček. Prvega. 
Ostanki civilizacije in ne-
kega preteklega časa. Časa, 
ko je tod divjala prva svetov-
na vojna in je tekla kri. Ja, 
vzhodni del Tirolske fron-
te. Kmalu za mostičkom 

smo pri lestvi, ki ji sledi tudi 
del, ki je zavarovan z jekle-
nico. Ja, ta del poti, vem, da 
pogosto ni prehoden. Nada-
ljujemo naprej, po levi stra-
ni soteske, ko dosežemo 
naslednji, drugi odlično oh-
ranjen most. Prečimo ga, na 
drugi strani se povzpnemo 
v gozdiček in na desni stra-
ni poiščemo rdeč trikotnik, 
ki nas opozori, da se tukaj 

odvije slabše sledljiva lovska 
steza, po kateri se povzpne-
mo do lovske koče. Steza je v 
spodnjem delu izjemno str-
ma, ponekod malce težje sle-
dljiva. Hodimo skozi strnjen 
gozd, na koncu katerega je 
travnato pobočje. Držimo se 
desno in kmalu zagledamo 
streho lovske koče na Cuel 
delle Fratte. Pri koči je teko-
ča voda in klop, kjer si lahko 
oddahnemo. Izpred koče je 
lep pogled na nam že znana 
Cuel Mauron in Monte Pa-
lavierte.

Nad kočo je tudi Cuel da 
l'Omp, na katerega vodi še 
težje sledljiva stezica, vrh 
pa ponudi čudovit pogled na 
Monte Sernio in Creta Grau-
zario. A ta vrh nas bo še mal-
ce počakal.

Nazaj na izhodišče se 
vrnemo po poti vzpona, kar 
pomeni, da nas na koncu 
čaka približno 500 višinskih 
metrov vzpona.

 
Nadmorska višina: 814 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Cuel delle Fratte (814 n. m.)

Divja soteska
Divja soteska, kjer ni pričakovati ostalin človeka, a smo prijetno presenečeni. 
Vzpon po neoznačeni lovski stezi do lovske koče, nizka nadmorska višina, a 
precejšnja višinska razlika.

Delčki soteske so zavarovani in ob višjem vodostaju tudi neprehodni. / Foto: Jelena Justin

Čudovito ohranjen zadnji mostiček. Pred tem je še en večji, dvojni. / Foto: Jelena Justin Lovska koča Cuel delle Fratte / Foto: Jelena Justin
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Kokrica pri Kranju – V množico poletnih rekreativnih prireditev 
sodi tudi Pohod po mamutovi deželi, ki ga je minulo soboto 
ob sodelovanju Zavoda za turizem in kulturo Kranj že dva-
najstič organiziralo Turistično društvo Kokrica. Prvih deset 
pohodov je potekalo v jesenskem času, zdaj pa že drugo leto 
v junijskem terminu. Letošnji obisk je bil velik, saj se je na 
štirinajst- ali sedemkilometrsko pot mimo Bobovških jezerc, 
kjer so leta 1953 pri izkopu gline naleteli na okostje mamuta, 
po katerem sta rekreativna prireditev in pot tudi dobili ime, 
in po krajinskem parku Udin boršt podalo več kot dvesto po-
hodnikov vseh generacij. Ti so se po končani poti še podružili 
in okrepčali na izhodiščni točki pri supermarketu Mercator na 
Kokrici, kjer sta za boljše razpoloženje skrbeli tudi maskoti 
Mamut in škratek Kranček. 

Več kot dvesto pohodnikov po Mamutovi poti
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Le še nekaj 
dni je do Teka štirih mo-
stov, ki bo v soboto, 15. juni-
ja. Kakšni so letošnji obeti, 
kako ste zadovoljni z odzi-
vom tekačev?

»Letošnji obeti so re-
kordni, saj na dvodnevni pri-
reditvi pričakujemo več kot 
tri tisoč udeležencev iz Slo-
venije in tujine, ob trasi in na 
drugih prireditvenih prosto-
rih pa bo od šest do sedem 
tisoč Ločanov, navijačev, tu-
ristov, gledalcev in spremlje-
valcev. Pripravili smo števil-
ne novosti, precej pozornos-
ti smo namenili humanitar-
nim in spremljevalnim de-
javnostim, veliko pa bo tudi 
žive glasbe in druženja. Če 

že pravimo, da imamo deset 
kilometrov dolg žur, mora-
mo to tudi upravičiti.
Kaj vse se bo dogajalo?

»Naš tradicionalni jedil-
nik, ki je sestavljen iz pet-
kove testeninke s koncer-
tom ter celodnevnega sobot-
nega dogajanja s športno tr-
žnico, dopoldanskimi teki 
vrtčevskih otrok, podelitvi-
jo priznanj mladim športni-
kom in njihovim mentor-
jem, ki jo organizira Špor-
tna zveza Škofja Loka, nasto-
pom plesne skupine Art in 
Mestnega pihalnega orke-
stra Škofja Loka, popoldan-
skimi teki šolarjev in Tekom 
za edinost ter večernim te-
kom po ulicah in trgih sre-
dnjeveške Škofje Loke, smo 
obogatili z novimi glavnimi 

jedmi in sladicami. Med te 
spadajo otroška atletika, ce-
lodnevna ponudba hrane 
na Mestnem trgu, večerno 
varstvo otrok, ekipa Tečem 
za zdravje, fotografska raz-
stava, solo pevka Nina Mis-
son na startu, prikazovalnik 
hitrosti in seveda Tek juna-
kov 3. nadstropja. Nekaj pre-
senečenj pa naj ostane še 
skritih.«
Kot ste že omenili, bo le-
tošnja posebnost Tek juna-
kov 3. nadstropja.

»Junaki 3. nadstropja so 
otroci in mladostniki, ki so 
se ali se še zdravijo v tret-
jem nadstropju Pediatrič-
ne klinike na Hemato-on-
kološkem oddelku. Ponos-
ni smo, da jim bomo omo-
gočili nastop na Teku štirih 

mostov. To bo največ pome-
nilo predvsem njim in njiho-
vim družinam. Junaki bodo 
še dodaten kamenček v na-
šem bogatem humanitar-
nem mozaiku, ki ga sestav-
ljata škofjeloška Rotary in 
Lions klub s podporo slepim 
in slabovidnim tekačem ter 
njihovim spremljevalcem, 
članom terapevtske skupi-
ne Projekt Človek in šolar-
jem OŠ Jela Janežiča za ot-
roke s posebnimi potreba-
mi. Tudi organizatorji vsako 
leto podpiramo humanitar-
nost z enim evrom od vsake 
plačane prijavnine.«
Vaše geslo je »10 km dolg 
žur«, torej tek tudi za vse tis-
te, ki niso najbolje priprav-
ljeni. Nihče ne bo zadnji.

»Dr. Andrej Šubic je dal 
pobudo za skupino Tečem za 
zdravje, ki bo deset kilome-
trov pretekla v sedemdese-
tih minutah, kar pomeni, da 
nihče ne bo zadnji, saj bodo 
skupaj pritekli v cilj. Skupina 
Tečem za zdravje bo odslej 
stalnica na našem teku.«
Kdo pa so favoriti?

»Lanska zmagovalca Mi-
tja Krevs in Neja Kršinar.«
Ko pade zastor: kaj je za vas 
najpomembnejše?

»Da celotna Loka diha 
skupaj s Tekom štirih mo-
stov. To daje največji čar naši 
prireditvi.«

Letošnji obeti so rekordni
Konec tedna bo središče rekreativnega dogajanja na Gorenjskem v Škofji Loki s Tekom štirih mostov.  
O dogodku in letošnjih novostih v pogovoru z Igorjem Drakuličem, direktorjem prireditve. 

Igor Drakulič, direktor 
prireditve

S Tekom štirih mostov diha celotna Škofja Loka. 
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Tacen – Vzpon od vznožja do 
vrha Šmarne gore po najbolj 
obljudeni planinski poti v Slove-
niji je 365 dni v letu tiho športno 
bojišče. Na stotine obiskoval-
cev Šmarne gore se vsaj kdaj 
zažene v strmino in izmeri čas. 
Tekma Rekord Šmarne gore je 
formalna verzija tega dogaja-
nja. Potekala bo danes, 11. ju-
nija, in sicer v že 24. izvedbi. Od 
vznožja Šmarne gore v Tacnu 
po poti »čez korenine« do cilja 
na vrhu Šmarne gore je 1,8 kilo-
metra in 360 višinskih metrov. 
Moški rekord je 11 minut in 8 
sekund, ženski 13 minut in 18 
sekund. Kako hitri bodo tekači 
letos, bo znano kmalu po star-
tu, ki bo ob 17.30 za otroški tek, 
ob 18. uri za ženske in ob 18.30 
za moške. 

Rekord Šmarne gore

Ljubelj – V nedeljo, 16. junija, Atletsko društvo Olimpik orga-
nizira tretji Tek na »stari« Ljubelj. Tekmovalci in tekmovalke 
bodo razporejeni v več starostnih skupinah na razdaljah dva 
in en kilometer. Start na krajši progi bo ob 10. uri, na daljši 
(pri vratih na začetku makadamske poti proti vrhu »starega« 
Ljubelja) pa ob 10.15.

Tekli bodo na »stari« Ljubelj

Maja Bertoncelj

Godešič – Športno društvo 
Kondor Godešič je letos tret-
je leto zapored pripravilo pri-
reditev Kondorjev let. Če so 

bili prej poznani po organiza-
ciji Teka in pohoda na Osol-
nik, je sedaj v ospredju pri-
ljubljeni tek s preprekami po 
Produ, območju pod Godeši-
čem.

Zmagovalec Kondorjeve-
ga leta 2019 je ekipa Gamsi 
(Tine Trojanšek, Tine Hren, 
Gregor Zore, Matic Plaznik, 
Luka Trojanšek), druga je 
bila ekipa Koma (Andrej Ko-
man, Peter Koman, Tine Pot-
rebuješ, Jože Debeljak), tret-
ji pa domačini iz ekipe Stare 
Kajle (Jože Hafner, Tomaž 
Krajnik, Iztok Avguštin, Me-
tod Bobnar, Borut Bizjak). V 
konkurenci ženskih ekip so 
bile najboljše Črne mambe 
(Petra Krmelj, Jerneja Trno-
vec, Petra Strnad), med meša-
nimi ekipami pa Pupce (Peter 
Buh, Jure Stanonik, Hana Lo-
gar, Alen Selan, Neja Štroma-
jer). Iz ekipe Pupce je bila tudi 
najboljša letalka Kondorjeve-
ga leta, in sicer Hana Logar. 
Na krajši in precej manj zah-
tevni progi so se s tekom in 
ovirami spoprijeli tudi otroci.

Letošnji Kondorjev let je 
bil prvič dvodnevna priredi-
tev: sobotnemu športno-re-
kreativnemu delu so dodali 
še dva koncertna večera.

Gamsom Kondorjev let
Na Godešiču je s tekom in premagovanjem preprek najbolje opravila  
ekipa Gamsi.

Ena izmed zanimivejših preprek je Drča. Člani ekipe  
se spustijo po okrog šestdeset metrov dolgi strmini. 
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Mošnje – Malo je prireditev, 
ki se lahko pohvalijo s tako 
dolgo zgodovino kot Mo-
šenjski tek. V soboto je v or-
ganizaciji ŠD Mošnje pote-
kal že tridesetič.

Obletnica je bila tudi v 
znamenju dobre konkuren-
ce. Med moškimi je zmagal 
naš najboljši maratonec Rok 
Puhar (AK Triglav Kranj). 
»Ta teden sem znova za-
čel trenirati in po naključju 
sem zasledil razpis za tekmo 
v Mošnjah. Ker sem načrto-
val tempo tek, sem se odlo-
čil za udeležbo na tej prire-
ditvi. Zanimala me je tudi 

proga. Moram reči, da je tež-
ja, kot sem mislil. Vseeno je 
bil to dober trening,« je po-
vedal atlet iz Šenčurja, kate-
rega cilj je čim bolje se prip-
raviti za jesen in potem dob-
ro odteči maraton. S časom 
16:10 je na osemkilometrski 
razgibani progi najbližjega 
konkurenta Danila Šimni-
ca (KK Završnica) prehitel 
za skoraj dve minuti, tretji je 
bil Marjan Robič. 

V ženski konkurenci je 
niz zmag na letošnjih tekih 
na Gorenjskem nadaljevala 
Nives Skube (AD Olimpik), 
druga je bila Anja Zima iz 
domačega ŠD Mošnje, tretja 
pa Urška Malovrh.

Puhar zmagal v Mošnjah
Mošenjski tek je potekal že tridesetič.

Maratonec Rok Puhar je bil prepričljivo najhitrejši na 
Mošenjskem teku. / Foto: Matjaž Klemenc

Ljubljana – Minuli konec te-
dna je potekal Maraton Fra-
nja, na katerem je kolesarilo 
skupaj več kot sedem tisoč 
udeležencev. Za nedeljski 
vrhunec sta poskrbela Miha 
Alič z rekordnim časom na 
Mali Franji (97 kilometrov, 
2;22:44) in Italijan Manuel 
Fedele na Veliki Franji (156 
kilometrov, 3;39:38).

Rekordna Franja
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Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je začel dru-
gi del letošnje nacionalne 
preventivne akcije Hitrost, s 
katero želi Agencija za var-
nost prometa (AVP) v sode-
lovanju s policijo zmanjša-
ti število in omiliti posledi-
ce prometnih nesreč, ki jih 
povzroči prehitra vožnja. Ta 
je namreč še vedno najpogo-
stejši vzrok prometnih ne-
sreč z najhujšimi posledica-
mi. Akcija, med katero bodo 
poleg preventivnih vsebin 
izvajali tudi poostrene nad-
zore prometa, bo potekala 
do 23. junija, ponovili pa jo 
bodo še avgusta. 

Po podatkih AVP je nepri-
lagojena hitrost lani vze-
la 37 človeških življenj (46 
v letu 2017) od skupaj 91 
umrlih na slovenskih ce-
stah. V prvih petih mese-
cih letos se je zaradi hitrosti 
zgodilo 1110 prometnih ne-
sreč, v katerih je življenje iz-
gubilo devetnajst oseb. Naj-
mlajša žrtev je imela 19 let, 
najstarejša pa 85 let, oba sta 

bila tudi povzročitelja nesre-
če. V primerljivem obdob-
ju lani je bilo takšnih pro-
metnih nesreč 1300, umr-
lo je 15 oseb, v letu 2017 pa 
je v 1140 nesrečah življenje 
izgubilo 21 oseb. Delež pro-
metnih nesreč zaradi nepri-
lagojene hitrosti se je lani 
(17,9 odstotka) v primerjavi 
z letom 2017 (16,7 odstotka) 
povečal.

Povzročitelji prometnih 
nesreč zaradi neprilagoje-
ne hitrosti so po statističnih 
podatkih najpogosteje sta-
ri med 25 in 34 leti, sledijo 
jim vozniki med 18. in 24. 
letom starosti. Najpogostej-
ši povzročitelj prometnih ne-
sreč zaradi neprilagojene hi-
trosti je voznik osebnega av-
tomobila. V celotnem letu 
2018 je bilo kar 2439 povzro-
čiteljev prometnih nesreč vo-
znikov osebnih avtomobi-
lov. V prvih petih mesecih le-
tošnjega leta je bilo takšnih 
povzročiteljev že 835. 

Tudi prometne nesreče 
s smrtnim izidom največ-
krat povzročijo vozniki iz 

starostne skupine 18–34 let, 
njihov delež pa se je z 39 od-
stotkov v letu 2014 povečal 
na kar 56 odstotkov v letu 
2018. Spodbudnejši so po-
datki za letošnjih prvih pet 
mesecev letos, saj se je delež 
teh povzročiteljev nesreč s 
smrtnim izidom znižal z lan-
skih 64 odstotkov na štiride-
set odstotkov.  

V času akcije bodo poli-
cisti po vsej Sloveniji izvajali 

poostren nadzor hitrosti. Ko so 
aprila izvajali evropsko uskla-
jeni maraton nadzora hitrosti 
na 611 lokacijah po vsej Slove-
niji, so vpliv nadzora preveri-
li tudi na prikazovalnikih hi-
trosti »Vi vozite«, ki so name-
ščeni na osmih različnih loka-
cijah po Sloveniji. Rezultati so 
pokazali, da so vozniki na dan 
merjenja hitrosti vozili poča-
sneje, v povprečju za 2,7 km/h 
oziroma 6,2 odstotka. 

Največkrat so prehitri mlajši vozniki
Prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti najpogosteje povzročijo vozniki, stari med 18 in 34 let. 
Lani je hitrost na slovenskih cestah vzela 37 življenj. 

Tudi drugi del preventivne akcije Hitrost bodo po vsej 
državi spremljali pogosti nadzori hitrosti. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Simon Šubic

Triglav – V hribih so lah-
ko zaradi snega razmere še 
marsikje nevarne, kar pa 
mnogih ne odvrne več od 
obiska visokogorja. Posle-
dično imajo gorski reševal-
ci v zadnjih dneh polne roke 
dela, na žalost pa kdaj ne po-
maga niti njihova pomoč. 
Tragično se je v soboto opol-
dne za enega planinca kon-
čal vzpon po markirani poti 
s Kredarice na Triglav. 

Na Policijski upravi Kranj 
so razložili, da se je planinec 
okoli poldneva smrtno pone-
srečil pod Malim Triglavom, 
ko je med vzponom zdrsnil 
na snegu in z gore padel v 
Snežno konto. »Hodil je s 
še dvema planincema, ki sta 
bila nepoškodovana in ne-
opremljena – brez derez in 
cepinov. Okoliščine kažejo 
na nesrečo,« je povedal Bo-
jan Kos, tiskovni predstav-
nik PU Kranj. Posredovali so 
gorski reševalci iz Mojstrane 
in ekipa za helikoptersko re-
ševanje z Brnika, ki je vse tri 
prepeljala v dolino, kjer so 
pokojnega prevzeli delavci 
pogrebne službe. 

»Iz podatkov, ki so jih po-
licisti pridobili pri ogledu 
kraja, so razmere nevarne. 
Sneg pod Kredarico se udira 
preko kolen, vrh je leden in 
zelo nevaren tudi za izkuše-
ne planince, pihal pa je še ve-
ter, ki je močno oteževal re-
ševanje. To je realna situaci-
ja na gori. Vzpon na Triglav 
odsvetujemo. Prav tako so 

razmere lahko nevarne pov-
sod, kjer je še sneg. Ne iz-
postavljajte se tveganjem in 
s svojimi izletniškimi ambi-
cijami ne kličite nesreče. Se-
zona je še dolga, še bo čas za 
visokogorje. Take razmere 
so zelo nevarne tudi za reše-
valce,« je še sporočil Kos. 

Zadnji konec tedna so si-
cer gorski reševalci posredo-
vali še desetkrat. V petek zve-
čer so na Planini Konjščica 
poskrbeli za planinca, ki sta 
se izgubila na poti v Vodni-
kov dom na Velem polju, že 
popoldne pa so priskočili na 
pomoč najprej tujima planin-
cema, ki sta v zahtevnih raz-
merah omagala pri vzponu 
na Malo Mojstrovko, nato pa 
še planincema, ki sta obtiča-
la na Hanzovi poti. Pomoč je 
potreboval tudi tuji planinec, 
ki je zdrsnil na strmi zasneže-
ni poti pod pod Skuto in padel 
dvajset metrov globoko.  

V soboto so gorski reševal-
ci pomagali planinki, ki si je 
na Veliki Golici poškodova-
la gleženj, planincu, ki si je 
poškodoval nogo pri vrača-
nju z Blegoša, poškodova-
nemu otroku na Krvavcu in 
madžarskemu planincu, ki 
je v gozdu v Ukancu omagal 
na poti na Triglav. V nedeljo 
si je planinka poškodovala 
gleženj pri koči na Golici, na 
zahtevnem zasneženem te-
renu so na poti na Malo Moj-
strovko na nadmorski višini 
2200 metrov obtičali trije 
nemški planinci, na planini 
Voje pa je zbolel otrok, ki so 
ga prepeljali v dolino. 

Med vzponom  
na Triglav zdrsnil 
V visokogorju so razmere še marsikje zelo 
zahtevne in nevarne. 

Simon Šubic

Senično – V petek popoldne 
se je med jadranjem v hri-
bih pod Malo Poljano proti 
Domu pod Storžičem smr-
tno ponesrečil jadralni pa-
dalec. 

Tržiške policiste in gorske 
reševalce so v soboto oko-
li 13.40 iz pristajališča za ja-
dralne padalce v Seničnem 
obvestili, da pogrešajo padal-
ca. Našli so ga povsem po na-
ključju, saj so iz policijskega 

helikopterja, ki je letel na 
neko drugo intervencijo, 
opazili padalo v drevesih pri 
Mali Poljani. Po ugotovitvah 
policije je pokojni po vsej ver-
jetnosti po poletu s Kriške 
gore med letom izgubil viši-
no in trčil v drevo. Umrl je na 
kraju nesreče. Gorski reše-
valci iz Tržiča so s terenskim 
vozilom odšli do mrtvega pa-
dalca, ga spustili z drevesa in 
prepeljali do doma pod Stor-
žičem, kjer ga je prevzela 
pogrebna služba. 

Padalec trčil v drevo

Kranj – Kranjski policisti so v poostrenem nadzoru nad trez-
nostjo oziroma vinjenostjo voznikov na območju Kranja usta-
vili več kot dvesto voznikov. Sedem jih je na alkotestu »padlo«, 
eden je bil poleg tega tudi pod vplivom prepovedanih drog. 
Poleg tega so ugotovili še 29 drugih kršitev – od neupoštevanja 
prometne signalizacije, prehitre vožnje in nepravilne strani vo-
žnje do neuporabe varnostnega pasu in uporabe telefona med 
vožnjo. Iz prometa so izločili tudi eno neregistrirano vozilo.

V petek so pihali v Kranju

Simon Šubic

Jesenice – Višje sodišče v Lju-
bljani je pravnomočno odlo-
čilo, da je bila tožba Splo-
šne bolnišnice Jesenice pro-
ti podjetju Heta Asset Reso-
lution zaradi ugotovitve del-
ne ničnosti pogodbe uteme-
ljena in da je bil prenos dveh 
parkirnih con na upravljavca 
parkirnih površin ničen, so 
sporočili z jeseniške bolni-
šnice, ki je pred dnevi prejela 
sodbo višjega sodišča. »Tako 
je odločeno, da parkirne po-
vršine dveh con na zemljišču 
ob bolnišnici pripadajo Splo-
šni bolnišnici Jesenice,« so 
dodali.

V jeseniški bolnišnici so 
leta 2008 za upravljavca par-
kirnih površin izbrali družbo 
Avioprojekt, naknadno pa so 
v njeno upravljanje prenesli 
še površine med bolnišnični-
mi stavbami. Po stečaju Avi-
oprojekta je te površine s tri-
partitno pogodbo v upravlja-
nje prevzela Heta Asset Re-
solution, slaba banka nekda-
nje banke Hypo. Po mnenju 
zdajšnjega vodstva bolnišni-
ce pa je bila pogodba za zgor-
nje parkirišče nična, čemur 
je zdaj pritrdilo še višje so-
dišče, tako da bolnišnica dve 
parkirni coni ob bolnišnici 

pravnomočno prevzema v 
svoje upravljanje, preostale 
tri parkirne cone pa še vedno 
ostajajo v upravljanju Hete. 

Kaj bo bolnišnica naredi-
la z obema parkiriščema, še 
ni znano, saj je strategija po 
besedah direktorja Janeza 
Poklukarja še v pripravi. Ena 
od možnosti je tudi širitev bol-
nišnice na zgornje parkirišče, 
kar pa dolgoročno ne bi za-
doščalo za premoščanje tre-
nutne prostorske stiske, zato 
prioriteta ostaja nova regijska 
bolnišnica, je dejal Poklukar. 

Na sodiščih sta v zvezi s 
parkirišči ob bolnišnici odpr-
ti še dve zadevi. Heta v enem 
primeru toži bolnišnico za 
povrnitev 80 tisoč evrov za 
najem parkirnih prostorov, 
na katerih je med gradnjo 
urgentnega centra delovala 
vojaška mobilna bolnišnica 
Role. Bolnišnica je plačilo na-
jemnine zavračala, na podla-
gi zadnje sodbe višjega sodi-
šča pa se lahko izkaže, da je 
imela prav. 

Pred kranjskim okrožnim 
sodiščem pa poteka tudi spor 

med Heto in bolnišnico za-
radi nezmožnosti upravlja-
nja zunanjih parkirišč. Heta 
od bolnišnice zahteva sko-
raj 540 tisoč evrov odško-
dnine, ker ji ta v zadnjih le-
tih ni omogočila zaračunava-
nja parkirnine na parkirnin 
conah, ki jih upravljanja, saj 
so bili ob gradnji urgentne-
ga centra v letih 2014 in 2015 
prekinjeni električni vodi za 
delovanje zapornic in parko-
matov, bolnišnica pa Heti ni 
omogočila njihove ponovne 
vzpostavitve.

Sodišče pritrdilo bolnišnici
Višje sodišče v Ljubljani je pravnomočno odločilo, da Splošni bolnišnici Jesenice pripadata dve parkirni 
coni ob bolnišnični stavbi. Na sodiščih še dva sodna spora zaradi zunanjih parkirišč.

Jeseniška bolnišnica je dobila prvo od več sodnih bitk v zvezi z zunanjimi parkirnimi 
površinami ob bolnišnični stavbi. / Foto: Gorazd Kavčič 



Alenka Brun

D
omačini pripravi
jo zanimiv spre
mljevalni progr
am in organizi
rajo pohod med 

vinogradi, ki je speljan mimo 
kraških domačij. Na nekaterih 
kmetijah obiskovalcem poleg 
vina predstavijo tudi odlične 
izdelke iz doma pridelanih 
sestavin. 

Govorimo o prireditvi, ki so 
jo poimenovali V osrčju deže
le terana, organizirali pa letos 
že petnajstič. Tokrat so vklju
čili trinajst domačij, ki so 
poleg terana in kraških belih 
vin predstavile še kakšno 
dodatno ponudbo. Pri organi
zaciji dogodka Krajevni sku
pnosti Tomaj pomaga tudi 
Občina Sežana, a največ pris
pevajo vinogradniki sami.

Bogat spremljevalni 
program

Odprtje dogodka je ozna
nil bogat kulturni program s 
pozdravnimi govori na Turis
tični kmetiji Škerlj v Tomaju, 

potem pa so se obiskoval
ci lahko podali od domači
je do domačije in degustira
li. Glasba, pesem in brana 
beseda so obiskovalce spre
mljale ves dan. Zaljubljeni v 
teran in ljubitelji kulture pa 
so si lahko v Tomaju ogledali 
še domačijo Srečka Kosovela 
ali obiskali njegov grob.

Na dogodku niso manj
kali člani evropskega in slo
venskega reda vitezov vina in 

aktualna kraljica terana Tin
kara Gulič, ki so se v popol
danskih urah družili tudi 
pod najstarejšo trto refoška 
na Krasu na Turkovi domači
ji v Šepuljah. 

Problem mlade 
generacije

Na domačiji Petelin  Roge
lja v Tomaju smo poklepeta
li z očetom in sinom Mari
janom in Matejem Rogel
ja. Marijan je posebej ome
nil problem, ki ga opaža že 
dlje časa: mlade generacije 
ne kažejo toliko zaniman
ja za delo na kmetiji. Sam je 
pred časom pustil službo in 
se odločil točno za to.

»Smo najmanjši vinorod
ni okoliš v Sloveniji. Ko greš 
mimo polj in pogledaš, kako 
vsako leto vinogradi usihajo 
... Premalo je obnov za Kras, 
marsikdo razmišlja, ali se 
splača ali ne … Zase vem, da 
s teranom ne bom obogatel, 
bom pa obogatil vas,« pripo
veduje s kančkom žalosti v 
glasu. 

Začutimo izjemno pri
padnost teranu. Nadaljuje: 
»Na teran smo zelo ponos
ni. Trto zelo čuvamo. Hudo 
mi je, ko vidim kakega sta
rejšega gospoda, ki se z zad
njimi močmi bori za obstoj 
svojega vinograda.« 

Vseeno je Marijan opti
mist. Pravi sicer, da je težko 
napovedovati, kaj se bo zgo
dilo v prihodnosti, a vedno 
upa na najboljše. Je pa res, 
da jih v Konzorciju kraških 
pridelovalcev terana včasih 
tudi zaskrbi glede kmetijstva 
na Krasu, ker to pač v večini 
predstavlja vinogradništvo. 

Gorenjci jih radi obiščejo, 
pove, in so kot ljubitelji tera
na pomembni za ves Kras, ne 
le za njihovo hišo. Poudari: 
»Kdor se teranu približa in ga 
začuti, ga bo vedno imel rad. 
Teran ti je lahko le všeč ali pa 
ne. Kdor se zanj odloči, ga bo 
kozarec dobrega terana v živ
ljenju vedno spremljal.« 

Matej dopolni očeta, da 
zapisi o njihovi kmetiji sega
jo že v leto 1640. 

»Mi imamo vinograde pod 
Tomajem, na južnih poboč
jih, nekaj pa tudi sredi vasi. 
Teran potrebuje veliko son
ca, dobro mu dene tudi bur
ja. Zemlja pa bolj je rdeča, 
trda in težka za obdelovan
je, boljše vino ponavadi da.« 
Razloži nam še nekaj osnov 
o Konzorciju in doseganju 
predpisanih strogih standar
dov. Meni tudi, da je teran že 
popularen, a priljubljenost 
še pridobiva. 

Teran Kraševcem pomeni 
ogromno

Srečali smo tudi Borisa Lis
jaka z domačije Lisjak (Dutov
lje), ki je v krogih poznavalcev 
terana znano ime. Je nekdanji 

V OSRČJU DEŽELE TERANA
Tudi Gorenjci se ob koncih tedna radi odzovejo in obiščejo dneve odprtih vrat vinskih kleti v Vipavski 
dolini, Goriških brdih, se odpeljejo v slovensko Istro, blizu jim je tudi Kras. In če ostanemo pri Krasu: 
v Tomaju in petih bližnjih vaseh pridelovalci terana vsako leto povabijo, da pokusite njihova vrhunska 
vina, prisluhnete zgodbam vinarjev ter uživate ob domači kulinariki.

Marijan in Matej Rogelja

Člani Evropskega reda vitezov vina v družbi aktualne 
kraljice terana Tinkare Gulič

predsednik Konzorcija, sedaj 
njegov podpredsednik, na pri
reditvi pa je bil tudi kot pred
stavnik Slovenskega reda vite
zov vina – slovenska Istra in 
Kras. V njegovi kleti najdemo 
kar nekaj izjemnih vin, tudi 
kakega šampiona. Zanimalo 
nas je, ali je kaj novega na pod
ročju zaščite imena teran v 
zvezi s Hrvaško. Odgovoril je, 
da je vse na evropskem sodiš
ču v Luksemburgu, letos pri
čakujejo odločitev. Poudaril 
je, da so naredili vse za zaščito 
imena. »Bila je pravilna, pra
vočasna in popolna.« Doma
či in tuji pravniki ter strokov
njaki iz tega področja so se 
zadeve lotili skrajno resno. 
»In če je kaj pravice na tem 
svetu, morajo biti Kraševci v 
tej pravdi uspešni,« je prepri
čan. »Slovenci smo ime zašči
tili, pred vstopom Hrvaške v 

EU, bi se pa morala Hrvaška 
odločiti, kaj bo imela, a takrat 
o tem problemu niso žele
li nič slišati. So pa s tem pri
šli na plano kasneje,« je poja
snil Lisjak ter dodal, da so pri 
sosedih trdili, da imajo trto 
teran, mi pa, da imamo vino 
teran. »Tudi na tem se je veli
ko delalo. Opravili smo celo 
analizo DNK in ugotovili, da 
gre za eno in isto trsno cep
ljenko, da tako trta teran ne 
obstaja, ampak trta refošk, ki 
na našem Krasu daje teran, v 
hrvaški Istri pa refošk.« 

Tudi Lisjak je poudaril pro
blem obstoja. Na Krasu kme
tije v največji meri bazirajo 
na teranu, nekatere manjše 

kleti celo stoodstotno. »Teran 
nam na Krasu pomeni ogro
mno, in če ga izgubimo, je 
to propad vinogradništva na 
Krasu.« V hrvaški Istri pre
vladuje istrska malvazija, gla
vno rdeče vino je refošk, a do 
njega Hrvatje ne čutijo neke 
pripadnosti, zato Lisjak raz
mišlja, da gre le za nagajanje. 
»Do leta 2012 so Hrvatje lah
ko prodajali znamko Teran, 
od takrat dalje je ne smejo, a 
se tega ravno ne držijo. Tudi 
urgiranje nič ne pomaga. Že 
pred dvema letoma smo tudi 
dokazali – za kar 25 let nazaj 
– da so kupovali trto refošk, 
želijo pa, da bi imeli trto teran 
…« 

Nekaj malega je povedal še 
o sledljivosti v domačih vino
gradih. Ta je namreč izjem
na. Analizirajo tudi zemljo, 
grozdje, listje in še kup stva

ri. Petkrat analizirajo samo 
grozdje pred trgatvijo, kar 
je zagotovilo, da je kvaliteta 
grozdja vrhunska, da iz nje
ga lahko donegujemo teran. 
Če namreč teran primerja
mo z drugimi vini, je izbra
ni teran vrhunsko vino, ozna
ka PTP pomeni kakovostne
ga, manj kakovostno vino pa 
je lahko le še kraško rdeče, ne 
več teran. »Zaščita je straho
vita. Določena je sladkorna 
stopnja, ekstrakti …« je naš
tel Lisjak, ki poudarja, da se 
v primeru, če se bodo Hrvati 
na odločitev sodišča pritožili, 
lahko zgodi, da se zgodba še 
nekaj let ne bo zaključila – in 
verjetno se bodo.

Boris Lisjak

Cvetka Raubar je pekla koromačevo frtaljo in obiskovalci  
prireditve V osrčju dežele terana so jo z veseljem pokusili.
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N
aročniki in 
bralci časopi-
sa Gorenjski 
glas so s Poto-
valno agencijo 

Alpetour obiskali Italijo, in 
sicer zanimivo mestece San 
Gimignano, srednjeveško 
Sieno, pokukali so v Napo-
leonovo vilo na Elbi in pos-
kušali ujeti utrip otoka, na 
poti domov pa so se ustavi-
li še v Firencah, prestolnici 

umetnosti, muzejev in zibel-
ki renesanse. Na poti jih je 
spremljala Vesna Ažman, 
turistična vodnica, ki jim je 
tridnevno raziskovanje obo-
gatila z razlagami in odgo-
vori na vprašanja, tudi tista, 
najbolj radovedna.

Prva postaja je bilo sim-
patično mestece San Gimi-
gnano, kje so se sprehodili 
po ozkih uličicah, med sto-
lpi in po trgih, ki jih obkro-
žajo mestne palače in cerkve. 
Nekaj prostega časa je veči-
na izkoristila za okušanje 

domačega sladoleda iz sla-
ščičarne Gelateria Dondoli 
na trgu Piazza della Cister-
na. Njihov sladoled poznajo 
tako rekoč po vsem svetu, saj 
se ponaša s kar nekaj zmago-
valnimi nazivi na svetovnem 
nivoju. Privabljata tako okus 
kot izvirnost okusov. Nekate-
re so pritegnili tudi muzeji, 
posvečeni mučenju in mučil-
nim napravam; in v San 
Gimignanu so si lahko ogle-
dali dva. Bili pa so tudi taki, ki 
so uživali na soncu in ob izje-
mnem razgledu na pokraji-
no pod mestom, ki potrjuje 
opevano sliko Toskane. 

Pot smo potem nadalje-
vali do očarljive srednjeveš-
ke Siene, za katero je znano, 
da je nenehno tekmovala s 
Firencami. Mesto ima svoje 
srce na krožnem trgu Piaz-
zi del Campo, prizorišču dir-
ke palio, najstarejše konjske 
dirke v Italiji, kjer tekmoval-
ci jahajo brez sedel in je naj-
znamenitejša mestna prire-
ditev. Izstopa tudi mogočen 
stolp Mangia z mestno hišo, 
ne moremo mimo katedral 
in ponovno številnih palač. 

Prvi dan je minil, kot bi 
mignil.                

(Se nadaljuje)

Toskana in otok Elba (1)

NAJBOLJŠI SLADOLED

San Gimignano

Za dober sladoled je marsikdo pripravljen čakati.

Prijateljici sta si privoščili en sladoled, ker se obema ni 
ljubilo stati v vrsti, ki je ob določenih urah dneva pred 
znamenito Gelaterio Dondoli še posebno dolga.

Piazza del Campo v Sieni

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

N
a državnem sre-
čanju otroških 
folklornih sku-
pin Ringaraja 
2019 se je prvo 

soboto v juniju v Majšperku 
predstavilo osem najboljših 
skupin iz vse Slovenije. Stro-
kovne žirije, ki so jo sestav-
ljali dr. Tomaž Simetinger, 
Mojca Kmetec in Luka Kropi-
vnik, niso navdušile le s ple-
som, temveč tudi z muzicira-
njem, petjem, igro in folklor-
nimi kostumi. Kot najbolj-
še so prepoznali mladinsko 
folklorno skupino Kulturne-
ga društva Karavanke iz Trži-
ča, starejšo otroško folklorno 
skupino Šleka pac Osnovne 
šole J. Hudalesa iz Jurovske-
ga Dola ter Otroško folklor-
no skupino Č'belce Osnov-
ne šole Antona Tomaža Lin-
harta in Kulturnega društva 
(KD) Mošnje iz Radovljice, je 
razložila producentka za fol-
klorno dejavnost pri Javnem 

skladu RS za kulturne deja-
vnosti (JSKD) Tjaša Ferenc 
Trampuš.

Na območnih srečanjih 
otroških folklornih skupin 
po Sloveniji, ki jih priprav-
lja JSKD s svojimi območni-
mi izpostavami, je letos sku-
paj nastopilo 248 skupin, 
v katerih pleše več kot pet 
tisoč otrok. Na regijska sre-
čanja se je uvrstilo 49 sku-
pin, osem najboljših pa se 

je predstavilo še na držav-
nem srečanju. Otroci otroš-
ke folklorne skupine Č'bel-
ce OŠ Antona Tomaža Lin-
harta in KD Mošnje so pri-
kazali koreografijo Ženin in 
nevesta pod mizo štruklje 
jesta. Vodja skupine in avto-
rica koreografije je Uršu-
la Kavar, za glasbeno prire-
dbo je poskrbela Eva Čeh. 
Mladinska folklorna skupi-
na KD Karavanke Tržič pa 

se je predstavila s progra-
mom Od ritma do plesa. 
Skupino vodita Pija Japelj in 
Saša Meglič, ki je pripravila 
tudi koreografijo, glasbeno 
priredbo so pripravili Tadej 
Teran, Žan Šmid in Marijan 
Bartolac. Letošnje srečanje 
je po besedah Tjaše Ferenc 
Trampuš postreglo z razno-
likimi in iskrivimi programi 
ter nekaj zares dobrimi ples-
nimi izvedbami.

GORENJCI NAVDUŠILI
Na državnem srečanju otroških folklornih skupin Ringaraja 2019 v Majšperku sta dva od treh najboljših 
nastopov srečanja po mnenju strokovne žirije prikazali gorenjski skupini. Najboljši mladi folklorniki 
tako prihajajo iz Radovljice, Tržiča in Jurovskega Dola.

Otroška folklorna skupina Č'belce Osnovne šole Antona 
Tomaža Linharta in KD Mošnje iz Radovljice / Foto: Janez Eržen

Mladinska folklorna skupina Kulturnega društva Karavanke iz Tržiča / Foto: Janez Eržen

Strah

Ko želiš me objeti,
a roke
se ti ne premaknejo.
Vem,
želiš me poljubiti.
Ne upaš,
zavrnitev ubija.

Večkrat sem že 
vse dala.
Dala sebe, svoje srce.

PESMI MLADIH

Ko želim te objeti,
a obstanem.
Čakam tvoj korak.
Vem,
želim te poljubiti.
Ne upam,
zavrnitev ohromi.

Mihela

Vsi mi bi se morali zavedati, koliko pomeni tisti pravi, 
iskreni objem. V večini so vedno vsi strahovi odveč, treba 
se je samo prepustiti ritmu življenja. Poletje je tukaj. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TObglavljena Rdeča armada
Po prekinitvi prijateljeva-

nja med Hitlerjem in Stali-
nom oziroma napadu Nem-
čije na Sovjetsko zvezo je 
bila Rdeča armada presene-
tljivo neučinkovita. Zahod-
ni zavezniki so bili začude-
ni nad njeno nesposobno-
stjo. Vzrok je tičal v politič-
nih čistkah, ki so se v arma-
di začele že leta 1935. 

Dne 11. junija leta 1937 je 
Sovjetska zveza objavila spi-
sek obsojenih visokih čast-
nikov na skrivnem procesu. 
Šlo je za začetek čistk v voj-
ski, ki so pripeljale do tega, 
da je bila Rdeča armada na 
začetku druge svetovne voj-
ne brez visokega povelju-
jočega kadra. Politične čis-
tke so se v Sovjetski zve-
zi sicer začele že leta 1935, 
ko so se začeli sodni pro-
cesi, na katerih so izrekali 

smrtne kazni in pošilja-
li ljudi v Sibirijo. Maja so 
ustanovili posebno komisi-
jo za uničevanje »ljudskih 
sovražnikov«, ki je zaprla 
več kot sto tisoč ljudi.

Sredi avgusta 1936 je bil 
velik javni proces proti 16 
članom »trockistično-zino-
vjevskega centra«. Zinov-
jev, Kamenev in drugi stari 
revolucionarji so bili obto-
ženi, da so povezani s Troc-
kim in nemškim gestapom, 
da so umorili Kirova in pri-
pravljali atentat na Stalina. 
Pred sodiščem so prizna-
li vse zločine in bili avgus-
ta 1936 usmrčeni. Dne 11. 
junija so aretirali tudi enega 
najboljših poveljnikov sov-
jetske vojske maršala Tuha-
čevskega in še sedem gene-
ralov. Sojenje je bilo tajno. 
Obtoženi so bili sodelovanja 

z Nemčijo in Japonsko ter 
vsi usmrčeni. 

Zgodovinarji pravijo, da je 
šlo za genialno potezo nem-
ške obveščevalne službe. 
Češkoslovaškemu predsed-
niku Benešu je namreč pod-
taknila nekaj zaupnih, pri-
rejenih dokumentov, ki jih 
je takoj poslal v Moskvo. Ti 
dokumenti so postali glavno 
obremenilno gradivo poti 
Tuhačevskemu.

Proces proti Tuhačevske-
mu je sprožil celo vrsto dru-
gih aretacij visokih častni-
kov. Kmalu je bila za zapa-
hi četrtina sovjetskih oficir-
jev. Nekaj tisoč so jih ustre-
lili. Tako je Sovjetska zve-
za dočakala drugo svetovno 
vojno skoraj brez oficirjev. 
Rdeča armada je bila obgla-
vljena, napako pa je plačala 
s sto tisoč življenji vojakov.

Anekdote slavnih
  Ruski pesnik Aleksander Sergejevič Puškin je 

bil leta 1824 zaradi nekega postopka odpuščen iz 
državne službe in pregnan na deželo. Ko je v tistih 
dneh srečal nekega znanca, mu je rekel: »Nekam 
slab si videti! Bolj bi moral poskrbeti zase! Vidiš, jaz 
odhajam sedaj na deželo, kjer bom živel v miru in 
samoti.« – »Ti je to predpisal zdravnik,« je vprašal 
znanec. – Puškinov odgovor je bil kratek: »Ne. Car.«

  Ko je bil ruski car Peter Veliki na Nizozemskem, 
je videl dvorjana, ki je vsak dan nosil drugo obleko. 
Stvar je komentiral z besedami: »Vidi se, da tisti 
gospod ni zadovoljen s svojim krojačem.«

Smeh ni greh
  Lepa nudistka izbira sadje pri prodajalcu. Prodaja-

lec ne more in ne more odvrniti oči od nje. Nudistki 
postane nerodno: »Mar doslej še nikoli niste videli 
gole ženske?« »Že, že. Ne gledam vas zato, ampak 
ker me zanima, od kod boste potegnili denar.«

Samo Lesjak

V
roče poletne 
noči prinaša-
jo mnoge dru-
žabne dogodke 
ter seveda tudi 

koncerte na prostem. Tudi 
kranjski Klubar s koncerti 
na svoji terasi z Večeri z oku-
som že tradicionalno razva-
ja ljubitelje glasbe. Tako so 
nedavno gostili skupino 
Mi2 ter pevko Majo Založ-
nik s spremljevalno zasedbo 
Moonshine, to soboto pa bo 
nastopila tržiška glasbena 
skupina If Floyd, ki je nas-
tala z namenom poustvarja-
ti harmonično glasbo sku-
pine Pink Floyd. S tem pri-
čarajo pozitivno energijo te 
legendarne angleške skupi-
ne sedemdesetih, in to na 
način, da poslušalci zares 

občutijo originalno dimen-
zijo ambientalnega roka, 
zbrano na mnogih albumih, 
od Wish You Were Here pa 
do Dark Side Of The Moon. 

Zasedbo sestavlja devet 
usklajenih članov: Janez Sla-
par, Jure Beton, Miha Dim-
nik, Tomaž Ferenc, Matija 
Perko, Julijana Kmetič, Kse-
nija Brišar, Matic Mikola in 
Joško Vester.

Na sobotnem koncertnem 
večeru se bo predstavil tudi 
Janez Ogris, kantavtor, kita-
rist in basist, ki je sicer šir-
ši slovenski javnosti znan 
desetletja, tako kot član mno-
gih znanih skupin kot tudi 
samostojni glasbenik. Glas-
ba je zaznamovala njegovo 
življenje, saj ga spremlja še iz 
osnovnošolskih klopi. Kitara 
je njegova najboljša prijatel-
jica, dolgoletna spremljeval-
ka, pogosta večerna druža-
bnica ter zvesta sodelavka v 

nočni izmeni, ko se rojevajo 
note in verzi, ki jim boste lah-
ko prisluhnili.

Večer prej, v petek, 14. 
junija, pa se obeta že 9. 
nastop učencev glasbene 
šole Aratik mentorja Anže-
ta Vidica, znanega kitaris-
ta in glasbenika. Mladi glas-
beniki bodo oder zasedli ob 
20.30, obeta pa se raznovr-
sten spored v maniri klasi-
čnih uspešnic rokenrola, 
od skladb zasedb Queen in 
Pearl Jam pa do Siddharte in 
Boba Dylana. Junijski Veče-
ri z okusom bodo ponudi-
li še koncert Matica Ajdiča 
in Petra Hudnika v soboto, 
22. junija, zadnjo soboto v 
mesecu pa bo nastopila pev-
ka Renata Mohorič.

VROČE KONCERTNO POLETJE
Na terasi kranjskega Klubara bo v soboto, 15. junija, koncert skupine If Floyd, ki navdušuje s 
preigravanjem skladb legendarne skupine Pink Floyd. Nastopil bo tudi kantavtor Janez Ogris, večer prej 
pa bodo oder zasedli mladi glasbeniki.

Glasbena energija temne strani Meseca: If Floyd / Foto: arhiv skupine

Skladbe, ki privabljajo nasmeh in solze: kantavtor Janez 
Ogris / Foto: arhiv glasbenika (Janez Pelko)

Samo Lesjak

Ž
e v četrtek, 13. 
junija, bo manj-
ša zasedba glas-
benikov dogaja-
nje v Preddvoru 

napovedala z nastopom ob 
17. uri v Trubarjevi hiši lite-
rature v Ljubljani. Mednaro-
dni festival uteleša svobodne 
oblike različnih glasbenih in 
umetniških praks s poudar-
kom na improvizirani glas-
bi in eksperimentalni zvo-
čnosti. Akustični atrij gra-
du Hrib bo ponovno naselil 
umetniški dialog med glas-
beniki, ki s svojo virtuoznos-
tjo in odprtim duhom gradi-
jo kompleksno, večdimenzi-
onalno stvarnost, ambienti 
Preddvora z njegovo okolico 
pa bodo predstavljali čudo-
vito naravno zvočno kuliso 
za spremljajoče dogodke. 

Posebnost festivala se skri-
va v dejstvu, da ne vključu-
je že izoblikovanih skupin, 
temveč se zasedbe tvorijo na 
prizorišču samem. Izvajalci 
nikoli ne vedo vnaprej, kdo 
bo igral s kom, letošnji nabor 
pa obsega štirinajst glasbe-
nikov iz Slovenije, Avstrije, 
Madžarske, Francije, Irana, 
Avstralije in Mehike. Osred-
nji glasbeni dogodek festiva-
la bo koncertni večer v petek, 
14. junija, ob 21. uri v atriju 
preddvorskega gradu Hrib, 
ob jezeru Črnava. V sobo-
to, 15. junija, bo ob 9.30 sle-
dila premiera novega turis-
tičnega produkta destinaci-
je, poimenovanega Zvočna 
razglednica Preddvora. Izvi-
ren in unikaten produkt je 
razvil programski vodja fes-
tivala Boštjan Perovšek, obi-
skovalcem pa ga bo izvajal v 
sodelovanju z Zavodom za 
turizem Preddvor.

ZVOČNA RAZGLEDNICA 
PREDDVORA
Po lanskoletnem odmevnem dogajanju v sklopu 
prve slovenske izvedbe festivala improvizirane 
glasbe in svobodnih oblik bo Preddvor 14. in 15. 
junija ponovno prizorišče festivala Free Forms.

Festivalno dogajanje vabi v Preddvor. / Foto: arhiv festivala
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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 975w
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»Kozoroginja 80«
Lepo vas pozdravljam in vam 
želim obilo uspeha pri svojem 
delu. Se bomo selili? Zanima 
me za izobrazbo, ali jo dokon-
čam? Kaj pa mož in otroci in 
seveda naše zdravje? Veselim 
se vaših odgovorov.
Tam nekje do meseca avgu-
sta lahko pričakujete velike 
spremembe na področju 
službe. Spremembo je videti 
v obeh smereh – izboljšanje 
obstoječe ali pa zamenjavo. 
Vidim odhod in nov zače-
tek, tako da se boste gotovo 
odločili za zamenjavo. S tem 
se vam bo kar precej izboljšal 
finančni položaj in si boste 
lahko izpolnili željo po selitvi. 
Selitev se zgodi v roku leta 
in pol ter prinese več dobrih 
sprememb, kot si lahko sedaj 
predstavljate. Tudi šolo vam 
bo uspelo dokončati. Vaš 
mož ima veliko načrtov in 

včasih ne ve, kje in kako zače-
ti. Veliko mu pomeni vaša 
vzpodbuda. Pri zdravju pose-
bnih težav ne vidim, le to, da 
ste že nekaj časa preutrujeni 
in si ne znate vzeti pet minut 
zase. Glede otrok je videti vse 
dobro in tako bo tudi vnaprej. 
Lepo vas pozdravljam.

»Akacija«
Na začetku vas prav lepo 
pozdravljam, rada bi, da mi 
odgovorite na nekaj vpra-
šanj. Ali bom srečala pravega 
moškega? Čeprav tega ne ver-
jamem več, a upanje vseeno 
umre zadnje. Ali bom dobila 
normalno službo?
Glede službe boste še v prvi 
polovici leta imeli velike 
spremembe. Obeta se vam 
dobro delovno mesto v zase-
bni organizaciji, ki veliko dela 
s tujino. Končno boste lahko 
mirno zadihali, saj vsi vemo, 

kako je danes težko tistim, ki 
nimajo zaposlitve. Čustveno 
se na trenutke obremenju-
jete s preteklostjo, čeprav 
se temu na vso moč upira-
te. Partnerja boste spoznali 
preko nove službe, bo vaših 
let, morda bo le nekaj let raz-
like, a ne bistvene. Takoj bo 
preskočila iskrica in s tem se 
vam bo začelo odpirati novo 
poglavje v življenju oziroma 
prihodnosti. Strinjam se z 
vami, da upanje umre zad-
nje. Še vse je pred vami, bodi-
te brez skrbi. Srečno.

»Potonika«
Zelo me zanima prihodnost. 
Kako bo s hčerkama? Pred-
vsem z mlajšo, ali bo končno 
spoznala pravega fanta? Pa 
moja služba in zdravje? 
Ne bom trdila, da ste imeli 
hude zdravstvene težave, a 
vseeno boste lahko nekaj, 

povezano z zdravjem oziro-
ma boleznijo, dobro izkoristi-
li v povezavi s službo. Lahko 
je to predčasna upokojitev 
ali pa kakšna finančna ugo-
dnost. Dolgo časa ne boste 
več sami, saj v prihodnosti 
vidim moškega, s katerim se 
boste zelo dobro razumeli. 
Imel bo enak pogled na živ-
ljenje kot vi. Rekla bi, da ga 
že poznate od prej, lahko je 
stara ljubezen še iz mlajših 
dni. Glede hčerk vam lahko 
rečem le to, da vas bosta obe 
prijetno presenetili. Kakšnih 
posebnih težav pri njiju ne 
vidim. Mlajša je morda malo 
preveč zaprta vase, druga pa 
je živo nasprotje. Mlajša hči 
je ravno zaradi svoje narave 
nezaupljiva, a prav kmalu 
bo spoznala tistega pravega 
fanta. Pred vami je še veliko 
zanimivega. Srečo boste zna-
li videti. Želim vam vse dobro.

Prebrali bomo sedem kart 
bralke pod šifro Spomini, 
pogledala si je že sama, ven-
dar potrebuje pomoč pri raz-
lagi. Obudila je stike s staro 
ljubeznijo in jo zanima, kaj 
lahko pričakuje v prihodno-
sti, le flirt ali pa kaj več. Karte 
so Vdovec, Nekaj denarja, 
Smrt, Nesreča, Sodnik, Lju-
bezen in Potovanje. V karti 
Vdovec vidimo potrditev, da 
gre za znano osebo oziroma 
nekoga iz preteklosti. Nekaj 
denarja prinaša druženje v 
prihodnosti. Če jo poveže-
mo z naslednjo karto Smrt, 
lahko razložimo, da v tem 
času druženja med njima 
ni bilo in so bili stiki popol-
noma prekinjeni. Seveda 
karta Smrt prinaša velike 
spremembe in življenjske 
preobrate, na katere se ne da 
vplivati. Vprašamo se, čemu 
je namenjena karta Nesreča 
– in ali se zaradi nje vse lahko 
podre. V tem primeru Nesre-
ča kaže na razočaranja in obi-
lico strahu, če je to narobe, 
če se ne sme, če in če in če. 
Skratka – notranji strahovi 
in osebne borbe. Sodnik bo 

zadevo pripeljal do konca, 
in sicer s pravilnimi odloči-
tvami. Saj je ljubezen vedno 
prava odločitev. Zadnji dve 
karti Ljubezen in Pot nam 
podata odgovor. Skupna 
ljubezen in selitev oziroma 
življenje v dvoje. Se pravi, da 
ne gre za le za spogledovanje 
ali poletno romanco, ki pride 
in gre, ampak gre za obno-
vitev zveze, ki je še vedno 
polna čustev, kar pove tudi 
Nekaj denarja, spominov in 
neizpetih želja. Skupaj karta 
Vdovec in Pot lahko pomeni-
ta, da se selita čisto nekam 
drugam, daleč stran. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V soboto, 8. junija, sta pred matičarja stopila Rebeka Haj-
singer in Matej Kelbič. Tako ženin kot nevesta štejeta 21 
let in oba sta bila rojena na četrtek: Rebeka marca, Matej 
novembra. On je Kranjčan z Drulovke, ona Strašanka. 
Zvestobo sta drug drugemu pred matičarjem obljubila 
v Preddvoru, nato pa obljubo potrdila še pred Bogom v 
cerkvi v Stražišču. Rebeka in Matej se poznata že iz šol-
skih klopi. Matej se je izučil za električarja, Rebeka pa za 
vzgojiteljico. Ob poroki so se zbrali tudi njuni sorodniki, 
ki jima želijo srečo v zakonu. 

Oba sta se rodila na četrtek

Matej Kelbič in Rebeka Hajsinger / Foto: arhiv poroke (Primož Jereb)

Janez Kuhar

V 
gostišču Češnar 
v Cerkljah so se 
v petek, 7. juni-
ja, srečali in se 
poveselili trije 

sošolci in sošolka Podruž-
nične osnovne šole Šentur-
ška Gora Franca Jurkoviča 
Jurka, ki so zapustili na Šen-
turški Gori šolske klopi leta 
1969. To je bilo njihovo dru-
go srečanje. Prvo je bilo ob 
trideseti obletnici zaključka 
šolanja na Šenturški Gori. 
V šolskem letu 1968/69 je 
bilo v podružnični osnov-
ni šoli v osmih razredih 46 
učencev. Vabilu na srečanje 
ob petdesetletnici sta se odz-
vala tudi oba učitelja, Božo 
Janež in Ciril Mrgole. 

Osmi razred so konča-
li pred petdesetimi leti štir-
je učenci Vido Grilc od Sv. 
Ambroža, Tončka Kremžar 
iz Sidraža, Milan Zemljen 
z Viševce in  Peter Krivec, 
ki pa je že pokojni. Pouk so 
imeli po dva razreda skupaj 
dopoldne in popoldne. Leta 
1975 so se učenci od tretje-
ga do osmega razreda prese-
lili v šolo v Cerkljah, le prvi 
in drugi razred učitelja Ciri-
la Mrgoleta sta ostala še eno 
leto na Šenturški Gori. 

»Tovrstna srečanja nam 
pomenijo veliko, saj na njih 
obujamo spomine na čase 
odraščanja, ki smo jih prežive-
li skupaj. Prav zato jih bomo v 
prihodnje pripravili pogoste-
je«, je povedal Vido Grilc. »Na 
šolo imam same prijetne spo-
mine,« pa se spominja Milan 

Zemljen.  Srečanj  pri Češ-
narju v Cerkljah je potekalo v 
sproščenem vzdušju, polnem 

zanimivih anekdot. Oživeli so 
mladostni spomini, ki so pole-
pšali večerno druženje.

SREČALI SO SE DRUGIČ
Nekdanji sošolci iz šole na Šenturški Gori so se srečali po petdesetih letih. Na šolo imajo samo  
prijetne spomine.

Po petdesetih letih so se srečali: sošolca Vido Grilc in Milan 
Zemljen, sošolka Tončka Kremžar ter učitelja Ciril Mrgole 
(na levi) in Bož Janež (na desni).

Dne 1. junija 2019 so se poročili: v Kranju Grega Kočar 
in Ana Eržen, v Preddvoru Matjaž Leben in Katja Fon, v 
Vopovljah Mitja Klopčič in Petra Kropivšek, na Brdu pri 
Kranju Jaka Kogovšek in Patricia Gleščič ter Gregor Dolin-
šek in Barbara Dermastja, v Gradu pa Andraž Švegelj in 
Ana Pestar ter Simon Debevec in Tanja Zgonc.

Mladoporočenci

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 34 novih prebival-
cev. V Kranju se je rodilo 15 deklic in 7 dečkov. Najlažja je 
bila deklica, ki je tehtala 2880 gramov, najtežji pa deček, ki 
je ob rojstvu tehtal 4470 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
5 dečkov in 7 deklic. Najtežja in najlažja sta bili deklici – 
prvi je tehtnica pokazala 4560, drugi pa 2600 gramov.

Novorojenčki Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci  
in vaše predloge sporočite  
Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005.  
Presenetite, razveselite,  
dodajte piko na i dogodkom  
z objavo v  
Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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1., 2. in 3. nagrada: vstopnica za Pustolovski park 
Bled za otroka do 14 let

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 š lji te 
do srede, 19. junija 2019, na Go renj ski glas, Nazor
jeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi  
v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Od 22. junija do 1. septembra odprto vsak dan od 10. do 20. ure.
Za več informacij pokličite 031/761 661 ali pišite na: info@pustolovski-park-bled.si

KUPON
Adrenalinska rekreacija za vso družino – 
popust na družinsko vstopnico 

 (dva odrasla in dva otroka, velja do 30. 9. 19. )
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Pridite uživat v prenovljen park na Straži tik nad Blejskim jezerom.  
Čakajo vas prijeten hlad gozda, čudovit razgled in adrenalinska doživetja.





 -10 %
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Z oskarjem nagrajeni igralec Denzel Was-
hington (64) je prejel nagrado za življenj-
sko delo Ameriškega filmskega inštituta. 
Na podelitvi se je v govoru zahvalil pred-
vsem svoji soprogi Pauletti. »Štirideset 
let žrtvovanja, odpuščanja. Naučila me 
je vsega o veri, duhovnosti, resnični lju-

bezni. Brez nje ne bi bil živ, brez nje ne bi preživel,« je 
soprogo na podelitvi nagovoril igralec. Na dogodku sta 
bila prisotna tudi njuna otroka, Malcom (28) in Katia (31).

Denzlu nagrada za življenjsko delo

Po štirih letih zveze se ločujeta igra-
lec Bradley Cooper (44) in mane-
kenka Irina Shayk (33). Po poroča-
nju tujih medijev je Irina zapustila 
Cooperja, ker je spoznala, da sta si 
preveč različna in da ju skupaj drži 

le njuna dveletna hčerkica Lea. O težavah v njuni zvezi so 
poročali že po premieri filma Zvezda je rojena, v katerem 
sta z Lady Gaga posnela kar nekaj romantičnih prizorov. 
Zvezdnika še nista podala izjave za javnost.

Bradley Cooper in Irina Shayk se razhajata

Petinšestdesetletni igralec Dennis Qua-
id se že nekaj mesecev videva s šestin-
dvajsetletno študentko Lauro Savoie, ki 
ji hollywoodski svet ni tuj, saj se je pred 
tem videvala z igralcem Jeremyjem Pive-
nom. Quaid je bil pred tem dve leti v zve-
zi s Santo Auzino. Kdaj sta se razšla, ni 

znano. Igralec je bil že trikrat poročen in ima tri otroke.

Dennis Quaid se videva s šestindvajsetletnico

Ameriški igralec Chris Pratt (39) in 
hčerka igralca Arnolda Schwarze-
neggerja, znana pisateljica in blo-
gerka Katherine Schwarzenegger 
(29), sta po enem letu zveze stopila 
pred oltar. Poroka je potekala v inti-
mnem vzdušju družine in prijateljev 

v Kaliforniji. »Včeraj je bil najlepši dan najinih življenj. Pred 
bogom, družino in prijatelji sva postala mož in žena. Bil 
je intimen in čustven dan,« sta zapisala. Za Chrisa, ki ima 
šestletnega sina, je to drugi zakon, za Katherine pa prvi.

Chris in Katherine skočila v zakonski stan

VRTIMO GLOBUS

A. Brun, S. Lesjak

T
anje Žagar si je 
želela posne-
ti pesem, ki bi jo 
za vedno spomi-
njala na nepo-

zaben plesni šov, čudovite 
izkušnje in nova prijatelj-
stva. Z idejo o tem se je obr-
nila na Aleša Klinarja - Klin-
čija, ki je že ustvaril Tanji-
no zadnjo uspešnico Pet do 
polnoči. Ko ji je Klinči pre-
dvajal demo posnetek, je 
Tanja takoj vedela, da bo 
naslov pesmi Pleši z mano 
zdaj. Vseeno pa se ji je zde-
lo, da nekaj manjka – oziro-
ma nekdo. Ko ga je poklica-
la in povabila k sodelovanju, 

ji je v svojem stilu odgovoril: 
»To pa ja!« To je bil seveda 
nihče drug kot vsestranski 
Igor Mikić. Zanimiva kom-
binacija v novi pesmi odme-
va v disko ritmih, ki spomin-
jajo na zlata sedemdeseta in 
vabijo na plesišče.

Na letošnjem že 23. festi-
valu Slovenska polka in val-
ček pa je pred razprodanim 
avditorijem Poletnega gle-
dališča Studenec nastopilo 
12 ansamblov, ki so predsta-
vili šest polk in šest valčkov. 

Nagrado za najboljšo pol-
ko festivala je prejela skla-
dba Srčen – trčen v izvedbi 
ansambla Vera in Origina-
li, nagrado za najboljši val-
ček pa viža Misel nate ne zas-
pi v izvedbi ansambla Vražji 

muzikanti. Festival sta pove-
zovala Darja Gajšek in Blaž 
Švab, spremljevalni festival-
ski program pa je bil posve-
čen bogatemu glasbenemu 
opusu Ivana Sivca, ki je maja 
praznoval častitljiv jubilej, 
sedemdeseti rojstni dan. Z 
dvema izjemnima venčkoma 
pesmi, za katere je verze pris-
peval prav on, so se mu poklo-
nili vsi sodelujoči ansambli.

Pravijo, da skodelica kave 
s prijateljem predstavlja 
okus sreče in dobro izko-
riščen čas. To drži tudi za 
Kavarno Bazen, ki na kranj-
skem Savskem otoku že 
peto leto razveseljuje svoje 
obiskovalce. Ti imajo sedaj 
še več razlogov za obisk, saj 
so nedavno ob kavarni odprli 

prenovljeno kranjsko plažo 
in s tem ostajajo zvesti svoje-
mu načelu, da imajo names-
to betonske džungle raje idi-
lično naravo. 

Lastnik Kavarne Kocelj 
Gros je ob odprtju dejal: 
»V zadnjih mesecih smo se 
popolnoma posvečali pre-
novi naše plaže in smo zelo 
zadovoljni z opravljenim 
delom. Trud se je izplačal, 
saj so nad novo podobo nav-
dušeni tudi številni obisko-
valci, kar nas posebej veseli. 
Se pa na tem mestu ne usta-
vljamo, načrtov je še veliko. 
Naj namignem, da bomo v 
kratkem obogatili svojo kuli-
narično ponudbo, podrob-
nosti pa naj za zdaj še osta-
nejo presenečenje.«

PLEŠI Z MANO ZDAJ
Tretja sezona šova Zvezde plešejo je v zmagovalki Tanji Žagar zbudila idejo o novi pesmi, iz zamisli pa 
se je razvilo posebno sodelovanje. Na festivalu Slovenska polka in valček so slavili Vera in Originali ter 
Vražji muzikanti. Kranj pa se lahko pohvali tudi s plažo.

Na letošnjem festivalu Slovenska polka in valček so se 
spomnili tudi rojstnega dne Ivana Sivca. / Foto: arhiv oddaje (Žiga Culiberg)

Tanja Žagar in Arnej Ivkovič sta v šovu Zvezde plešejo 
zmagala, Žagarjeva pa je že predstavila novo pesem. / Foto: A. B.

Vera in Originali / Foto: arhiv oddaje (Žiga Culiberg) Vražji muzikanti / Foto: arhiv oddaje (Žiga Culiberg)

Kocelj Gros z ženo Sabino in hčerko Julijo, ki je tudi slavnostno 
prerezala trak pri odprtju prenovljene plaže / Foto: Primož Pičulin

Hišni pivovar Janez Skok iz pivovarne Maister Brewery in 
vodja Kavarne Bazen Žiga Žerovnik / Foto: Primož Pičulin

Sanjo Giampa Gojković (Čokoladnica Rustika) smo 
srečali na prireditvi V osrčju dežele terana v Tomaju, 
kjer je na stojnici obiskovalcem dogajanja približala 
sožitje čokolade in teranovega likerja. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Prvi sončni dnevi so pobelili bezgove grme z dišečimi cvet-
nimi kobuli, ki vabijo k ocvrtkom, krhkim sladicam, ki z malo 
sladkorja pričarajo pravo razkošje. Otrokom, mladim in sta-
rim. Starejšim obetajo še zdravilo, saj bezgovo cvetje daje 
svojstveno dišeč čaj, ki pomaga pri katarju v dihalih in kašlju, 
pri izkašljevanju, začetni pljučnici, oslovskem kašlju, ošpicah, 
škrlatinki in podobnem, zdravi bolno grlo, gripo, astmo, hud 
nahod, bronhitis itd. Čaj iz cvetja dobimo tako, da poparimo 
čajno žličko suhih cvetk s četrt litra kropa, po nekaj minutah 
precedimo in pijemo čez dan po požirkih. Cvetove posušimo 
na hitro, na prepihu, na zraku in spravimo v papirne vrečke, 
škatle, dobro zaprte posode. Je pa zdravilna prav vsa rastlina: 
temno rdeči plodovi v začetku poletja, listi, srednja zelena 
plast lubja in korenina. Nekatere gospodinje še posebno ce-
nijo doma pripravljen sirup ali pa šabeso iz bezgovih cvetov. 
Pater Ašič pri bezgu opozarja, da je surov malce strupen, zato 
se ne sme uživati surov, vse se mora skuhati.

Bezgov sirup

Na nekem starem listu sem našla tale recept:
Potrebujemo 25 bezgovih cvetov, če so manjši, naj jih bo več, 
in 3 litre vode. Vodo nalijemo v velik steklen kozarec, vanjo 
namočimo cvetove in pustimo 24 ur stati. Nekajkrat lahko 
premešamo, da cvetje da več od sebe. Nato pa dodamo 3 kg 
sladkorja in 8 dag citronske kisline. Zdaj večkrat premešamo 
s kuhalnico, da se sladkor povsem stopi. Pripravljeni sirup 
ob koncu precedimo skozi gazo in nalijemo v steklenice. Te 
postavimo v hladno shrambo, na temno mesto in čez poletje 
je vsa družina preskrbljena z dobro domačo zdravo pijačo. 
Sirup redčimo s svežo vodo po okusu. 

Šabesa iz bezgovih cvetov

Potrebujemo: 20 bezgovih cvetov, 3 limone, 1 dl kisa, 10 litrov 
vode, 1 kg sladkorja.

Cvetove očistimo, namočimo v velik lonec hladne vode, doda-
mo limone, narezane na rezine, kis in sladkor. Lonec pokrije-
mo in ga pustimo stati v hladnem prostoru. Sestavine večkrat 
premešamo in ko po več dneh postane tekočina rezna (kisel-
kasta), ko že obeta, da bo postala osvežujoča pijača, kakršno 
smo si zaželeli, vsebino precedimo skozi gazo in nalijemo v 
čiste, dobro oprane steklenice. Za začetek steklenice zapre-
mo z gazo, ko pa tekočina neha vreti in se povsem umiri, jo 
zapremo z zamaški. Hranimo v hladnem, temnem prostoru.

Bezgovo cvrtje

Za 4 osebe potrebujemo 20 bezgovih cvetov; za testo pa 2,5 dl 
mleka, 30 dag moke, 3 rumenjake, sol, sneg iz treh beljakov, 
1 žlico ruma ali kisa; olje za cvrtje.

Bezgove cvetove operemo pod tekočo vodo (če je treba) in jih 
odcedimo. Nato razžvrkljamo mleko, rumenjake, sol in moko. 
Dodamo sneg iz beljakov, žlico ruma ali kisa. V testo, ki je 
malce gostejše kot za palačinke, pomočimo vsak bezgov cvet 
in ga ocvremo. Podobno lahko ocvremo tudi akacijevo cvetje. 
Cvrtje ponudimo s sladkorjem, brez sladkorja pa s solato.

Mojca Logar

Zadnjič sem končala s štork-
ljo. Jezersko-solčavska in bov-
ška ovca pa naša goveda, ki jih 
najdemo v Bohinju in na Pri-
morskem, so avtohtone vrste, 
tukaj so doma. 

Tujci občudujejo našo f loro. 
V Bohinju je festival alpskega 
cvetja, turistična prireditev, 
kjer je predstavljeno bogastvo 
alpskega cvetja. Če boste želeli 
videti triglavsko rožo, se boste 
morali podati v pogorje Trigla-
va. Velikonočnica vas bo poz-
dravila na pobočjih Boča ali 
Ponikve. 

Sledi izvrstna kulinarika, ki 
jo tujci morajo okusiti. Potica 
je naša jed, poznamo jo v več 
kot stotih okusih in odtenkih, 
morda je zadnji hit podbreška 
potica s suhim sadjem. Če 
bomo tujce vozili po Prekmur-
ju, bodo seveda okušali prek-
mursko gibanico. In čisto nori 
so na slovenska vina. V kateri-
koli pokrajini smo, ponudimo 
jim domače vino. Če smo na 
Primorskem, refošk, na Krasu 
teran, na Dolenjskem cviček, 
v Beli krajini metliško črnino, 
v Vipavski dolini rebulo in 
merlot, v goricah na vzhodu 
Slovenije pa kakšno belo sorto 
vina. Pogosto sem doživela, da 
sploh ne vedo in ne pričakujejo 
domačega vina, pa takšna po-
sebnost je to. 

Potem bi tujcem predstavi-
la naše čebelarjenje. Nedavno 
tega sem imela opravka s tujci 
in ena od gostij je dejala, da 
se ji zdi, da je čebelarstvo za 
Slovence zelo pomembno. Ne 
glede na to, da je 20. maj sedaj 
mednarodni dan čebel, je to 
posebnost, še zlasti zavedanje 
o pomenu čebel za naravo in 
človeka. 

Naslednja posebnost Sloven-
cev je prostovoljstvo. Slovenci 

smo narod prostovoljcev. Pre-
dnjačijo gasilci, potem so pev-
ska društva zelo številna, pa 
lovci, ribiči, športna in kultur-
na dejavnost. Gosti so vedno 
navdušeni, če lahko pogledajo 
kakšno društvo tako od blizu, 
če jih peljete na vaje ali trening, 
jim razkažete vaše prostore 
ali opremo. Vedno začudeno 
povprašujejo, ali to delamo 
zastonj. Ja, zgolj za svoje veliko 
veselje. 

Vedno omenim še dva velika 
umetnika. Prvi je Prešeren. 
Kranj je Prešernovo mesto. V 
njegovi hiši, kjer je preživel in 
delal svoja zadnja leta, imajo 
Zdravljico napisano v več tujih 
jezikih. Ko jo primerjamo z 
vsebino himn drugih narodov, 
ljudje pogosto začnejo jokati. 
Samo pomislimo: žive naj vsi 
narodi …, … le sosed bo mejak; 
ali pa: … korakajmo, v bataljo-
ne, naj teče kri … Lahko smo 
ponosni, bolj kot si mislimo. 
Naslednji umetnik je Plečnik. 
Lahko ga občudujemo v Lju-
bljani, kamor skoraj zagotovo 
zaidemo. Njegova dela lahko 
občudujemo kar tako na spre-
hodu po Ljubljani, ki jo je želel 
oblikovati kot antične Atene. 
Lahko si ogledamo njegovo 
hišo, kjer je živel in delal. Nje-
gova dela lahko občudujemo v 
različnih krajih in pokrajinah 
po Sloveniji od Bogojine do 
Dolenje vasi, od Kamnika in 
Cerkelj do Preske in še drugod. 

To je moj seznam dvajse-
tih zanimivosti Slovenije in 
Slovencev. Vedno pomislimo, 
kakšne goste imamo pred seboj, 
kaj jih zanima. Če imajo gosti 
svoje želje, je to še najlažje. Ka-
dar jim je vseeno, kaj gledajo, 
tedaj jim ponudimo nekaj od 
priporočenega …

Zanimiva Slovenija
Janez Logar

... o zakonu, o možu in 
ženi, partnerstvu. Gledamo 
španske, turške in ameriške li-
monade, ki nam sporočajo, da 
je skok v zakon končna točka 
našega življenja s sloganom 
»… in srečno bosta živela do 
konca svojih dni«. V raju, ki 
mu ni konca. Ko zakon po 
zaključku zaljubljenosti in/
ali po poroki pade na realno 
vsakdanjost, je šok mladih lju-
di velik. Nekateri opustijo to 
idealno sliko zakona, drugi so 
trdno prepričani, da sta raj in 
stalna, nepopisna sreča mo-
žna, le idealnega partnerja 
morajo najti. Zakon preprosto 
ni stanje ali točka, kjer bomo 
srečno sedeli in se veselili drug 
drugega. Srečen zakon nam 
ni dan kot priložnost, temveč 
predvsem kot izbira dveh od-
raslih ljudi. 

V času zaljubljenosti se nam 
ni treba truditi za skupno so-
delovanje, za iskanje skupnih 
poti, nič ni treba usklajevati, 
saj smo lahko skupaj brez be-
sed ure in ure, gledamo si v oči, 
vmes slišimo, kako raste trava, 
uporabljamo imena prijetnih 
živalic. Vendar se vse to dogaja 
mimo naše volje. Takrat nismo 
prisotni v sebi, ampak v drugi 
osebi. Ker izhajamo iz zalju-
bljenosti in večnega raja, me-
nimo, da moramo medsebojno 
ljubezen v zakonu vedno čutiti 
zelo evforično, celo organsko, 
v telesu. Prepirov tako in tako 
ne bo, v filmih pa vidimo sre-
čanja parov, ki se smehljajo, 
prepiri so zelo hitro rešeni in 
veselje traja in traja. Zdi se, 
da družba ne želi predstaviti 
realnosti zakonskega odnosa. 
Včasih je prijetno, včasih zelo 
prijetno, je pa tudi neprijetno, 
slabo, grdo, naporno. Česa je 
več, je odvisno izključno od-

nas samih. Ali bomo dopustili, 
da nas povozijo stari in boleči 
vzorci ali si bomo zgradili svo-
je rituale, svoj uspešen način 
reševanja notranjih bojev – vse 
te odločitve so v naših glavah, 
rokah in nogah. Srečen zače-
tek skupne hoje je le osnova 
za »ljubiti drug drugega«. 
Ljubezen je izbira in odloči-
tev za partnerja, še posebno 
takrat, ko ti gre na živce, ko je 
neznosno tečen, ali takrat, ko 
jeza 'šprica' vse naokoli. To so 
trenutki, ko moja žena, moj 
mož potrebuje mojo ljubezen, 
čeprav je ne čuti. 

Istočasno potrebujemo po-
zornost drug drugega. Izka-
zovanje nežnosti, majhnih in 
vsakodnevnih pozornosti nas 
dodatno poveže. Ne glede na 
obdobje skupnega življenja si 
vsi vedno želimo biti ljubljeni 
in zaželeni. Dvorjenje, tudi 
malo norčavo, ni samo za 
mlade pare. Če je bilo takrat 
prijetno, je lahko tudi sedaj. 
Le potruditi se moramo. Mi 
z malo več zakonskega staža 
točno vemo, kaj si naš par-
tner želi, poznamo skrite že-
lje. »Prinesi mi rože, ki divje 
cvetijo, / odpelji me v goro, 
kjer škrati živijo. / Pokaži 
mi zvezdo z mojim imenom, 
/ zloži mi pesem z bizarnim 
refrenom. / Povabi me včasih 
v kraje neznane, / mi zjutraj 
pod okno pripelji cigane. / 
Povej mi o sanjah, četudi so 
grešne, / zaupaj mi želje, če-
tudi so smešne ...« pravi Feri. 
Pripoveduj mi o neumnostih, 
ki si jih naredil, dovoli, da ti 
jaz naredim eno. »Razišči, kje 
točno je moja ledvička, in jaz 
ti bom spekla tvoja potička.«

Napačne predstave ...

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Skutna torta z jagodami
Pa je le prišlo lepše vreme 

in z njim višje temperatu-
re. Ob takem času nam paše 
kaj bolj lahkega ter osvežu-
jočega in v takem primeru je 
skutna torta z jagodami ide-
alna izbira. 

Za pripravo skutne tor-
te z jagodami potrebuje-
mo: za bisvkit: 2 žlici moke, 
1 žlico kakava, 2 jajci, 2 žli-
ci sladkorja, 1 žličko pecil-
nega praška, ščep soli. Za 
skutno kremo: 300 g pasi-
rane skute, 300 g nepasi-
rane skute, 250 g grškega 
jogurta, 3 dl sladke smeta-
ne, sok pol limone, 1 žlico 
ruma, 2 vaniljeva sladkor-
ja, 2 žlici sladkorja, jagode. 

Dodatne potrebne sestavi-
ne: 1 dl mleka, 2 žlici ruma, 
1 žlica sadne marmelade, 
sveže jagode.

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primeša-
mo kakav, ščep soli in 1 žlič-
ko pecilnega praška. Rume-
njake in beljake ločimo. Be-
ljakom dodamo sladkor in 
stepemo v trd sneg. Nato pri 
nižji hitrosti k beljakom do-
dajamo rumenjake. Nazad-
nje vmešamo še mešanico 
moke in kakava. Moko do-
dajamo postopoma, meša-
mo pa samo z lopatico ali 
z ročno metlico. Pripravlje-
no maso za biskvit vlijemo 
v tortni model in pečemo 

v pečici, segreti na 170 °C, 
približno 20 minut. Čas 
peke je odvisen od višine 
biskvita in pečice. Če je bi-
skvit dovolj pečen, preveri-
mo s suhim zobotrebcem. 
Pečen biskvit prerežemo 
čez polovico in ohladimo.

Priprava kreme: Smeta-
no stepemo. V posodi sku-
paj zmešamo obe skuti, jo-
gurt, vaniljev sladkor, slad-
kor, sok limone in rum. Me-
šamo toliko časa, da se slad-
kor povsem raztopi in vme-
ša v kremo. Nazadnje vme-
šamo še stepeno smetano. 

Sestavljanje torte: Okrog 
biskvita postavimo tortni 
obod. Biskvit namočimo z 

mešanico toplega mleka in 
ruma. Premažemo z 1 žli-
co marmelade. Jagode na-
režemo na rezine ter z nji-
mi obložimo tortni obod. Na 
biskvit nadevamo skutno 

kremo ter jo poravnamo. 
Torto postavimo za nekaj ur 
v hladilnik, da se povsem oh-
ladi. Nato ji previdno odstra-
nimo tortni obod ter poljub-
no okrasimo z jagodami.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Medijski pokrovitelj:

Suzana P. Kovačič

Gozd – Nedavno praznova-
nje obletnice PD Križe so 
povezali v vikend dogodkov 
s pohodom mladih planin-
cev, sveto mašo za planince, 
predavanjem alpinistke dr. 
Irene Mrak z naslovom 15 
let alpinističnih odprav PD 
Križe, svečano akademijo, 
Dnevom kriških planincev 
in kolonijo slikarjev iz KD 
Sava Kranj. 

PD Križe je bilo ustanov-
ljeno 12. decembra 1949 v v 
tedanji OŠ Križe. Za prvega 
predsednika so izvolili Lo-
vra Česna, v upravnem od-
boru so bili še Milan Česen, 
Vinko Golmajer, Daniel 
Gradišar, Janez Kavar, Ciril 
Košir, Anton Lukanc, Ljubo 
Teran, Helena Oranič, Kati 
Zaplotnik in Slavka Zupan. 
Že spomladi leta 1950 so se 
začela dela za gradnjo Koče 
na Kriški gori, ki je danes 
ob Zavetišču v Gozdu po-
nos kriških planincev. Za 
lažje oskrbovanje koče je 
bila najprej zgrajena tovor-
na žičnica, v naslednjih le-
tih pa tudi infrastruktura, 
ki je pogoj za uspešno delo-
vanje obeh koč in posredno 
tudi društva. »Ob tem nam 
ostaja še dovolj moči za ši-
ritev dejavnosti. Na priredi-
tvah in akcijah nam na po-
moč priskočijo tudi prijate-
lji Kriške gore. Letno izvede-
mo več kot deset društvenih 

prireditev, vodniki opravijo 
okrog štirideset planinskih 
pohodov, markacisti dob-
ro skrbijo za naših več kot 
štirideset kilometrov pla-
ninskih poti. Urejamo tudi 
gorsko naravo, pri čemer 
pa smo manj uspešni, saj 
nam javna zakonodaja in 
sistem ne omogočata učin-
kovitega dela. V društvu je 
okrog petsto članov vključ-
no s podpornimi člani,« je 
povedal predsednik PD Kri-
že Stanislav Ficko. V bližnji 
prihodnosti načrtujejo po-
stavitev brunarice ob Zave-
tišču Gozd, s katero bodo 
pridobili dodatne površine 
za društveno in gostinsko 
dejavnost ter plezalno steno 
za odrasle. Otroška igrala in 

plezalna stena za otroke pa 
so že v nabavi. Na Kriški 
gori se bodo lotili obnove 
sanitarij in urejanja okoli-
ce. Vse delo v društvu teme-
lji na prostovoljstvu.

Osrednji govornik na aka-
demiji je bil predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS) 
dr. Jože Rovan. »Prav never-
jetno je, da v tako majhnem 
kraju deluje društvo s tako 
številnim članstvom,« je po-
udaril in dodal, da je PD Kri-
že eno tistih društev, ki goji 
široko paleto planinskih de-
javnosti, posebej je pohva-
lil delo z mladimi. Brona-
sti častni znak PZS so preje-
li Franc Boštar, Peter Mali, 
Francka Sitar, Ludvik Ve-
ber in Franci Žepič. Srebrni 

častni znak PZS sta prejela 
Jure Erlah in Marko Vidali. 
Eno najvišjih priznanj PZS 
spominsko plaketo so pode-
lili PD Križe ob sedemdese-
tletnici uspešnega delova-
nja in za izjemne dosežke v 
društvu. 

Na akademiji so podeli-
li tudi društvena priznanja. 
Bronasto plaketo so preje-
li Janez Perko, Edo Zaplo-
tnik in Silva Žnidar, srebrno 
plaketo Karolina Kaštrun, 
Zdenka Maglica in Ivanka 
Valjavec. Zlato plaketo sta 
prejela Ivo Debeljak in Sta-
nislav Ficko. Župan Tržiča 
Borut Sajovic je dejal, da je 
to najbolje vodeno društvo 
v občini, ki deluje tudi izje-
mno povezovalno. 

Povezani že sedemdeset let 
Na nedavni svečani akademiji je Planinsko društvo (PD) Križe prejelo spominsko plaketo Planinske 
zveze Slovenije ob sedemdesetletnici uspešnega delovanja in za izjemne dosežke v društvu. 

Prejemniki priznanj PZS in društvenih priznanj s predsednikom PZS dr. Jožetom Rovanom 
in predsednikom meddruštvenega odbora planinskih društev Gorenjske Francem 
Benedikom / Foto: Valentin Klemenčič

Žirovnica – Vrtec Žirovnica v okviru programa Erasmus+ že dve 
leti sodeluje v projektu Verižni eksperiment. K mednarodnemu 
projektu jih je povabila Ljudska univerza Jesenice, poleg Slo-
venije pa sodelujejo še Hrvaška, Poljska in Italija. Pri verižnem 
eksperimentu, katerega idejni vodja je Stane Arh, gre za skupek 
naprav oziroma členov, ki se poganjajo eden za drugim, tako 
da prejšnji sproži naslednjega v stilu podiranja domin. Pri ome-
njenem eksperimentu je v Vrtcu Žirovnica sodelovalo 22 otrok 
iz skupin Pikapolonice in Murni. Skupaj s starši, starimi starši, 
mentorji in prostovoljci so izdelali dva člena, ki so ju poime-
novali Harmonija ter Rekreacija pod stolom. Za zadnjega so 
na tekmovanju Bistroumni 2019, ki ga je organiziralo Društvo 
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, prejeli posebno 
pohvalo strokovne žirije. »Bistvo eksperimenta je, da otroci 
dobijo ročne spretnosti in se naučijo ustvarjati, obenem gre 
tudi za medgeneracijsko sodelovanje,« je na zaključni prireditvi 
letošnjega 15. Verižnega eksperimenta pojasnila vzgojiteljica in 
mentorica projekta v Vrtcu Žirovnica Eva Razinger.

Zaključek verižnega eksperimenta

Verižni eksperiment je na zaključni prireditvi v Vrtcu 
Žirovnica sprožil župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar. 
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Kranj – Zadnji majski petek je v Kranju potekalo srečanje ko-
lesarjev iz gorenjskih društev upokojencev, ki ga je tokrat or-
ganiziralo Društvo upokojencev (DU) Kranj. Vodja kolesarske 
sekcije pri DU Kranj Ivan Strupi je pojasnil, da se je srečanja 
udeležilo 152 kolesarjev iz 17 gorenjskih društev upokojen-
cev. Podali so se na 32 kilometrov dolgo progo, ki jih je iz 
središča Kranja vodila preko Šenčurja do Velesovega, nato 
mimo Visokega in Britofa nazaj proti Kranju. Pred odhodom 
jih je pozdravil kranjski župan Matjaž Rakovec. Kolesarji so 
poskrbeli, da so bili na cesti varni. Oblečeni so bili v rumene 
jopiče z odsevnimi trakovi, spremljal pa jih je tudi gasilec iz 
PGD Predoslje, ki bi v primeru nesreče priskočil na pomoč. 
Končna postaja je bila kranjska Vojašnica Petra Petriča, kjer 
jih je pričakala pogostitev z golažem in zavitkom. Vsem sode-
lujočim društvom srečanja so podelili diplomo za udeležbo. 
»Kolesarjenje nam pomeni druženje, rekreacijo in posledično 
dobro počutje,« je še povedal Ivan Strupi.

Srečanje kolesarjev v Kranju

Kolesarji iz gorenjskih društev upokojencev / Foto: Tina Dokl
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sudoku_LAZJI_19_46
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3 6 4 8 5 9 2 1 7
9 7 2 6 3 1 8 5 4
1 5 8 4 2 7 9 6 3
5 8 9 2 6 4 3 7 1
6 2 1 3 7 5 4 8 9
4 3 7 1 9 8 5 2 6
7 9 3 5 8 6 1 4 2
8 1 6 9 4 2 7 3 5
2 4 5 7 1 3 6 9 8
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5 8 9 1 6 2 7 3 4
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3 1 2 5 9 4 6 7 8
8 7 4 3 2 6 5 9 1
6 9 5 8 7 1 2 4 3

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. Sestavil: B. F.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 12. 6.
19.25 MOŽJE X: TEMNI FENIKS
14.40, 16.15, 17.50  
SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH  
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.
21.30 PREVARANTKI

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 12. 6.
20.00 MOŽJE V ČRNEM:  
GLOBALNA GROŽNJA
17.45, 20.00 MOŽJE X: TEMNI FENIKS
16.00, 21.00 GODZILA 2: KRALJ POŠASTI
15.50, 20.40 ROCKETMAN
18.40 TO ŠE SPIJEMO PA GREMO
19.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH  
LJUBLJENČKOV 2

16.10, 18.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.
15.30, 17.20 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, 3D, sinhro.
15.45 PRI MAMI
18.20 ALADIN
20.50 PREVARANTKI

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 12. 6.
20.00 PREVEČ

Sobota, 15. 6., in nedelja, 16. 6.
16.00 GRDE LUTKE: POPOLNO NEPOPOL-
NE, sinhro.
18.00 TO ŠE SPIJEMO PA GREMO
20.00 MOŽJE X: TEMNI FENIKS

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 11. junija
19.00 The Tiger Lillies, Julian Crouch, Phelim McDermott: PETER KUŠTER (v dvorani PGK)
20.00 David Ives: VENERA V KRZNU (v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah)

Četrtek, 13. junija
18.00 Valeta OŠ Staneta Žagarja (v dvorani PGK)
20.00 David Ives: VENERA V KRZNU (v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 12. junija
9.00 Roald Dahl: ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE

Četrtek, 13. junija
18.00 Valeta OŠ Prežihovega Voranca

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
11. 6.

17/30 °C

Nedelja 
16. 6.

14/28 °C

Sreda 
12. 6.

Četrtek
13. 6. 

Petek
14. 6. 

Sobota
15. 6.

17/30 °C 16/31 °C 15/31 °C 15/31 °C

Ponedeljek 
17. 6.

Torek
18. 6.

Sreda
19. 6.

Četrtek
20. 6.

14/25 °C 14/25 °C 13/23 °C 12/23 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Nagrajenci nagradne križanke VAJA ZBORA, objavljene 
v časopisu Gorenjski glas v torek, 28. maja 2019, z ge-
slom KOMEDIJA NA PROSTEM, ki prejmejo dve brezplač-
ni  vstopnici za uprizoritev Komedije Vaja zbora od 14. ju-
nija naprej, so: Stanko Gjerkeš iz Žirovnice, Jerca Srebr-
njak iz Kranja in Erika Gjuran z Golnika. Nagrajencem  
iskreno čestitamo. 

11. 6.  tor. Srečko 5.11 20.53

12. 6. sre. Janez 5.11 20.53 

13. 6. čet. Anton 5.10 20.54

14. 6. pet. Vasilij 5.10 20.54

15. 6. sob.   Vid 5.10 20.55

16. 6. ned. Beno 5.10 20.55

17. 6. pon.  Dolfe 5.10 20.55

Urša Peternel

Breg pri Žirovnici – Na Bre
gu pri Žirovnici imajo lepo 
tradicijo, da vsako prvo so
boto v juniju pripravijo sre
čanje vaščanov. Za organiza
cijo je zadolžen vaški odbor, 
ki ga vodi Simo Narić in ki 
poskrbi za golaž in dobrote z 
žara, glavni žar mojster pa je 
kar najbolj znan vaščan, žu
pan Leopold Pogačar. »Ne
kaj sladkega in nekaj kratke
ga« pa prinese vsak s seboj 
... Kot je dejal Simo Narić, je 
prvo leto na srečanje prišlo 
150 krajanov, zadnja leta pa 
običajno več kot tristo, kar je 
skoraj polovica vasi. Pripra
vijo tudi zabavne igre, kot je 
vlečenje vrvi, v katerih se po
merijo vaščani spodnjega in 
zgornjega Brega.

Letošnje srečanje pa je 
bilo nekaj posebnega tudi 
zato, ker so ob tej prilož
nosti uradno predali name
nu novo kanalizacijo v vasi. 

Poldrugo leto so potekala 
gradbena dela, ki jih je vodi
la Gorenjska gradbena druž
ba, Občino Žirovnica pa so 
stala 1,7 milijona evrov. Po 
besedah župana Leopolda 
Pogačarja so zgradili kana
lizacijo, obnovili meteor
no kanalizacijo in vodovod, 
del javne razsvetljave, svoje 

vode pa so obnovili tudi Te
lemach, Telekom in Elek
tro Gorenjska. Vas je dobi
la tudi obnovljeno cesto (s 
kolesarskim pasom) in nov 
pločnik. Uporabno dovolje
nje so prejeli marca letos, 
okrog dvesto hiš v vasi pa se 
zdaj v pol leta mora priklju
čiti na kanalizacijo. 

Župan se je zahvalil (so)
krajanom za potrpežlji
vost, ki jo je terjala grad
nja, in napovedal, da bodo 
še letos začeli graditi ka
nalizacijo v delu Most pod 
Ajdno, naslednje leto pa 
zgradili še pločnik z Brega 
do Žirovnice mimo poslov
ne cone.

Vesela sobota na Bregu
Vaščani Brega pri Žirovnici so pripravili vaški dan, žar mojster je bil kar najbolj znan vaščan, župan 
Leopold Pogačar, ob tej priložnosti pa so namenu predali tudi novo kanalizacijo.

Vrhunec srečanja vaščanov Brega je bilo uradno odprtje nove pridobitve: kanalizacije v vasi.

Andraž Sodja

Jesenice – Jeseničanke in Je
seničani vsako leto znova 
pokažejo svoje veliko srce in 
se množično udeležijo teka 
Jesenice tečejo vsaj en krog, 
lahko pa tudi več. Tako je 
bilo tudi letos, saj se je teka 
udeležilo več kot 480 nav
dušenih tekačev in dobro
mislečih ljudi, ki so z do
nacijo in dvokilometrskim 
krogom po jeseniških uli
cah znova pomagali narisa
ti nasmehe na otroške ob
raze. Po podatkih predse
dnika Zveze društev prijate
ljev mladine Jesenice Miloša 
Jenkoleta se je zbralo dovolj 
sredstev za letovanje več kot 
petdesetih otrok v letovišču 
Pinea pri Novigradu. 

Svojega velikega srca pa 
niso pokazali le tekači, temveč 

tudi podjetja. Dobrodelnim 
sredstvom so dodali še izku
piček dobrodelnega koncerta 
GHB, dobrodelne predstave 
Kralj Artur in celoten izkupi
ček prodaje pijače na sobotni 
prireditvi, ki je bila tako pravi 
zgled dobrodelnosti. 

»Lahko rečem samo: bra
vo Jesenice, ponosen sem, 
da sem Jeseničan. Hvala, Je
senice,« je po zaključku po
vedal Jenkole.

Svoj kamenček v mozaiku 
prireditve je dodal tudi jese
niški ultramaratonec Mario 

Ponjavić, ki je pred leti pre
magal izziv rekordne razda
lje na teku Jesenice tečejo s 
kar petdesetimi krogi oziro
ma skupno sto kilometri. Le
tos svojega rekorda sicer ni 
presegel, a je vseeno odtekel 
kar 33 krogov oziroma skup
no 66 kilometrov, kar kljub 
vrsti izzivalcev ni uspelo ni
komur drugemu. Kot je po 
teku povedal Mario Ponjavić, 
ki ga je na koncu teka sprem
ljala tudi družina, je utrujen, 
a ponosen, da mu je uspelo, 
saj gre za dober namen, kar 
je najpomembnejše.  

Jesenice so tekle za otroke
Na letošnjem devetem dobrodelnem teku Jesenice tečejo so našteli več kot 
480 udeležencev. Največ krogov, 33 oziroma 66 kilometrov, je znova pretekel 
rekorder prireditve Mario Ponjavić.

Mario Ponjavić je pretekel kar 33 krogov oziroma 66 kilometrov.
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Samostojni knjigovodja, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Smo celovit računovodski servis z več kot 20 let izkušnjami. Prijeten manjši kolek-
tiv, ki odlično sodeluje. V svoj kolektiv vabimo samostojnega knjigovodjo z najmanj 
tremi let izkušenj v računovodstvu/knjigovodstvu. Dobri pogoji dela. Zaposlitev za 
nedoločen čas v dobrem kolektivu in vzdušju. PRO – BIT, d. o. o., Pot za krajem 2a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec in promotor-lepotni svetovalec, m/ž (Slovenija) 
Od vas pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo (farmacevtski tehnik, gim-
nazijski maturant, ekonomska srednja šola), ljubezen do kozmetike in narave, smi-
sel za delo z ljudmi, prijaznost in komunikativnost, smisel za timsko delo, samoini-
ciativnost in odlične prodajne veščine, pripravljenost na učenje, znanje angleške-
ga jezika ... Stillmark, d. o. o., Cigaletova 11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 1. 7. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na CNC-stroju za razrez žice, m/ž (Tržič) 
Kot operater na CNC-stroju za razrez žice boste zadolženi za: posluževanje strojev, 
izvajanje delovnih operacij na strojih za kovanje, menjavanje delovnih pripomočk-
ov ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 1. 
7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za razvoj kadrov, m/ž (Komenda) 
Iščemo specialista za razvoj kadrov z želeno VII. stopnjo izobrazbe, sposobnostjo zdru-
ževanja in izkušnjami na področju razvoja kadrov. Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 
1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 23. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
Ste pripravljeni dati 100 % sebe, da bi zagotovili prodajo? Ali radi delate v dinamič-
nem okolju s številnimi izzivi? Uživate v skupinskem delu? Če je vaš odgovor da, ste 
oseba, ki jo iščemo. JYSK, d. o. o., Tovarniška cesta 10a, 8250 Brežice. Prijave zbira-
mo do 6. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog, m/ž (Jesenice) 
Opis delovnega mesta: izdelava opažnih načrtov, izdelava delavniških načrtov za 
izdelavo opažev po meri, svetovanje strankam glede opažnih tehnoloških rešitev, 
praktično izobraževanje strank na sedežu podjetja, komunikacija s prodajnim od-
delkom in oddelkom logistike, pomoč gradbišču pri izzivih glede opažnih sistemov, 

komunikacija z vodjem gradbišča in delovodjem. Doka Slovenija opažna tehnologi-
ja, d. o. o., Spodnji Plavž 14d, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 9. 7. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka kontrolinga v Sektorju finančni kontroling in računovodstvo, 
m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali organizacijske smeri, štiri leta 
delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, aktivno znanje angleškega jezi-
ka, dobro obvladovanje in prepoznavanje tveganj ter vodenja načrtov za zmanjše-
vanje tveganj na svojem področju dela, napredno znanje uporabe osebnega raču-
nalnika, delo s preglednicami, sposobnost vodenja in vodenje projektov. Gorenjska 
banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 6. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Šenčur) 
Opis del in nalog: sprejemanje naročil in izvajanje strežbe, skrb za kakovostno in 
ažurno postrežbo, priprava prostorov in skrb za čistočo v povezavi s strežbo, obra-
čun in blagajniško poslovanje. Gostilna Ančka, Magdič Anton, s. p., Delavska cesta 
18, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 9. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja pisarne, m/ž (Šenčur) 
Potrebna znanja in veščine: VII. stopnja izobrazbe, sposobnost in veščine poslovne ko-
munikacije, izkušnje in obvladovanje opisanih delovnih nalog, osnovno poznavanje ra-
čunovodskega področja, poznavanje kadrovskega področja in dokumentacije, znanje 
angleškega jezika, zelo dobro znanje računalniških orodij Word, Excel in Outlook, izku-
šnje z delom v računovodskih (ERP) programih. Sabex, d. o. o., Poslovna cona A 18, 4208 
Šenčur. Prijave zbiramo do 5. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja skladišča z izkušnjami, m/ž (Tržič) 
Opis delovnega mesta: vodenje skladišča, koordiniranje in organizacija dela v skla-
dišču, izvajanje inventure, naročanje materiala ... SOS sejemske rešitve, d. o. o.,  
Tržaška 116, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 7. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

PLC/SCADA programer, m/ž (Kranj, Domžale) 
Iščemo dva inženirja elektrotehnike (enega za Kranj in enega za Domžale) za pro-
gramiranje Siemens krmilnikov ter razvoja sistemov Siemens SCADA. Vaše delo bo 
zajemalo definiranje funkcijskih zahtev skupaj s stranko, programiranje na nivoju 
PLC/SCADA ter izvedbo zagona na terenu. Delovno razmerje bomo sprva skleni-
li za določen čas (6 mescev) z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Elcon, d. o. 
o., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale. Prijave zbiramo do 5. 7. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Voznik B-kategorije, m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: razvoz blaga do strank in sodelovanje pri oddaji robe pri 
strankah, prevzem blaga od dobaviteljev, pregled in potrjevanje skladiščnih doku-
mentov (dobavnic) ... ARC - Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 16. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com
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Na dan Poletne muzejske noči,  
v soboto, 15. junija 2019, vas ob 20. uri vabimo na 

koncert renesančne glasbe  
v  g r a d u  K h i s l s t e i n .

Z nami bo ansambel NOVA SCHOLA LABACENSIS, 
ki ga sestavljajo Tadeja Pance, Urška Kastelic, 

Blažka Gaberc, Tomaž Šinigoj, Miha Šinigoj, Marko 
Angelski, Vasja Štukelj, Boris Šinigoj. 

Program koncerta: renesančno ubrani arkadijski  
napevi slepega lutnjista Giacoma Gorzanisa iz  

Trsta, tesno povezanega z rodbino Khislov.

V L J U D N O  VA B L J E N I

                        + poštnina

23
EUR

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

Janez Kuhar

Cerklje – Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Cerklje 
je v soboto pred osnovno 
šolo v Cerkljah izvedlo 32. 
Barletov memorial, s kate-
rim so se spomnili sloven-
skega utemeljitelja in orga-
nizatorja prostovoljnega ga-
silstva Frana Barleta, ki se je 
1864. leta rodil v Cerkljah. 
Memoriala se je udeležilo 
74 ekip iz 17 gasilskih dru-
štev z Gorenjskega. Ekipe 
so se v štirih kategorijah po-
merile v spretnosti, hitro-
sti in znanju, podiranju tar-
če, metanju vrvi in cevi, iz-
delavi dvojne reševalne zan-
ke in črpanju vode v tarčo z 
več kot 130 let staro ročno 
batno črpalko, ki jo organi-
zatorjem vsako leto posodi 
PGD Zgornji Brnik. Najpre-
stižnejši pokal, to je pokal 

Občine Cerklje za zmago-
valca v seštevku vseh kate-
gorij, so tudi letos prejeli ga-
silci PGD Cerklje, drugi so 
bili gasilci Zgornjega Brni-
ka in tretji gasilci Spodnjega 
Brnika - Vopovelj. Pri članih 
je bila prva ekipa PGD Hote-
maže 1, drugi Zgornji Brnik 
5 in tretji Zgornji Brnik 3, 
pri članicah je zmagala prva 
ekipa Prebačevo - Hrastje 
pred Voklim in Srednjo vas-
jo 1. V kategoriji mladih do 
11 let so slavile Cerklje pred 
Mojstrano in ekipo Zgor-
njega Brnika. Mladina od 
12 do 15 let se je pomerila 
v prenosu vode in zbijanju 
tarče, v tej skupini je zma-
gala ekipa Cerkelj pred eki-
po Šenturške Gore in Zgor-
njim Brnikom. V tekmova-
nju za največ načrpane vode 
je bila najboljša ekipa PGD 
Hotemaže 1.

Barletov memorial 
gasilcem Cerkelj

Primož Močnik, predsednik PGD Cerklje (desno), prejema 
pokal Občine Cerklje iz rok predsednika občinske gasilske 
zveze in občinskega svetnika Blaža Kaplenika. 

Urša Peternel

Jesenice – Splošno bolnišni-
co Jesenice je obiskal Anže 
Kopitar, član ekipe LA Kin-
gs, z ženo Ines. Naš najbolj 
uspešen hokejist namreč že 
dalj časa pomaga bolnišni-
ci, da malčkom, otrokom in 
mladostnikom omogočijo 
še bolj kvalitetno, strokovno 
in hitro obravnavo. Nazad-
nje so s pomočjo njegove 
donacije kupili ultrazvočni 
aparat in aparat holter EKG 

za 24-urno merjenje srčne-
ga utripa. »Skupaj z ženo 
Ines sta se odzvala našemu 
vabilu, da se mu lahko oseb-
no zahvalimo za vse dona-
cije, s katerimi nam poma-
ga. Je pa njegov obisk poseb-
no doživetje tako za pacien-
te, otroke, kot tudi nas, za-
poslene, saj Anže s svojo ka-
rizmo in simpatičnostjo tež-
ko pusti koga ravnodušne-
ga,« je povedala Sandra Je-
rebic iz Splošne bolnišnice 
Jesenice.

Anže Kopitar z ženo obiskal bolnišnico
Naš najbolj uspešen hokejist Anže Kopitar je obiskal jeseniško bolnišnico, v preteklosti ji je tudi doniral.

Ines in Anže Kopitar na obisku v jeseniški bolnišnici.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija in svaka

Nikolaja Mavriča
s Smledniške ceste v Kranju

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, prijaznim so-
sedom, znancem, bivšim sodelavcem iz Iskraemeca in kolektivu 
Iskre ISD Galvanika za pisno in ustno izročeno sožalje ter pomoč v 
težkih trenutkih. Zahvaljujemo se g. župniku Vinku Podbevšku za 
pogrebni obred, pogrebnemu zavodu Navček, pevcem in zvonarju.

Žalujoči: žena Olga, hči Andreja z možem Milanom, sin Leon, 
vnukinja Meta z možem Jernejem, vnukinja Neja z Žigom in 
drugo sorodstvo

Ko se ustavi čas
za vse,
je večnosti izraz ...

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

ŠPORT,  
REKREACIJA
KUPIM

ČOLN gumenjak na vesla za 3–4 ose-
be, tel.: 041/608-765  
 19001601

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

ŽIVALI IN  
RASTLINE
ODDAM

PODARIM psička mešančka, mati 
bordercolie, star je dva meseca, tel.: 
031/274-837 19001602

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Deutz 75, mlin za žito, škro-
pilnico 350-litrsko Agromehanika, tel.: 
040/334-733  
 19001594

TRAKTORSKO kosilnico, tračne 
grablje in samonakladalko Sip, tel.: 
041/865-675 
 19001595

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 19001598

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

OSTALO
PRODAM

KŠIRE za par konj in vajeti, gik za 2 
osebi, zapravljivček, tel.: 041/364-
504 19001600

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 19001561

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, hit-
ro in poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 
7, Kranj, tel.: 041/561-838 19001565

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

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

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

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

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

RAZNO
PRODAM

PIŠTOLO na metal kroglice, žensko 
kolo 21 prestav, komat 22 col, tel.: 
041/364-504 19001599

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

KVALITETNA hrastova ali bukova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/200-665  
 19001578

SUHA bukova, hrastova, gabrova drva, 
razrezana, tel.: 031/330-425  
 19001532

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

RDEČO sedežno garnituro, 255 x 230 
cm, cena 90 EUR, pravo goveje usnje, 
tel.: 041/525-382  
 19001597

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 19001576

Rezultati 46. kroga – 9. 
junija 2019

7, 16, 18, 19, 26, 28, 33 
in 3

Loto PLUS:
4, 9, 11, 19, 32, 33, 38 

in 3
Lotko: 3 4 2 0 1 3

Sklad 47. kroga za 
Sedmico: 2.640.000 EUR
Sklad 47. kroga za PLUS: 

770.000 EUR
Sklad 47. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE

Dobrodelna tombola za Rožleta
Kranj – D Brincl Bend v sodelovanju s Kavka barom organi-
zira v četrtek, 13. junija, ob 19. uri pred Kavka barom na Ma-
istrovem trgu v centru Kranja dobrodelni koncert s tombolo 
za pomoč pri zdravljenju enajstletnega Rožleta, ki se že tret-
jič bori s sarkomom v glavi. Celoten izkupiček bo namenjen 
Rožletovemu zdravljenju, zaradi katerega bo moral v Pariz 
na operacijo.

Slovesnost na Šmarjetni gori
Kranj – Župnija Kranj - Šmartin vabi v nedeljo, 16. junija, ob 
10. uri na Šmarjetno goro k sv. maši, ko bo opravljena pripo-
jitev naselja Gorenja Sava k podružnični cerkvi sv. Marjete 
na Šmarjetni gori. 

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Preddvor – V LUK – medgeneracijskem centru Kranj 
se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: 12. junija 
ob 18. uri predavanje S PD Škofija Loka in PD Rašica Lju-
bljana na pot ter Izkustveni ples za ženske; 13. junija ob 17. 
uri Življenje z izgubo; 17. junija ob 18. uri iVitalis vadba. V 
Preddvoru bo 16. junija ob 19. uri delavnica Izdelava rož iz 
krep papirja. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na tele-
fon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Po ferati Daumling
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v nedeljo, 16. 
junija (in ne v soboto, 15. junija, kot je zapisano v letnem 
programu), na planinski izlet po ferati Daumling pri Mo-
krinah / Nassfeldu. Težavnost ferate, ki je popestrena z 
visečimi mostovi, sega do ocene C (srednja težavnost), 
zahteva dovolj fizične moči in ni primerna za tiste, ki imajo 
težave z višino. Odhod z organiziranim prevozom s parki-
rišča Zlato polje v Kranju bo ob 5.30. Prijave in informacije: 
Sebastjan Potočnik, sebastjan.potocnik@gmail.com; 031 
408 439. Prijava velja le s plačano akontacijo. Na voljo je 
sedem mest.

S kolesom do Trboj
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 13. junija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Kranj–Trboje–Šenčur–
Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo.

OBVESTILA

Odstranjevanje japonskega dresnika
Bled – Občina Bled, Društvo za varstvo okolja Bled in RA-
GOR tudi letos v sklopu projekta Proč z invazivkami va-
bijo na odstranjevanje japonskega dresnika ob Blejskem 
jezeru, ki bo v ponedeljek, 17. junija, ob 18. uri. Zbor bo 
nad grajskim kopališčem (kjer se odcepi pot na Blejski 
grad). Več informacij: nina.kobal@ragor.si ali na številki: 
04 581 34 16.

Dnevi arheologije v Loškem muzeju 
Škofja Loka – V soboto, 15. junija, bo ob 17. uri Javno vodstvo 
za družine po razstavi Lubnik – Gora velikanov in ustvarjal-
na delavnica za otroke.

KONCERTI

Koncert v Kropi
Kropa – V nedeljo, 16. junija, bodo ob 19.30 v dvorani Kul-
turnega doma v okviru Festivala gledališča v Kropi gostili 
glasbenike iz Združenih držav Amerike – Voices and Strings 
(komorne in vokalne zasedbe).

Večer z glasbenimi skupinami
Tržič – Občina Tržič v petek, 14. junija, ob 21. uri vabi na 
Gorenjsko plažo na večer, poln zabave in dobre volje. Od 
21. ure dalje bosta zbrane zabavala skupina Orlek in Pihalni 
orkester Tržič, nato pa skupina Help! A Beatles Tribute. Kon-
cert bo v vsakem vremenu. Vstopnine ne bo.

Pesmi najinega življenja
Primskovo – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primsko-
vo z zborovodjem Janom Gorjancem vabi na letni koncert z 
naslovom Pesmi najinega življenja, ki bo v petek, 14. junija, 
ob 20. uri v Domu krajanov Primskovo. Vstop je prost.

PREDSTAVE

Martin Krpan
Križe – Gledališka skupina Kulturnega društva Kruh Križe bo 
v soboto, 15. junija, v atriju Občine Tržič izvedla satirično ko-
medijo v petih delih Martin Krpan. V duhu Levstikove pove-
sti je delo napisal Joža Vombergar. Komedijo so premierno 
izvedli v Slovenskem gledališču v Buenos Airesu leta 1966. 
Za kriško gledališče je delo priredil David Ahačič. 

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

Sonja Beno, Domžale:

»Zadnja tri leta redno nosim 
slamnik, zanj sem se odločila 
predvsem zaradi zdravja, saj 
imam težave s kožo. Se mi 
zdi, da se mi slamnik najbolj 
poda od vseh pokrival. Pri 
izbiri pa sem bila zahtevna.«

Maja Tartara, Mengeš:

»Prvič nosim slamnik, na sej-
mu sem ga kupila, ker mi je 
bil všeč, obrobljen je s črno 
čipka, kar dopolni njegov na-
ravni videz. Z nakupom sem 
prispevala tudi k ohranjanju 
naše kulturne dediščine.«

Milan Dernulovec, Prevoje:

»Slamnik mi zaščiti glavo 
pred opeklinami, obenem 
tudi hladi. Najraje si ga na-
denem na morju. Podpiram 
izdelovanje slamnikov, saj 
tako ohranjamo dediščino 
slamnikarstva v teh krajih.«

Gašper Kos, Kokošnje:

»Danes prvič nosim slamnik, 
ker je posebna približnost – 
sejem, namenjen ravno temu 
tradicionalnemu pokrivalu. 
Sicer bi mi pa slamnik pome-
nil modni dodatek, ker včasih 
dopolni celoten videz.«

Maša Likosar

Sedmi Slamnikarski sejem v 
Domžalah je spomnil na de-
diščino slamnikarstva, ki je v 
preteklosti zaznamovala nji-
hovo mesto in okolico. Obi-
skovalci so nam povedali, ali 
si pogosto nadenejo slamnik, 
je namenjen zaščiti ali je tudi 
modni dodatek. / Foto: Tina Dokl

Slamnik za lep 
videz in zaščito

Mira Medvedšek, Študa:

»Slamnik nosim le občasno, 
predvsem na morju, saj ščiti 
pred soncem. Pomembno je, 
da je čim lažji in tanek, izde-
lan iz naravne slame in da se 
mi poda na obraz, saj je po-
memben tudi modni vidik.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes zjutraj in dopoldne bo jasno z nekaj koprenaste oblač-
nosti. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo 
nevihte, pihal bo jugovzhodni veter. Jutri bo precej jasno, pred-
vsem v gorskem svetu je mogoča kakšna nevihta. V četrtek 
bo sončno in suho.

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

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V petek in soboto, 
14. in 15. junija, bodo v Šen-
čurju znova proslavili Krom-
pirjevo. Prireditev, ki so jo 
oživili lani ob deseti oble-
tnici postavitve spomeni-
ka cesarici Mariji Tereziji in 
krompirju, je bila lepo spre-
jeta, zato jo letos spet prire-
jajo v želji, da bo tradicional-
na, v imenu organizatorja 
povesta Aleš Perič Močnik, 
podžupan občine Šenčur, in 
Miro Peternel, predsednik 
KS Šenčur Srednja vas.

Krompirjevo 2019 prire-
ja Občina Šenčur v sode-
lovanju z društvi, začenja-
jo pa ga v petek ob 20. uri s 
folklornim večerom v domu 
krajanov in s sprevodom 
starodobnih vozil in kme-
tijske mehanizacije po sre-
dišču Šenčurja. V soboto pa 
bo ves dan potekalo dogaja-
nje na prostem: začenja se 
s krompirjevim tekom po 
ulicah Šenčurja. Njegova 

posebnost bo štafetni tek, 
kjer si bodo tekači names-
to štafete podajali krompir. 
Vse popoldne bodo obisko-
valcem omogočali vožnje s 
kočijo in jahalne urice za ot-
roke, opoldne bodo doma-
či folklorniki pred spome-
nikom odigrali prizor ce-
saričinega dekreta, ko je 
ukazala po kranjskih deže-
lah saditi krompir. Popol-
dne bodo uprizarjali kmeč-
ke igre, ustvarjalne delavni-
ce za otroke, na poligonih se 
bodo odvijale športne igre, 
prikazali bodo tudi uporab-
no defibrilatorja za oživlja-
nje pri srčnem zastoju. Po-
poldne bo oživela tudi šen-
čurska tržnica: na 16 stojni-
cah bo ob predstavitvi doma-
čih ponudnikov poudarek 
na krompirjevih jedeh. Sre-
dišče Šenčurja bo zaradi pri-
reditve v soboto zaprto, obi-
skovalce tako kot lani priča-
kujejo v starih oblačilih, da 
bodo vsi skupaj še bolj doži-
veli duh preteklosti.

Proslavili bodo 
Krompirjevo

Jasna Paladin

Kamnik – V Kamniku so v so-
boto tudi uradno pognali sis-
tem Kamkolo in ga predsta-
vili številnim občanom. V 
okviru sistema bo zgrajenih 
šest izposojevalnih postaj s 
terminali, v obtoku pa bo tri-
deset električnih koles. Tri 
postaje že delujejo, in sicer 
na glavni avtobusni posta-
ji, pri knjižnici in pri Qlan-
dii, do konca meseca bosta 
zaživeli še postaji pri pošti 
na Duplici in pri kulturnem 
domu, jeseni pa še na glavni 
železniški postaji.

»Prav s ponosom danes 
odpiramo sistem Kamkolo. 
To je projekt, ki je v svetu že 
v razmahu, v Sloveniji pa je 
Kamnik zdaj prva občina, ki 
ponuja izposojo zgolj elek-
tričnih koles na za to pose-
bej zgrajenih terminalih. To 
je eden od ukrepov v sklopu 
sprejete strategije trajnostne 
mobilnosti, ki nas opominja 
na to, da se moramo vsi sku-
paj počasi začeti navajati na 
nove oblike mobilnosti, vse 
s ciljem, da naš planet čim 
bolj obvarujemo pred ško-
dljivimi vplivi. Če bo sistem 
zaživel – kar je odvisno pred-
vsem od vas, Kamničanov 

– ga bomo v prihodnje še 
nadgradili, in sicer po vaseh 
v drugih delih občine in turi-
stičnih krajih,« je na odprtju 
povedal župan Matej Slapar 
in priznal, da bo tudi sam re-
dni uporabnik sistema.

Izposoja koles je brezplač-
na, se pa morajo uporabni-
ki registrirati in plačati de-
set evrov letne članarine. 
Registracijo lahko opravijo 

v prostorih TIC Kamnik, 
kjer dobijo kartico in PIN- 
kodo, s katero si nato lah-
ko izposodijo in tudi vrne-
jo kolo. Izposoja je omeje-
na na 14 ur tedensko. Kole-
sa so električna, imajo koša-
ro na sprednjem krmilu in 
nastavljiv sedež, na spletni 
strani kamkolo.si ali na po-
sebni aplikaciji pa je možno 
tudi od doma pogledati, na 

kateri postaji je na voljo ko-
liko koles.

Sistem je plod slovenske-
ga znanja; razvili so ga v Šol-
skem centru Velenje, kole-
sa slovenskega proizvajalca 
Krpan je dobavilo podjetje 
Vizija Sport, za vsakodnev-
no premeščanje (po potre-
bi) in servisiranje koles pa 
bo skrbelo kamniško podje-
tje Špica šport.

V Kamniku zaživel Kamkolo
Občina Kamnik je z ureditvijo sistema izposoje mestnih električnih koles po mestu zagotovila mrežo 
najhitrejšega in najcenejšega javnega prevoza. Izposoja je brezplačna, potrebna je le registracija in 
deset evrov letne članarine.

Prvo kolo iz sistema Kamkolo si je v soboto takole izposodil župan Matej Slapar.

Selo pri Žirovnici – V zdravstveni postaji na Selu so pred ča-
som pridobili dodatno ambulanto splošne medicine in do-
datno zobozdravstveno ambulanto. S tem pa se je pojavil 
problem parkiranja, saj je parkirišče postalo premajhno za 
obiskovalce in zaposlene. Zato so se na Občini Žirovnica od-
ločili, da za zdravstveno postajo uredijo začasno parkirišče; 
dela že potekajo. Ker je na tem delu predvidena gradnja doma 
starostnikov, pa bodo območje dokončno uredili v sklopu 
omenjenega projekta.

Urejajo začasno parkirišče za zdravstveno postajo

Naklo – Z novim šolskim letom bo v Vrtcu Mlinček v Naklem 
dvanajst oddelkov, v Vrtcu Jelka v Dupljah pa štirje, kar je enako 
kot lani. Ravnatelj OŠ Naklo Milan Bohinec je povedal, da bodo 
sprejeli vse otroke, ki prihajajo iz nakelske občine, razen tistih, 
ki s prvim septembrom še ne bodo izpolnili starostnega pogoja 
enajstih mesecev. Občinski svetniki so župana Ivana Megliča 
na nedavni seji pooblastili, da lahko, skladno s fleksibilnim nor-
mativom, med šolskim letom odobri povečan normativ za vpis, 
če bo to potrebno. S prvim junijem se bo povečala ekonomska 
cena oskrbnin v vrtcu, kar je posledica stroškov dela. Ob tem je 
nakelski podžupan Drago Goričan opozoril, da bi morala drža-
va, ko je dvignila plače v javnem sektorju, za to zagotoviti dovolj 
sredstev, ne da se zdaj to prenaša v breme lokalnih skupnosti. 

Sprejeli bodo vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje 


