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Kamnik – Komisija za 
preprečevanje korupcije 
(KPK) je v povezavi s poslo-
vanjem med kamniško obči-
no, ki jo zastopa župan Ma-
tej Slapar, in trgovinskim 
podjetjem Gumiks na začet-
ku leta 2020 uvedla posto-
pek na lastno pobudo, mar-
ca 2020 pa je glede tega pre-
jela tudi več prijav. Pred dne-
vi so objavili ugotovitve, ki so 
že pravnomočne, v njih pa 
med drugim zapisali, da je 
v konkretnem primeru Ob-
čina Kamnik naročala bla-
go (zaščitne maske) pri pod-
jetju, s katerim je občinska 

svetnica lastniško in uprav-
ljavsko povezana, čeprav je 
ta predhodno občini poro-
čala glede omejitve poslo-
vanja z omenjenim podje-
tjem, s čimer je Občina Ka-
mnik kršila absolutno pre-
poved poslovanja.

»Konkreten primer po-
slovnega sodelovanja med 
Občino Kamnik in podje-
tjem Gumiks je postopek 
klasičnega naročanja blaga, 
ki pa ne sodi pod pogojno 
dovoljeno poslovanje po za-
konu o integriteti in prepre-
čevanju korupcije. Dejstvo, 
da se je občinska svetnica 
izločila iz celotnega postop-
ka izbire ponudnika in da so 

bile s tem dosledno upošte-
vane določbe o dolžnem iz-
ogibanju nasprotju intere-
sov, je nerelevantno, saj je 
bila podana absolutna pre-
poved poslovanja med ob-
čino in podjetjem Gumi-
ks. Prav tako sklenitev pos-
la v izrednih razmerah (raz-
glašena pandemija covi-
da-19) ne more biti izgovor 
za sklenjen posel, saj tudi iz-
redne razmere ne upraviču-
jejo poslovanja organa s su-
bjektom, s katerim ima ta or-
gan vzpostavljeno absolutno 
omejitev poslovanja,« so po-
udarili na KPK.

Jasna Paladin

Kopališče Ukova na Jesenicah letos ne bo odprlo svojih vrat za obiskovalce, 
saj je zaradi dotrajanosti bazenske školjke tveganje za varnost kopalcev 
preveliko. Obžalovanje so na družbenih omrežjih izrazili številni občani.

Jesenice – Letno kopališče 
Ukova letos ne bo obratova-
lo. Kot so sporočili z Občine 
Jesenice, bi odprtje bazena 
pomenilo preveliko tvega-
nje za varnost kopalcev in za-
poslenih. Bazen je namreč 
dotrajan, bazenska školjka 
pa poškodovana, samo naj-
nujnejše popravilo pa bi sta-
lo dva milijona evrov.

Upravljavec kopališča Za-
vod za šport Jesenice je že 
lani naročil razširjeni ener-
getski pregled bazena, ki je 
pokazal, da obstaja poten-
cialna nevarnost električ-
nega udara zaradi zastarele 

elektroinštalacije. Poleg 
tega je dodatni pregled poka-
zal, da nosilnost konstrukci-
je bazenske školjke ni več 
zadostna. Odprtje bazena bi 
zato pomenilo preveliko tve-
ganje za varnost kopalcev in 
zaposlenih, so presodili na 
Zavodu za šport Jesenice in 
Občini Jesenice in zato spre-
jeli odločitev, da kopališča 
Ukova letos ne bodo odprli.

Župan Občine Jesenice 
Blaž Račič je ob tem pouda-
ril: »Prejeto poročilo nas ža-
losti, saj bo kopališče Uko-
va letos manjkalo marsika-
teremu Jeseničanu. Mogo-
če se z bazenom ne bi zgo-
dilo nič še kar nekaj let, a si 

sploh ne upam predstavlja-
ti, da bi se, mi pa bi to dopus-
tili, vedoč, da je bazen neva-
ren,« je povedal. Kot je do-
dal, razmišljajo o možnos-
ti umestitve športnih oziro-
ma vodnih površin na ob-
močje ob Savi pod Hrušico, 
v ta namen so v proračun že 
vključili sredstva za prostor-
sko preveritev lokacije. A pri 
tem gre za dolgoročno reši-
tev, se zavedajo na Občini Je-
senice, ki ne bo rešila letoš-
nje kopalne sezone.

Obžalovanje, da priljub-
ljeni jeseniški bazen zapi-
ra vrata, so na družbenih 
omrežjih izrazili številni Je-
seničani.

Bazen Ukova ima tudi legendarni desetmetrski skakalni stolp, edinega v državi. Z zaprtjem 
bo konec tudi dolgoletne tradicije skokov z njega ... / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Jeseniški bazen Ukova ostaja zaprt
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Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je Občina Kamnik z 
nakupom zaščitnih mask od podjetja Gumiks kršila omejitev poslovanja. 
Župan Matej Slapar: »Okoliščine so zahtevale takojšnje nujno ukrepanje.«

Kršili protikorupcijski zakon

AKTUALNO

Oskrbovana  
stanovanja na Bledu
Nepremičninski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja 
je objavil razpis za najem šestde-
setih oskrbovanih stanovanj na 
Bledu ob Medgeneracijskem cen-
tru Vezenine Bled.

2

GORENJSKA

Začetek kopalne  
sezone
Nekatera gorenjska letna kopališča 
so letošnjo kopalno sezono že za-
čela, druga jo začenjajo danes ozi-
roma v prihodnjih dneh. Koliko je 
treba odšteti za vstopnico in katere 
novosti bodo pričakale kopalce ...

4

ŠPORT

Vrhunec dirke  
na Veliki planini
S startom v Novi Gorici se je v sre-
do začela kolesarska dirka Po Slo-
veniji, ki se bo sklenila v nedeljo. 
Največ navijačev organizatorji pri-
čakujejo v soboto na kraljevski eta-
pi, katere cilj bo na Veliki planini.

8

GG+

Od nekdaj navezan  
na Mengeš
Pogovarjali smo se z Janezom Pe-
rom, enim najbolj prepoznavnih 
obrazov občine Mengeš, ki je svoj 
pečat pustil tako na glasbenem 
kot tudi na širšem družbenem po-
dročju.

16

Urška Peternel

Vabljeni v 

prenovljeni 

salon ETIS.

ETIS Kranj, 
Ljubljanska c. 30  

Kranj  

T: (04) 235 50 50

Širok nabor pralnih strojev

Dobava ali prevzem takoj

Velika zaloga

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit  
Leasing brez potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in  
izračun za izbrani aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
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Priloga:

Karavanke
Častni občan bo 
Jan Oblak �6. stran
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Kamnik – Pobudo za posvet 
je podala Alla Stupar, Ukra-
jinka, ki v Kamniku živi že 
pet let, saj je poročena s Slo-
vencem. »Kot prostovoljka 
beguncem iz Ukrajine po-
magam že več mesecev in 
redno se obračajo name s 
konkretnimi težavami in 
vprašanji. Pomagam jim 
tudi pri učenju slovenšči-
ne, pri pravnih vprašanjih, 
saj sem po izobrazbi pravni-
ca, in pri iskanju dela. Veči-
na beguncev se namreč želi 
vključiti v družbo in biti ko-
ristna, ne nazadnje jih tudi 
sama nenehno spodbujam 
k temu. Morajo namreč ve-
deti, da jih je Slovenija spre-
jela odprtih rok in jim tudi 
finančno pomaga, a ta po-
moč ne bo večna, zato si 
morajo urediti status, si po-
iskati službe, se naučiti je-
zika in poiskati stanovanja. 
Mednarodna zaščita jim bo 
potekla in takrat bodo Slo-
venijo morali zapustiti ali 
pa postati samostojni. Veli-
ko je takšnih, ki si tukaj že-
lijo ostati, nadaljevati svo-
jo podjetniško pot ali zače-
ti novo – številni druge izbi-
re niti nimajo, saj so njihovi 
domovi porušeni, veliko pa 
si jih seveda želi tudi vrni-
ti domov,« nam je povedala 
Alla Stupar, ki se je povezala 
z lokalnimi in državnimi in-
stitucijami in v Kamnik na 
posvet povabila Ukrajince 

iz cele Slovenije. Zbralo se 
jih je nekaj manj kot sto.

»Vse odkar se je začela 
vojna v Ukrajini, v Kamni-
ku zbiramo pomoč za be-
gunce. Upam, da se vsi tis-

ti, ki ste prišli k nam, po-
čutite dobro, predvsem pa, 
da se bo ta morija čim prej 
končala in se boste lahko 
vrnili domov. Do takrat pa 
vam želimo ponuditi vse 

potrebne informacije za sa-
mostojno pot in morda tudi 
nov začetek,« je zbrane na-
govoril župan Matej Slapar 
in jih pozval, naj se za vse 
osnovne informacije obr-

nejo na državo (080 41 42, 
info.ukrajina@gov.si). V 
občini Kamnik jih sicer živi 
okoli sto. Poveljnik Civilne 
zaščite Kamnik mag. Ma-
tjaž Srša jim je predstavil, 

kako povezujejo različne 
ustanove, da vsa potrebna 
pomoč kar najhitreje pri-
de do njih, ravnatelj Gim-
nazije in srednje šole Ru-
dolfa Maistra Kamnik dr. 
Branislav Rauter pa slo-
venski šolski sistem, pogo-
je za obiskovanje osnovnih 
šol in tudi njihovega sre-
dnješolskega centra ter iz-
obraževanje odraslih. Šte-
vilne uporabne informacije 
je zbranim predstavila Ka-
tarina Štrukelj, direktorica 
Urada vlade Republike Slo-
venije za oskrbo in integra-
cijo migrantov. Predstavi-
la je razliko med statusom 
mednarodne zaščite in sta-
tusom začasne zaščite; sle-
dnji bo vsem beguncem ne 
glede na to, kdaj so prišli, 
potekel 4. marca 2023. Ali 
bo status podaljšan tudi po 
tem datumu, je odvisno od 
odločitve Evropske unije. 
Povedala jim je, da bodo v 
kratkem prejeli posebne 
kartice, s katerimi bodo do-
kazovali svoj status, v kate-
rih primerih lahko Sloveni-
jo zapustijo in kako do vseh 
pravic, ki jim pripadajo.

Udeleženci posveta, med 
njimi je bila velika veči-
na žensk, so imeli številna 
konkretna vprašanja, kar 
dokazuje, da informacij ni 
dovolj, zato bodo podoben 
posvet še ponovili, ne le v 
Kamniku, ampak na pobu-
do Alle Stupar tudi drugod 
po Sloveniji.

Jasna Paladin

Alla Stupar, v Kamniku živeča Ukrajinka / Foto: Jasna Paladin

Bled – Nepremičninski 
sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, ki je v 
lasti Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, ima v lasti 469 os-
krbovanih najemnih stano-
vanj v 19 krajih po Sloveniji. 
Z novimi stanovanji na Ble-
du povečujejo ponudbo os-
krbovanih najemnih stano-
vanj na območju Gorenjske.

Stanovanja so sicer name-
njena osebam, starejšim od 
65 let, ki jim zdravstveno sta-
nje omogoča samostojno bi-
vanje. »Za najem prvih dvaj-
setih stanovanj bodo imeli 
prednost domačini Bleda,« 
so pojasnili v družbi. Sta-
novanja so zgrajena tako, 
da omogočajo bivanje tudi 

gibalno oviranim osebam, 
saj so opremljena z dviga-
li, imajo širše prehode in 
so prilagojeno opremljena. 
Vsako stanovanje ima ko-
palnico, ložo, shrambo in 
zeliščno gredo v parku, opre-
mljeni sta kuhinja in kopal-
nica. Od skupno šestdesetih 
stanovanj jih ima sedem po-
vršino 39–41 kvadratnih me-
trov, 49 površino 47–58 kva-
dratnih metrov in štiri sta-
novanja površino 69 kvadra-
tnih metrov.

Stanovanja so razdelje-
na v dva objekta, oba obse-
gata klet, pritličje in tri nad-
stropja ter spadata v ener-
gijski razred A1. V vsakem 
so opremljeni tudi skupni 
prostor za druženje stano-
valcev, kolesarnica in pral-
nica. Na voljo je skupno 

petdeset parkirnih mest, pri 
čemer jih je deset namenje-
nih invalidom.

Stanovanja bodo vselji-
va predvidoma v oktobru 
letos. »Prijav za zdaj še ni-
mamo, prve pričakujemo 

v prihodnjih dneh,« so po-
jasnili v družbi. Razpis in 
vsa dokumentacija je na vo-
ljo na spletni strani www.ns-
-piz.si in v sprejemni pisarni 
Občine Bled v času uradnih 
ur. Rok za prijavo je 11. julij.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pretekli petek objavil razpis za 
najem šestdesetih oskrbovanih stanovanj na Bledu ob Medgeneracijskem centru Vezenine Bled.

Maša Likosar

V grajskem vrtu gradu Dvor bo med 24. in 26. junijem pote-
kal Štoflcfest, prvi festival bombonov v Preddvoru s sladko 
ponudbo, starodavnimi igrami, ustvarjalnimi delavnicami in 
predstavami za otroke. Za zabavo velikih in malih bo poskr-
bljeno še s kopico drugih dogodkov: retrofest s koncertom 
ABBA tribute banda ABBA Mia Slovenia ob 50-letnici skupine 
ABBA, Petrov smn, folklorni festival, mednarodni ekstempore, 
za češnjo na vrhu torte pa še koncert skupine Čuki s humo-
ristom Peško. Vstopnice za oba koncerta so na voljo v piceriji 
Gorski privez, v TIC Preddvor ter v spletni prodajalni in na 
prodajnih mestih Mojekarte.si. Vstop na vse ostale dogodke 
je prost. Podrobnosti o dogajanju najdete na spletnih straneh  
www.visitpreddvor.si in www.smejmo.se.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po dve 
vstopnici za izbrani dogodek. Nagradno vprašanje: Po kateri 
slaščici se imenuje festival Štoflcfest? Odgovore pošljite do 
torka, 21. junija, na koticek@g-glas.si.

Štoflcfest, najslajši konec tedna v Preddvoru
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Knjigo prejme MITJA MLADENOVIČ iz Podnarta.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vojna v Ukrajini še vedno traja in tudi v Slovenijo se je zateklo že več tisoč beguncev. Ker se številni 
pri nas ne znajdejo, ne želijo pa le stati križem rok, so v Kamniku na pobudo tukaj živeče Ukrajinke 
organizirali posvet, kjer so jim predstavili vse potrebne informacije.

Številni želijo ostati v Sloveniji

Oskrbovana stanovanja na Bledu

Begunci iz Ukrajine si želijo več konkretnih 

informacij, kar se je izkazalo tudi na dobro obiskanem 

posvetu v Kamniku.

Oskrbovana stanovanja na Bledu so namenjena osebam, 
starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča 
samostojno bivanje. / Foto: Gorazd Kavčič

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod-
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču-
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas-
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                              junij 2/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

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

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:
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Lesce – Po nedavni tragediji 
v okolici Škofje Loke, kjer so 
po prevrnitvi panjev razdra-
žene čebele do smrti popi-
kale čebelarja, je predsednik 
Čebelarske zveze Gorenjske 
Anže Perčič povedal, da je to 
zanj prvi primer smrti neke 
osebe zaradi čebeljega pika. 
Pogovarjal se je tudi s starej-
šimi čebelarji, ki prav tako 
ne pomnijo, da bi čebele ne-
koga tako hudo napadle, da 
bi umrl.

»Čebele ne napadejo brez 
razloga. To moramo vede-
ti. Običajno napadajo, ko so 
vznemirjene, pa še to vsiljiv-
ca pred pikom kar nekaj časa 
opozarjajo z brenčanjem in 
zaletavanjem v telo, gla-
vo ...« je poudaril Perčič, ki 
je tudi sam imel neprijetno 
izkušnjo s čebelami, ki pa 
se je k sreči dobro končala. 
V drugem letu čebelarjenja 

mu je zaradi nepazljivosti 
iz rok padel poln sat čebel. 
Ker je bil neprimerno oble-
čen, imel je namreč kratke 
hlače, so ga čebele popika-
le po obeh nogah, nato pa še 
po rokah in glavi. Imel je ve-
liko srečo, da je bila v bliži-
ni žena, ki ga je odpeljala v 
dežurno ambulanto, saj sam 
tega ne bi zmogel, ker je iz-
gubil zavest. Takrat so mu 
našteli okoli sto pikov.

Na vprašanje, koliko pi-
kov naj bi bilo usodnih, je 
Perčič odvrnil: »Nekje sem 

zasledil informacijo, da je 
za šestdeset kilogramov tež-
ko oseb, potrebnih šeststo 
pikov, kar pa mislim, da je 
malo pretirano. Po svojih iz-
kušnjah menim, da je števi-
lo bistveno manjše.« Zgo-
di se lahko tudi, da čebelar 
dobi alergijsko reakcijo po 
mnogih letih čebelarjenja 
in številnih pikih, ki mu do 
tedaj niso povzročali težav. 

»Tudi čebelarji lahko po dol-
gih letih postanejo alergični 
na čebelje pike,« je razložil 
in dodal, da je sicer čebelar-
jev s potrjeno alergijo izred-
no malo.

Perčič svetuje, naj v izogib 
neprijetnim situacijam če-
bele opazujemo od daleč in 
jih ne vznemirjamo po ne-
potrebnem. »Če vseeno pri-
de do pika, mešička s stru-
pom ne smemo stisniti in iz-
vleči, ampak ga odpraskamo 

stran. V primeru, da se po 
piku pojavijo srbečica, kop-
rivnica, povišan pulz  ..., pa 
moramo obvezno poiskati 
zdravniško pomoč,« je raz-
ložil.

Smrti zaradi čebel zelo 
redke

Po podatkih Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) je zaradi pikov žu-
želk (sršeni, ose, čebele) 
predlani umrla ena oseba, 
leto poprej nobena, sicer pa 
so v letih 2016–2020 skupaj 
našteli deset umrlih. »Veči-
na pikov teh žuželk je nene-
varnih in povzročijo le lokal-
ne reakcije – bolečine in ote-
kline. Nevarne so preobčut-
ljivostne reakcije na pik, ki 
lahko povzročijo anafilaktič-
ni šok. Po piku najprej od-
stranimo morebitno želo, 
mesto pa hladimo z mrzlimi 
obkladki. Uporabimo lahko 
mazila proti srbenju in lo-
kalni alergijski reakciji,« so 
pojasnili na NIJZ in doda-
li, da se pred piki žuželk za-
varujemo tako, da se izogi-
bamo nevarnim območjem 
ter upoštevamo zaščito pred 
piki s primerno obleko, mre-
žami in repelenti.

Ana Šubic

»Če se po piku pojavijo srbečica, koprivnica, povišan pulz ..., moramo obvezno poiskati 
zdravniško pomoč,« je opozoril Anže Perčič. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan: Še enkrat bi 
naredil popolnoma enako

V okviru predhodnega 
preizkusa prijave je KPK 
pridobila vsa relevantna 
pojasnila, dokazila in osta-
lo dokumentacijo od Obči-
ne Kamnik in podjetja Gu-
miks ter javno dostopne po-
datke iz različnih evidenc in 
baz. Podrobno pojasnilo na 
desetih straneh je že pred 
dvema letoma podal tudi 
župan Matej Slapar. Kako 

pa komentira zadnje ugo-
tovitve KPK? »Dejstvo je, da 
zaščitnih sredstev ni bilo na 
zalogi nič. Niti republiški 
štab in druge državne insti-
tucije, ki bi morale nemu-
doma ukrepati in odreagira-
ti, niso bile sposobne zago-
toviti tovrstne opreme niti 
za lastne potrebe, kaj šele za 
širšo uporabo. Okoliščine 
so takrat pogojevale takoj-
šnje nujno ukrepanje lokal-
ne oblasti. V primeru, ko sta 
bila na kocki ohranitev člo-
veških življenj in varovanje 

zdravja ljudi, poleg tega pa 
nihče ni vedel, kako se bo 
epidemija razvila in kako 
smrtonosna bo, smo kupi-
li vse, kar se je na trgu dalo 
dobiti takoj. Službe zaščite, 
reševanja in pomoči so bile 
brez zaščitne opreme, pred-
vsem zdravstvo, ohranjanje 
zdravja pa je naša nespor-
na dolžnost, poleg tega pa 
tudi zahteva, ki smo jo do-
bili, da v najtežjih trenutkih 
lokalne skupnosti zagotovi-
jo ustrezno opremo. Na lo-
kalni ravni smo angažirali 

vse razpoložljive poten-
ciale in še enkrat bi nare-
dil popolnoma enako. To-
rej, zaščitno opremo bi ku-
pil od svetnice, da bi zava-
roval naše občanke, občane, 
zdravnike in vse, ki so takrat 
maske potrebovali. Takoj ko 
smo izvedeli, da gre za pod-
jetje, ki je v solasti svetnice, 
smo pogodbo razdrli, kar je 
bilo dobavljenega smo pla-
čali, preostalega dela pa nis-
mo dobavili in niti plačali,« 
nam je odgovoril župan Ma-
tej Slapar.

J
unij je, rečeno čez palec, 
s kulturnimi prireditva-
mi zagotovo eden najbo-

gatejših mesecev v letu. S pole-
tjem prihajajo ugodnejši pogoji 
za dogodke na prostem, dopus-
ti še niso v polnem zamahu, 
ljubiteljska društva prirejajo le-
tne nastope, po dveh letih raz-
ličnih omejitev zaradi epidemi-
je je spet močnejša tudi želja po 
tovrstnem druženju. Že dvajset 
let slovenski muzeji na soboto 
sredi junija organizirajo Pole-
tno muzejsko noč, ko dogajanje 
raztegnejo v pozne nočne ure. 
Letos prvič se bo jutri z Dne-
vom JSKD simbolično zak-
ljučil Teden ljubiteljske kultu-
re, ki je svoja ustvarjalna krila 
razprl sredi maja. V teh dneh 
znova spoznavamo, kako po-
memben del življenja sta kul-
tura in umetnost, ne glede na 
to, ali ju napajajo profesional-
ne ali ljubiteljske korenine.

Pred dnevi sem v kultur-
ni četrti Kranja enega za dru-
gim obiskal dogodka, ki sta sad 
ljubiteljskega kulturnega de-
lovanja. V Stolpu Škrlovec se 
je v projektu Aurora predsta-
vil Ženski pevski zbor Carmen 
manet, v Letnem gledališču 
Khislstein je z letnim koncer-
tom Generacije svoj 70-letni ju-
bilej zaznamovala Akadem-
ska folklorna skupina Ozara. 
Prisostvoval sem – seveda pri-
čakovano – dvema povsem raz-
ličnima kulturnima manifesta-
cijama. Če so pevke s sodobno 
zborovsko glasbo in moderno 
performativno izvedbo pripra-
vile vrhunsko glasbeno doživet-

je, ki v mnogočem presega lju-
biteljstvo, so folkloristi z več kot 
sto nastopajočimi vseh genera-
cij potrdili, kako visoka je vred-
nost njihovega delovanja, ko gre 
za ohranjanje in hkrati razvija-
nje slovenskega ljudskega izro-
čila pesmi, glasbe in plesa.

V teh dneh naj bi bili v Na-
rodnem muzeju priča vrhunski 
razstavi umetniških del velikih 
imen svetovne likovne umetno-
sti 19. in 20. stoletja, ki naj bi 
jih v svoji zbirki hranila ena 
od slovenskih družin. Še več-
jo blamažo, kot je bila že na-
rejena s pripravo na dogodek, 
so na srečo preprečili pozna-
valci umetnostnozgodovinske 
stroke. Šlo je za očitne ponare-
dke. Razstave ni bilo, direktor 
muzeja je odstopil. »Gre za po-
sledico nečesa, kar se je zgodilo 
pred letom in pol, in to je bila 
postavitev človeka, ki ni imel 
ne kompetenc ne védenja, na 
mesto ključne nacionalne in-
stitucije, tiste, ki je vzpostavila 
temelje muzealstva. To je ekla-
tanten primer, kam pripeljejo 
stvari, če nekompetentne lju-
di postavimo na ključna mes-
ta, sploh v kulturi,« je za Pla-
net TV povedala umetnostna 
zgodovinarka Saša Nabergoj, 
direktorica Loškega muze-
ja in predsednica Slovenskega 
društva likovnih kritikov.

Ljubiteljska dogodka – oba 
razprodana – so pripravili pra-
vi ljudje na pravih mestih. Slik 
na razstavi v dvestoletnem Na-
rodnem muzeju ni bilo. Prave 
ljudi institucionalna kultura 
potrebuje še toliko bolj.

Pravi ljudje, prava mesta
Predsednik Čebelarske zveze Gorenjske Anže Perčič poudarja, da čebele ne napadejo brez razloga, 
temveč kadar so vznemirjene. V izogib neprijetnim situacijam jih je priporočljivo opazovati od daleč.

Čebele napadejo z razlogom
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KO MEN TAR

Igor Kavčič

Pred piki žuželk se zavarujemo tako, da se izogibamo 

nevarnim območjem ter upoštevamo zaščito pred piki 

s primerno obleko, mrežami in repelenti, svetujejo na 

NIJZ.

Predsednik Čebelarske zveze Gorenjske Anže Perčič: 
»Čebele opazujmo od daleč in jih ne vznemirjajmo po 
nepotrebnem.« / Foto: Tina Dokl
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Začetek kopalne sezone
Nekatera gorenjska letna kopališča so letošnjo kopalno sezono že začela, druga jo začenjajo danes 
oziroma v prihodnjih dneh. Koliko je treba odšteti za vstopnico in katere novosti bodo pričakale kopalce ...

Tržič, Bled, Kamnik, Rado-
vljica – Danes svoja vrata 
odpira kopališče Gorenj-
ska plaža v Tržiču, kjer bo 
kopanje možno vsak dan 
od 9. do 19. ure, jutranje 
rekreacijsko plavanje pa od 
7. ure do 8.30. Celodnevna 
vstopnica za odrasle sta-
ne 6,20 evra, osnovnošol-
ska pa 4,20 evra. V sode-
lovanju z zaposlenimi v 
Zdravstvenem domu Tržič 
bodo med poletnimi poči-
tnicami v dopoldanskem 
času organizirali zdra-
vstvene delavnice.

Pod skalco v Kamniku

Kamniško letno kopa-
lišče Pod skalco, ki ga 
upravlja Zavod za turizem 
in šport Kamnik, je svo-
ja vrata odprlo v petek, 10. 
junija. Do 25. junija bodo 
med tednom obratovali od 
13. do 18. ure, ob koncu te-
dna pa od 10. do 18. ure, po 
tem datumu pa bo kopali-
šče odprto od 10. do 18. ure, 
ob koncih tedna pa od 10. 
do 20. ure. Odrasli za dnev-
no vstopnico med tednom 
plačajo 4,50 evra, ob koncih 
tedna in praznikih pa 6,50 
evra, otroci pa 1,50 oziroma 
dva evra. Lokal ob bazenu 
ima letos novega najemni-
ka, ki bo kopalcem poleg pi-
jače nudil tudi pice.

Letno kopališče v Kranju

Letno kopališče v Kranju 
z velikim plavalnim baze-
nom in dvema otroškima 

bo začelo obratovati v to-
rek, 21. junija, in bo vodno 
osvežitev vsak dan med 9. 
in 22. uro ponujalo do za-
četka septembra, napove-
dujejo v Zavodu za šport 
Kranj. Bistvenih novosti 
ni, so pa pred kopalno se-
zono izvedli več vzdrževal-
nih del na objektih. Cene 
vstopnic ostajajo nespre-
menjene; dnevna vstopni-
ca za odrasle bo stala pet 
evrov, za otroke do 14. leta, 
dijake, študente, invali-
de, brezposelne in upoko-
jence tri evre ter za druži-
ne (za tri družinske člane) 
devet evrov. Letos po dve-
letnem premoru znova po-
nujajo tudi sezonske vsto-
pnice, ki so v predprodaji 
še do nedelje.

Kopališče v Radovljici
Tudi kopališče v Radovlji-

ci se odpira danes. Med ted-
nom bo odprto bo vsak dan 
med 10. in 18. uro ter od 21. 
do 22. ure za večerno rekre-
acijsko plavanje, ob koncih 
tedna pa od 10. do 19. ure. 
Cene vstopnic so letos nekaj 
višje kot lani, za celodnevno 
vstopnico za odrasle bo treba 
odšteti sedem evrov, za otro-
ke od 2. do 14. leta starosti 
pet evrov in za upokojence 
4,50 evra. Ker se je že jeseni 
začela obsežna rekonstruk-
cija kopališča, je del komple-
ksa ograjeno gradbišče, zato 
so za obiskovalce prilagodi-
li vhod.

V Kropi se sezona na kopa-
lišču začenja prihodnjo ne-
deljo, 26. junija. Odpiralni 

časi in cene vstopnic tam os-
tajajo enaki kot lani.

Grajsko kopališče na 
Bledu

Od nedelje, 5. junija, pa 
kopalci že lahko obiščejo 
Grajsko kopališče na obali 
Blejskega jezera, ki ob pri-
mernem vremenu obratuje 
vsak dan od 9. do 19. ure, 
med 24. junijem in 7. av-
gustom bo odprto uro dlje. 
Letos so obnovili zunanje 
prhe in postavili še nekaj 
vodnih igral. Cena dnevne 
vstopnice za odrasle je tre-
nutno devet evrov, za otro-
ke do 14. leta pa šest evrov. 
S 1. julijem je predvide-
na podražitev celodnevne 
vstopnice za odrasle, in si-
cer za en evro.

M. A., S. Š., J. P., M. L.

Grajsko kopališče na Bledu je svoja vrata odprlo v začetku junija. / Foto: Gorazd Kavčič

Podhom – Na gorenjskih ce-
stah lahko letos po besedah 
vodje sektorja za investici-
je na Direkciji RS za infra-
strukturo (DRSI) Tomaža 
Willenparta pričakujejo še 
več prometa kot minula leta, 
s tem pa tudi več in večje za-
stoje. Že pred začetkom po-
letne sezone se je promet na 
slovenskih avtocestah v pri-
merjavi z letom 2019 pove-
čal za od sedem do osem od-
stotkov. Direktorica Razvoj-
ne agencije Zgornje Go-
renjske Eva Štravs Podlo-
gar se ob tem zaveda, da bo 
z vidika prometa prihajajoča 

turistična sezona proble-
matična. »Velik poudarek 
bomo morali nameniti dob-
remu obveščanju gostov in 
lokalnih prebivalcev, torej 
kam, kdaj in na kakšen na-
čin naj se odpravijo na pot. 
Potrebne bo veliko potrpež-
ljivosti in uvidevnosti, saj bo 
prometnih izzivov julija in 
avgusta zelo veliko,« je pou-
darila direktorica.

Predlagajo zaporo 
dovoznih poti

Kot je poudaril jeseni-
ški župan Blaž Račič, je av-
tocesta pred Karavankami 
med turistično sezono pol-
na. »Turisti, ki se vračajo 

proti Avstriji, pogosto zape-
ljejo skozi Jesenice in tako 
zasedejo tudi lokalne ceste, 
kar je za domačine nespre-
jemljivo,« je dejal. Pred ča-
som so predlagali, da bi do-

vozne poti na lokalne ces-
te ob pomoči države zapr-
li. »Lani smo lokalne ceste 
'branili' s policisti in prome-
tno signalizacijo, a tudi to ni 
zadoščalo. Marsikateri vo-
znik je spremljal objave na 
interaktivnih zemljevidih, 

ki so jih usmerjali tudi na lo-
kalne ceste,« je povedal Ra-
čič in dodal, da dokončne re-
šitve še niso našli.

Da obstajajo rešitve pri 
zadrževanju glavnine pro-

metnega toka na avtocesti, 
pa je povedal vodja služ-
be za upravljanje prometa 
v Darsu Ulrich Zorin. »Ne 
moremo pa preprečiti, da 
se nekateri ne bi izogibali 
gneči po vzporednih lokal-
nih cestah,« je poudaril. Pri 

tem je po njegovem ključ-
nega pomena ustrezno in-
formiranje lokalnega pre-
bivalstva, ki bi moralo pri-
lagoditi svoje potovalne na-
vade prometni masi. »Spre-
jeli smo odločitev, da se vse 
občine povežejo z našim in-
formacijskim sistemom in 
začnejo prometne podatke 
objavljati na svojih spletnih 
straneh in socialnih omrež-
jih,« je dejal in dodal: »Za-
stojem se ne bomo mogli iz-
ogniti, dokler ne bo zgraje-
na druga cev predora Kara-
vanke in prenovljena prva 
cev, a do tedaj bo minilo še 
nekaj let.«

Obeta se začetek gradnje

Kot je še pojasnil Wil-
lenpart, se v kratkem obe-
ta začetek gradnje kolesar-
ske povezave Bled–Bohinj, 
saj so na ponovljenem jav-
nem razpisu, ki je bil razde-
ljen v dva dela, prejeli ustre-
zne ponudbe za izvedbo del 
obeh odsekov skozi sotesko. 

»Za oba razpisa smo skup-
no prejeli pet ponudb, vse so 
ugodne in pod ocenjeno vre-
dnostjo. Računamo, da bo 
najkasneje do sredine julija 
zaključena izbira izvajalcev 
za oba odseka,« je povedal. 
Za blejskega in bohinjskega 
župana to predstavlja olaj-
šanje, saj bo kolesarsko po-
vezljivost mogoče zagotoviti 
do začetka leta 2024, ko se 
izteče rok za porabo evrop-
skih sredstev.

Pozitivne obete Willenpart 
napoveduje tudi glede grad-
nje blejske južne obvoznice. 
»S pritožnikom na izdano 
gradbeno dovoljenje za prvo 
fazo projekta, ki obsega kro-
žišče na Betinu, namreč te-
čejo resni pogovori in morda 
se bližamo pozitivni rešitvi,« 
je pojasnil. »Gradbenih del 
najverjetneje ne bomo zače-
li med poletno sezono, verja-
mem pa, da bi lahko stekla v 
pozni jeseni,« je dodal direk-
tor blejske občinske uprave 
Robert Klinar.

Župani občin Zgornje Gorenjske so na junijski koordinaciji s predstavniki DRSI in DARS razpravljali 
o aktualnih infrastrukturnih projektih in prometnih izzivih, s katerimi se zlasti v poletnem času 
spoprijemajo na območju Zgornje Gorenjske.

Bled – V začetku prihodnjega tedna se bodo začela dela, pove-
zana s preplastitvijo državne ceste na vrhu Betinskega klanca 
na Bledu v dolžini tristo metrov, in sicer od krožišča pri Petrolu 
v smeri proti Lescam. V noči z nedelje na ponedeljek, 20. ju-
nija, bodo ob 3. uri začeli izvajati frezanje polovice cestišča. 
Drugo polovico bodo začeli frezati v torek, 21. junija, ob 3. uri 
zjutraj. Fino asfaltiranje sledi v sredo, 22. junija, v jutranjem 
času. Obvozov ne bo, v tem času bo mogoča vožnja po enem 
pasu z ročnim usmerjanjem prometa.

Preplastitev ceste na vrhu Betinskega klanca

Radovljica – Prejšnji teden sta 
Ciril Globočnik in direktor 
Gorenjske gradbene druž-
be Stanislav Remic podpisa-
la 440 tisoč evrov vredno po-
godbo za ureditev okolice Po-
družnične šole Begunje. Dela 
bodo izvedena med poletni-
mi šolskimi počitnicami.

Kot so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi, bodo 
v sklopu prenove uredili 
novo dostopno cesto do šole, 
dvanajst parkirnih mest, dve 

učilnici na prostem in pla-
to za kolesa. Dostopna ces-
ta bo imela krožni prome-
tni režim, urejen bo pločnik 
za pešce, predvideno je tudi 
parkirno mesto za začasno 
ustavljanje, kjer starši lahko 
otroke na varnem mestu od-
ložijo brez parkiranja.

Učilnici na prostem bosta 
urejeni med objektom šole 
in lokalno cesto, območje bo 
bogato zazelenjeno z dreve-
si in grmičevjem, so še po-
jasnili na radovljiški občin-
ski upravi.

Občina Radovljica in Gorenjska gradbena družba 
sta podpisali pogodbo o izvedbi zunanje ureditve 
pri podružnični osnovni šoli v Begunjah.

Uredili bodo 

okolico šole

Marjana Ahačič

Maša Likosar

Poleti še več prometnih izzivov

Pred začetkom glavne poletne sezone bo predvidoma 

končana rekonstrukcija odseka državne ceste skozi 

Gorje, ki ovira dostop do soteske Vintgar.

Okolico Podružnične šole Begunje bodo med počitnicami 
uredili in uvedli krožni promet. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Vrhunski kranjski 
kolesar Matej Mohorič je v 
kratkem času poskrbel že 
za drugo donacijo v Mestni 
občini Kranj. Pred časom je 
domači Krajevni skupnos-
ti Podblica že podaril okoli 
3.800 evrov za nakup dveh 
avtomatskih zunanjih de-
fibrilatorjev z ogrevanima 
omaricama. Zdaj pa je de-
set tisoč evrov namenil še 
Zdravstvenemu domu (ZD) 
Kranj za nakup petih prila-
gojenih sobnih koles za otro-
ke, stare od devet do trinajst 
let, s cerebralno paralizo in 
mišičnim obolenjem ter te-
rapevtsko kolo za 25-letnega 
mladeniča, ki tako vneto ko-
lesari, da je nujno potrebo-
val novo trokolo.

»Rad bi se zahvalil Mate-
ju Mohoriču, da mi je do-
niral tako dobro kolo,« je v 
ponedeljek ob predaji vseh 
šestih koles, ki je v zelo ču-
stvenem vzdušju potekala 
v Razvojni ambulanti ZD 
Kranj, dejal devetletni Be-
njamin. »Želim pomagati 
lokalnemu okolju in direk-
torica ZD Kranj Lili Žura je 
prišla na idejo, da otrokom 
pomagam z nakupom pri-
lagojenih sobnih koles, da 
bodo lažje skrbeli za svo-
je zdravje in ohranjali svo-
je mišice tudi pozimi, ko 

ne morejo kolesariti zu-
naj. Verjetno bi si sami tak 
nakup težko privoščili,« je 
povedal Matej in ob tem 
razkril, da je uporaba sob-

nega kolesa tudi pomem-
ben del njegovega treninga.

»Matejeva ideja za dona-
cijo se mi je zdela zelo dob-
ra, ob tem pa sem razmi-
šljala, da mora biti ta tudi 
povezana z njim. Nakup 
teh koles resnično pome-
ni povezavo med Matejem 

in otroki, ki bodo lahko s 
kolesarjenjem krepili mi-
šice, kar je zanje zelo po-
membno,« je povedala Lili 
Žura. Nakup sobnih koles 

so sicer izvedli na pobudo 
nevrofizioterapevtke Ur-
ške Bizjan iz razvojne am-
bulante, ki je ob tem dejala, 
da je takšnih potreb še ve-
liko več. Zavarovalnica na-
mreč krije le nakup troko-
lesa, ki je uporabno samo v 
toplem delu leta, zato tem 

otrokom mišična moč in 
kondicija čez zimo močno 
opešata.

Za številne prilagoditve 
sobnih koles, sicer name-
njenih profesionalni rabi v 
fitnesu, otrokom z gibalno 
oviranostjo je poskrbel izku-
šen serviser iz podjetja Kok-
BikeClinic Grega Kok, kar 
je bila njegova prva tovrstna 
izkušnja. Najverjetneje gre 
tudi za prvi primer takšne 
prilagoditve sobnih koles 
pri nas, ki bo morda prispe-
val tudi k sistemski rešitvi na 
nivoju zavoda za zdravstve-
no zavarovanje, so ob tem 
poudarili v ZD Kranj.

Matej Mohorič ni samo vrhunski športnik, ampak tudi velik človek, zato si je brez pomislekov 
vzel čas tudi za pogovor z vsakim od mladih prejemnikov sobnih koles. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Letošnji festival se je 
v torek zvečer v Letnem gle-
dališču Khislstein začel s po-
delitvijo stanovskih nagrad 
igralcem, plesalcem in film-
skim sodelavcem in pred 

tem v Layerjevi hiši s pogo-
vorom z nagrajenko Silvo 
Čušin. Odprtje festivala je 
tudi letos vodil vselej odlič-
ni Boštjan Gorenc - Pižama, 
župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec pa je v nago-
voru med drugim poudaril 

ponos, da prav v Kranju gos-
timo tako pomemben festi-
val, ki pomeni novo poglavje 
v zgodovini filma in igralske 
umetnosti.

V nadaljevanju so po-
delili stanovske nagra-
de igralcem in plesnim 

ustvarjalcem. Nagrado Ita 
Rina za življenjsko delo je 
prejela Silva Čušin, veli-
ka nagrada zlati lok za iz-
jemen prispevek, bogatitev 
in razvoj plesne umetnosti 
na filmskem in avdiovizual-
nem področju pa je pripadla 
Barbri Drnač. Nagrado veli-
ki plan je za vlogo Eve v fil-
mu Prasica, slabšalni izraz 
za žensko prejela Liza Ma-
rijina, Sandi Pavlin je prejel 
nagrado veliki plan za vlo-
go Bruna v filmu Sanremo, 
Lena Hribar Škrlec pa nag-
rado glas risanke za sinhro-
nizacije v več risanih seri-
jah. Priznanje kontraplan 
je prejel asistent režije Igor 
Godina. Podeljeni sta bili 
še dve nagradi lok za krat-
ka plesna filma Malagueña 
by Jurij & Jagoda Batagelj, 
in za film Horizon, prizna-
nji lok pa so prejeli ustvar-
jalci filmov James Bond 
007 – Skyfall in The Grea-
test Showman – This is me.

Vse do nedelje v mestnem 
jedru poteka festivalski pro-
gram; del je namenjen širši 
javnosti – filmske projekcije 
in druženja, del pa strokovni 
javnosti – okrogle mize, de-
lavnice, mojstrski tečaji in 
program ReActing as a Star.

V teh dneh je v polnem teku drugi Igralski filmski festival Kranj – Krafft, ki 
prinaša trinajst celovečernih filmov, pet okroglih miz, štiri mojstrske tečaje, 
šest delavnic ter obilo druženja in zabave.

Igor Kavčič

Cerklje – Cerkljanski župan 
Franc Čebulj in ravnatelj 
Osnovne šole Davorina Jen-
ka Boštjan Mohorič sta v po-
nedeljek podelila priznanja 
učencem, ki so vseh devet 
let šolanja beležili najboljši 
uspeh. Tokrat jih je bilo 27, 
kar predstavlja kar tretjino 
generacije letošnjih deveto-
šolcev.

Župan jim je ob predaji 
priznanj čestital in jim zaže-
lel vse dobro na njihovi na-
daljnji poti. Hkrati jih je opo-
zoril na izzive, s katerimi se 
srečujemo v današnjem sve-
tu in dodal: »Želim vam, da 

bi v življenju v pravem tre-
nutku stopili na pravo stran 
in se znali odločiti.«

»Vaše znanje je vaš 
najdragocenejši svetovalec, 
pomočnik in vodnik pri od-
ločanju,« pa je dodal ravna-
telj Boštjan Mohorič in ob 
tem poudaril, da je enako po-
membno kot vedeti, kaj ho-
čemo, tudi zaupati vase in v 
svoje sposobnosti.

Poleg slovenske zastave, 
majice Občine Cerklje in ze-
mljevida Gorenjskega kole-
sarskega omrežja so učen-
ci v dar prejeli tudi knjigo iz 
zbirke Zlata Slovenija, Slo-
venske šege in navade skozi 
leto avtorice Marjete Zorec.

Aleš Senožetnik

Jezersko – Češka koča na Spodnjih Ravneh je ob koncih tedna 
že odprta, od 24. junija naprej pa bo odprta vsak dan. Načr-
tujejo prenavljanje kuhinje, vendar se bodo obiskovalci lahko 
kljub temu okrepčali z njihovimi dobrotami. Kranjska koča 
na Ledinah pa je za letošnjo poletno sezono vrata odprla že 
v začetku junija.

Simon Šubic

Nagrado Ita Rina za življenjsko delo je prejela igralka Silva Čušin. / Foto: Sandi Fišer (Mediaspeed)

Letos je bila med najuspešnejšimi kar tretjina generacije 
devetošolcev. / Foto: Aleš Senožetnik

Kranjski kolesar Matej Mohorič je znova doniral: tokrat prilagojena sobna kolesa za otroke s cerebralno 
paralizo in mišičnim obolenjem.

Matej podaril sobna kolesa

Češka koča bo kmalu odprta vsak danKrafft je praznik igralcev

JAVNO NAROČILO: 
Čiščenje javnih sanitarij in drugih prostorov za potrebe 

Zavoda za turizem in kulturo Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) razpisuje javno  

naročilo za čiščenje javnih sanitarij in drugih prostorov v upra-

vljanju ZTKK. Predmet javnega naročila je izvajanje storitev  

čiščenja javnih sanitarij v Kranju, čiščenje Jenkove sobe (kul-

turne namestitve), informacijske točke na železniški postaji,  

poslovnih prostorov ZTKK, sanitarij v Rovih pod starim Kranjem 

ter prireditvenega prostora na gradu Khislstein. 

Rok za oddajo ponudb je 20. junij do 9. ure prek spletne aplikacije  

e-JN, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. 

Podrobnejše informacije na spletni strani  

www.visitkranj.com/2022. 

»Rad bi se zahvalil Mateju Mohoriču, da mi je doniral 

tako dobro kolo,« je dejal devetletni Benjamin.

Rekordno število 

najuspešnejših

Škofja Loka – V sklopu del na Kidričevi cesti v Škofji Loki bo 
od jutri, sobote, od 15. ure do ponedeljka, 20. junija, do 5. 
ure izvajali zaključni asfaltni sloj. Zaradi del bo vzpostavljena 
začasna prometna ureditev. Popolna zapora ceste bo od kro-
žišča pri Starem dvoru do trgovskega objekta Eurospin, prav 
tako bo popolna zapora odsekov proti trgovskemu centru in 
Frankovemu naselju. Obvoz bo urejen čez Lipico.

Del Kidričeve ceste bo zaprt
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Častni občan bo Jan Oblak
Eden najboljših nogometnih vratarjev na svetu Jan Oblak, ki je znan tudi po svoji humanitarnosti, bo 
konec tega meseca postal častni občan Škofje Loke.

Škofja Loka – Na junijski 
seji so člani škofjeloške-
ga občinskega sveta potrdi-
li letošnje dobitnike občin-
skih priznanj. Kot je poja-
snila predsednica Komisije 
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja Melita 
Rebič, so v razpisnem roku 
prejeli deset pobud za pode-
litev priznanj. Na seji komi-
sije so o njih glasovali in ob-
činskemu svetu predlagali, 
da podeli naziv častnega ob-
čana nogometašu Janu Ob-
laku za njegove uspehe, ve-
lik prispevek k prepoznav-
nosti Škofje Loke in Sloveni-
je v svetu ter za njegovo hu-
manitarno dejavnost in po-
moč loškim športnikom.

Zlati grb si je za vestno in 
požrtvovalno delo v dobro-
bit vseh Ločanov ter ohra-
njanje zgodovinskega po-
mena naše tradicije zasluži-
la Jožica Žnidaršič.

Za kvalitetno in vsestran-
sko delovanje združenja in 
ohranjanje vrednost NOB 
ter dolgoletno organizacij-
sko odličnost bo srebrni grb 
prejelo Združenje borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka.

Srebrni grb Občine Ško-
fja Loka si je za prizadevno 

delo in prepoznavnost Ško-
fjeloškega pasijona tako 
doma kot v svetu ter njego-
vo poglobljeno delo pri ohra-
njanju zgodovinske in kul-
turne dediščine zaslužil Ale-
ksander Igličar.

Bronasta grba bosta prejela 
Jože Krmelj za požrtvovalno 
in dolgoletno uspešno delo 
na kovaškem področju ter 
za uspešno delo pri ohranja-
nju in nadaljevanju tradicije 
obrti in umetnosti ter Jožefa 

Bernik za prizadevno delo 
pri promociji kraja, lokalne 
skupnosti in prispevek na po-
dročju družabnega življenja.

Kot je ob aplavzu svetnikov 
letošnjim nagrajencem pove-
dal župan Tine Radinja, bodo 
zaslužena priznanja nagra-
jenci prejeli na slovesnosti ob 
občinskem prazniku, ki bo 
30. junija na Škofjeloškem 
gradu.

Vilma Stanovnik

Jan Oblak bo od konca tega meseca častni občan Škofje Loke. / Foto: Gorazd Kavčič

Novi šef kranjske mestne uprave
Kranj – V ponedeljek je vo-
denje kranjske mestne 
uprave prevzel Bojan Vese-
linovič, nekdanji direktor 
Slovenske tiskovne agenci-
je (STA). Z mesta direktorja 
STA je odstopil septembra 
lani zaradi nefinancira-
nja javne službe agencije s 
strani države. Za direktor-
ja mestne uprave Mestne 
občine Kranj (MOK) je bil 
na javnem razpisu izbran 
med šestimi kandidati. Ve-
selinovič je vodenje mestne 
uprave prevzel od Bora 
Rozmana, ki je svoj man-
dat predčasno končal, zdaj 

pa je na občini zadolžen za 
strokovno vodenje projek-
tov.

»Po desetletjih dela na po-
dročju medijev se veselim 
sodelovanja z ekipo na čelu 

z Matjažem Rakovcem, ki ga 
cenim kot uspešnega gospo-
darstvenika in župana. To 
mora ostati tudi v prihodnje, 
kajti MOK je sredi velikih 
razvojnih projektov. Kolek-
tiv mestne uprave bo storil 
vse za njihovo uspešno skle-
nitev,« je za Gorenjski glas 
povedal Veselinovič. »Še kot 
novinar sem ob nastajanju 
Slovenije spremljal spreje-
tje lokalne in druge zakono-
daje, ki predstavlja norma-
tivni okvir za lokalne skup-
nosti. Že prvi vtisi na novem 
delovnem mestu pa mi daje-
jo podlago za optimizem, da 
Kranj v resnici zmore več,« 
je dodal.

Simon Šubic

Medvode – Osnovno šolo je 
v medvoški občini zaključi-
lo 160 devetošolcev. Župan 
Nejc Smole je v zadnjih dneh 
obiskal vse štiri osnovne šole, 
kjer se je srečal z najuspe-
šnejšimi. Iz skupaj devetih 
oddelkov devetih razredov je 
kar 47 učencev doseglo odli-
čen uspeh v vseh letih šola-

nja. Številni so občino uspeš-
no zastopali tudi na regijskih 
in državnih tekmovanjih. V 

letošnji generaciji je tudi ve-
liko nadarjenih športnikov 
in umetnikov. Devetošolci 
so županu v sproščenem po-
govoru predstavili svoj pog-
led na dosedanje šolanje, 
načrte za naprej in karierne 
ter prostočasne cilje. Župan 
je izrazil željo, da ostanejo 
ali postanejo aktivni v lokal-
ni skupnosti. Podelil jim je 
županovo priznanje za izje-

mne dosežke v času šolanja 
in vstopnice za dogodke Po-
letje med vodami.

Sedeminštirideset 

»odličnjakov«

Maja Bertoncelj

Medse vabimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem 

mestu direktorja (m/ž) podjetja SOTESKA VINTGAR turi-

zem,  gostinstvo in druge dejavnosti, d.o.o., ki bo strateška 

vez med upravnim odborom (UO) TD Gorje in bo vodil podjetje.

Če odlično poznaš prodajo in marketing turističnih destinacij 

in ti vodenje ter motiviranje sodelavcev nista tuja, si odgovor-

na, samoiniciativna, odločna oseba s strateškim razmišljanjem, 

potem se nam predstavi.

OPIS DEL IN NALOG NA DELOVNEM MESTU:

-  vodenje, organiziranje in koordinacija dela d.o.o. in UO TD 

Gorje  ter  spremljanje realizacije

-  prodaja in marketing turističnih produktov

-  vodenje administrativno pravnih zadev, vezanih na upravlja-

nje podjetja

-  priprava finančnih poročil in strateških načrtov delovanja 

podjetja

-  vodenje dela v skladu s strateškimi, poslovnimi in operativ-

nimi načrti podjetja

-  analiziranje obstoječih in novih potencialnih trgov

-  usklajevanje opravljanja nalog vodstva

-  pridobivanje ponudb in sodelovanje v postopku priprav 

pogodb

-  sledenje in priprava dokumentacije na razpise povezane z 

razvojem turistične dejavnosti

-  notranja in zunanja korespondenca in organizacija sestankov

-  urejanje osnovnih pravnih, kadrovskih in splošnih zadev

-  predlaganje izboljšav in inovacij ter stalno uvajanje novosti

-  motiviranje, usposabljanje, optimizacija dela zaposlenih

-  pripravljanje operativnih planov ter sodelovanje pri pripravi 

strateških razvojnih projektov

-  vodenje evidenc, priprava analiz, poročil ter prezentacij

-  zastopanje podjetja v širši javnosti

-  sposobnost hitrega prilagajanja spreminjajočemu se delov-

nemu okolju.

Več o tem na www.vintgar.si/zaposlitev/

Bojan Veselinovič, novi direktor mestne uprave / Foto: Tina Dokl

Preddvor – V sklopu praznič-
nega junija v Preddvoru si jut-
ri, v soboto, 18. junija, ob 20. 
uri v dvorani kulturnega doma 
lahko ogledate dokumen-
tarno-igrani film Ovčarstvo 

v preddvorskih gorah. Vabi 
Kulturno-umetniško društvo 
Matije Valjavca Preddvor, 
ki je celovečerec po celole-
tnem ustvarjanju premierno 
predstavilo decembra lani in 
je pred kratkim zanj prejelo 
občinsko priznanje – plaketo 

Josipine Turnograjske. »Film 
predstavlja pomemben pri-
spevek k ohranjanju naše 
kulturne dediščine: ohranja 
tradicijo ovčereje na Zaplati 
in za njo, že pozabljena dela 
in običaje, povezuje generaci-
je ter ohranja pristno narečno 

govorico, ki jo le redko kje še 
slišimo. Z vsem tem presega 
lokalne meje in ponese lepote 
naše občine v svet, lepote na-
ših gora pa približa tudi tis-
tim, ki tja gor ne morejo več,« 
je med drugim zapisano v 
utemeljitvi priznanja.

Alenka Brun

Film Ovčarstvo v preddvorskih gorah

Župan Nejc Smole med obiskom najuspešnejših 
devetošolcev na Osnovni šoli Pirniče / Foto: arhiv Občine Medvode

Lajše – Državna cesta Železniki–Kropa je na odseku pri Lajšah, 
kjer poteka sanacija plazu, še vedno zaprta za promet. Popol-
na zapora je bila sprva predvidena za prvo polovico junija, a 
so jo podaljšali do konca meseca. Obvoz je možen od Krope 
do Naklega, Kranja in Škofje Loke v Selško dolino.

Podaljšali zaporo državne ceste pri Lajšah

Letošnja slovesna prireditev s podelitvijo priznanj bo 

potekala 30. junija na loškem gradu, saj ima ta dan 

Škofja Loka svoj praznik.
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Toplarna Železniki je lani prodala več toplotne energije kot predlani, soproizvodnjo električne energije 
pa so ustavili.

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so se na 
zadnji seji seznanili s poro-
čilom Toplarne Železniki o 
poslovanju v lanskem letu.

Kot so izvedeli, so bili zas-
tavljeni cilji preseženi tako 
pri proizvodnji toplote kot 
tudi električne energije. 
Lani so prodali 11.503 MWh 
toplotne energije oz. 14 od-
stotkov več kot predlani. 
Dobrih 5000 MWh so doba-
vili hišam in večstanovanj-
skim objektom, 4702 MWh 
industriji, preostalo pa je bil 
poslovni odjem. Na toplo-
vodno omrežje se je na novo 
priključil en industrijski od-
jemalec, odklopov ni bilo.

Cen za odjemalce lani niso 
spreminjali, so jih pa dvigni-
li z letošnjim februarjem, in 
sicer za največ deset odstot-
kov na letnem nivoju.

Električno energijo so 
lani proizvajali le prve tri 
mesece, nato pa je prišlo 

do zaustavitve soproizvo-
dnje elektrike, saj je potekla 
15-letna pogodba o podpo-
ri proizvodnje elektrike iz 

obnovljivih virov. Po zausta-
vitvi so parni kotel predela-
li v toplovodnega, kar je po-
zitivno vplivalo že na lanski 

poslovni rezultat, še bolj pa 
naj bi se to odrazilo v kasnej-
ših letih.

Toplarna je lani imela 925 
tisoč evrov prihodkov od 
prodaje, čisti dobiček je zna-
šal 1181 evrov.

Lani so tudi nadaljevali 
aktivnosti za prodajo lastni-
ških deležev podjetja, a so 
jo na podlagi pridobljenih 
ponudb potencialnih kup-
cev lastniki začasno ustavi-
li. Nato so se nadaljevale ak-
tivnosti za izbor novega di-
rektorja, vodenje toplarne je 
z oktobrom prevzel Matjaž 
Homar, dotedanjemu direk-
torju Štefanu Bezniku pa je 
prenehal mandat.

V letošnjem letu poleg re-
dnih nalog načrtujejo še iz-
vajanje redne overitve meril-
nikov porabe toplotne ener-
gije, zamenjavo navadnih 
merilnikov z merilniki, ki 
omogočajo radijsko odčita-
vanje, in zamenjavo glavnih 
zapornih ventilov na toplo-
tni postaji Kres 18.

Ana Šubic

Cen toplotne energije za odjemalce lani niso spreminjali, 
so jih pa dvignili z letošnjim februarjem, in sicer za največ 
deset odstotkov na letnem nivoju. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG)

Kamnik – Župan Matej Sla-
par je v ponedeljek, 13. junija, 
v Domu kulture Kamnik tra-
dicionalno sprejel najboljše 
učence in ravnatelje osnov-
nih šol, zavoda Cirius ter Gi-
mnazije in srednje šole Ru-
dolfa Maistra Kamnik. Letos 
je priznanja podelil 37 odlič-
njakom, ki so v šolah izsto-
pali ne le po odličnih ocenah, 
ampak tudi po številnih ak-
tivnostih, uspehih na različ-
nih tekmovanjih ter svoji so-
lidarnosti. »Konec leta se bli-
ža in čas je, da vsak razmisli, 

kaj je v tem letu oziroma v 
času šolanja dosegel. In vi, 
ki ste danes tukaj, ste doseg-
li ogromno. Bili ste najbolj-
ši na tekmovanjih in izstopa-
li ste iz povprečja. To ni sa-
moumevno. To je veliko od-
rekanja, učenja, discipline 
in predvsem motivacije za 
to, da delate tisto, kar mora-
te, in tisto, kar vas veseli. Člo-
vek, oborožen z znanjem, je 
nepremagljiv,« jih je nago-
voril župan, s svojim humor-
nim povezovanjem dogodka 
pa jih je nasmejal in na svoj 
način predstavil komik Bo-
štjan Gorenc - Pižama.

Župan nagradil 
najboljše učence
Jasna Paladin

Mengeš – Zavod Revivo, HD&H in AIA – Mladinski center 
Mengeš jutri, 18. junija, v Športnem parku Mengeš organizirajo 
celodnevni dogodek EkoReka. Ves dan bodo obiskovalci lahko 
prisostvovali vrsti aktivnosti, ki jih bodo pripravila sodelujoča 
društva. Ob 18.15 bo na sporedu okrogla miza o vlogi žensk pri 
ohranjanju narave, ob 20. uri pa kino na prostem, na katerem 
si bodo obiskovalci ogledali dokumentarni film Ena za reko: 
zgodba Save. Sledil bo pogovor z ustvarjalci. Več informacij je 
na voljo na strani projekta Tokovi prihodnosti na Facebooku.

Jutri EkoReka v Mengšu

V toplarni presegli načrte

V celovškem Minimundusu, majhnem svetu ob Vrbskem jezeru, lahko udobno prepotujete ves svet v samo enem dnevu. Na ogled je okoli 170 različnih 
modelov znanih zgradb, mostov, ladij in vlakov iz kar 50 držav. Vsi objekti so zgrajeni v merilu 1 : 25, narejeni pa so iz originalnih materialov. 

Majhen svet z velikim panoramskim kolesom
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Letos poleti pa to bogato ponudbo dopol-
njuje še veliko panoramsko kolo. S ptičje 
perspektive z višine 50 metrov se nudi obis-
kovalcem edinstven pogled na mali svet 
Minimundusa in tudi čudovit panoramski 
razgled na Celovec in Vrbsko jezero. Veliko 
panoramsko kolo stoji neposredno ob Mi-
nimundusu in je gostom dostopno z raz-
stavnega območja. Vožnja s panoramskim 
kolesom je za goste Minimundusa cenejša 
za dva evra. Po vožnji pa se lahko spet vr-
nete v Minimundus in uživate ob ogledu 
svetovnih znamenitosti ali pa si oddahnete 
v restavraciji.

Poleg 170 miniaturnih modelov iz 50 držav 
čakajo obiskovalce Minimundusa še številne 
druge zanimivosti. Tako je julija in avgusta 
možno vsako sredo ob 20:30 prisluhniti tudi 
seriji koncertov z nazivom »Music around 
the World«, na katerem nastopajo na pro-
stem odru priznani glasbeni umetniki.

INFORMACIJE:

Minimundus - majhen svet ob Vrbskem jezeru
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee/

Celovec ob Vrbskem jezeru
Villacher Strasse 241 

tel.: +43 (0)463 21194-0
e-pošta: info@minimundus.at

www.minimundus.at

ODPIRALNI ČAS:

 junij in september od 9.00 do 19.00
julij in avgust od 9.00 do 22.00

(odprto vsak dan) 

   Foto: (c) Minimundus    Foto: (c) Minimundus    Foto: (c) Minimundus
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Komenda, Kamnik – Prava 
kolesarska poslastica, ki se 
je v sredo začela v Novi Go-
rici, prinaša pet etap in sko-
raj osemsto kilometrov, po 
slovenskih cestah pa bo vo-
zilo 144 kolesarjev iz 21 ekip, 
med njimi tudi Tadej Poga-
čar, ki na svetovni lestvici 
zaseda prvo mesto, in Matej 
Mohorič, poleg njiju še Pa-
scal Ackermann, Rafał Maj-
ka, Dylan Groenewegen, 
Matteo Sobrero, od Sloven-
cev pa tudi Luka Mezgec, 
Domen Novak, Jan Tratnik, 
Jan Polanc in drugi.

Vrhunec letošnje dirke bo 
zagotovo sobotna četrta eta-
pa, ko bodo kolesarji vozili 
tudi po delu Gorenjske. Start 
bo ob 11. uri v Laškem, pot pa 
bo od tu kolesarje vodila sko-
zi Zagorje, Rimske Toplice 
in Izlake, Mengeš, Komen-
do, Kamnik, od tu po doli-
ni Črne na Črnivec, naprej 
do Gornjega Grada, Ljubne-
ga ob Savinji in Luč, nato pa 
znova navzgor na Volovljek 
oz. Kranjski Rak in po ces-
ti do Rakovih ravni, ki jo je 
občina asfaltirala pred nekaj 
tedni, kjer bo cilj. Kolesar-
je tam pričakujejo okoli 15. 
ure. »Celotna trasa te etape 
je dolga več kot 150 kilome-
trov, in če bodo kolesarji že 
na začetku pritisnili na vso 
moč, bo zadnji vzpon na Ve-
liko planino zanje zelo težak, 
zato etapa tudi velja za kra-
ljevsko. Dirka Po Sloveniji 

je zelena dirka, zato navijače 
pozivamo, naj ne odmetava-
jo smeti, naj sledijo navodi-
lom organizatorjev in polici-
je in naj športno navijajo za 
vse. Dirko bo v živo prenašal 
Eurosport in si jo bodo lah-
ko ogledali v več kot 130 dr-
žavah in želimo si, da bi bila 
slika, ki jo bomo iz Sloveni-
je poslali v svet, kar najlep-
ša,« je povedal direktor Ko-
lesarskega kluba Adria Mo-
bil (organizator dirke) Bog-
dan Fink.

Za navijače tudi avtobus

Neposredni prenos dir-
ke bo tudi na Televiziji Slo-
venija, marsikje pa bodo 

postavili tudi velike zaslone.
Cesta na Veliko planino 

bo odprta do 12. ure, za tem 
bodo na cesti lahko le še vo-
zila organizatorja. Parki-
rišče pri kamnolomu na Ra-
kovih ravneh bo namenje-
no le spremljevalnim eki-
pam. Za kolesarje in pešce 
omejitve dostopa ne bo vse 
do prvih policijskih vozil, 
ki bodo spremljala karava-
no kolesarjev. Zavod za tu-
rizem in šport Kamnik bo 
organiziral tudi brezplač-
ni avtobusni prevoz za navi-
jače po 12. uri s Črnivca do 
Kranjskega Raka, ki bo vo-
zil krožno, a je število mest 
omejeno.

Pogačar se veseli domače 
Komende

Da gre za eno najlepših 
dirk na svetu, je pred star-
tom povedal tudi Tadej Po-
gačar. »Resnično se ve-
selim tega tedna. Na dir-
ko smo prišli z močno eki-
po, večina ekipe gre tudi na 
Dirko po Franciji, tako da 
je to za nas mini generalka. 
Dirka gre čez domače kraje, 
ko bomo šli čez Komendo, 
mi bodo šle zagotovo koci-
ne pokonci. Če ne bomo šli 
prehitro, se bom tudi usta-
vil za trenutek. To je zame 
domača dirka, je čudovi-
ta dirka,« je navdušen Po-
gačar.

Na dirki bomo lahko navijali tudi za Mateja Mohoriča in Tadeja Pogačarja; slednji je glavni 
favorit za skupno zmago. / Foto: Sportida

Kranj – V Košarkarskem klu-
bu Triglav Kranj v različnih 
selekcijah trenira okoli šti-
risto mladih, zelo mlada pa 
je tudi njihova članska eki-
pa, ki je v zadnji sezoni igra-
la v najmočnejši slovenski 
konkurenci, ligi Nova KBM. 
Moštvo ECE Triglav je na 
koncu osvojilo zadnje mes-
to na lestvici, kar naj bi v novi 
sezoni pomenilo nastopanje 
v 2. SKL, vendar odločitev o 
tem, kje bodo igrali še ni do-
končna. »Res, da je član-
ska ekipa verjetno izpadla iz 
prve lige, kar sicer še ni do-
končno, mlajše ekipe pa so 
se zelo izkazale, saj so se uvr-
ščale med najboljše v drža-
vi. V vsaki od ekip imamo 
tudi nekaj reprezentantov, 
ki jih poleti čakajo nastopi 

na evropskih prvenstvih,« 
je ob podpisu nove pogodbe 
z enim od njih, Lovrom Ur-
biho, povedal direktor klu-
ba Franci Podlipnik. Kot je 

pojasnil Podlipnik, trener 
članskega moštva ostaja Da-
nijel Radosavljević, ekipa pa 
bo sestavljena podobno kot 
v minuli sezoni, saj so nekaj 

pogodb s ključnimi igralci 
že podpisali, večina pa se je 
odločila, da ostane v klubu.

»Pri petnajstih letih sem 
prišel v Triglav. Tu sem hit-
ro napredoval, v ekipi se zelo 
razumemo, imamo odlične-
ga trenerja in mislim, da 
bodo v klubu dobro poskr-
beli za moj razvoj,« je pove-
dal 18- letni in kar 201 cen-
timeter visoki Lovro Urbi-
ha, ki mu je v roke ob pod-
pisu pogodbe v družbi vod-
je proizvodnje Janeza Kural-
ta segel direktor enega od 
klubskih sponzorjev podje-
tja Intectiv Matjaž Levar. »V 
podjetju smo se odločili, da 
spodbujamo mlade talente, 
zato že šesto leto podpiramo 
košarkarje Triglava. Zado-
voljni smo s sodelovanjem 
in podpirali jih bomo še nap-
rej, » je poudaril Levar.

Za košarkarske ekipe se je pred kratkim zaključila letošnja sezona, v kranjskem Triglavu, kjer še ne vedo 
natanko, v kateri ligi bodo igrali jeseni, pa že sestavljajo člansko ekipo.

Vilma Stanovnik

Radovljica – Po dveh letih je 
bila v Radovljici znova teka-
ška prireditev Naš tek, ki jo 
pod sloganom Tvoj nasme-
šek mi da pospešek že več let 
organizira CUDV Radovlji-
ca. Potekala je pod častnim 
pokroviteljstvom predsedni-
ka Republike Slovenije Bo-
ruta Pahorja.

Tekli so tako otroci kot od-
rasli. Pri slednjih je na 6,7 
kilometra dolgi progi med 
moškimi prvi v cilj pritekel 

Janez Mulej iz AK Radovlji-
ca in postavil rekord proge 
(23:19), med ženskami pa 
Špela Bevc s časom 35 mi-
nut in 30 sekund. Poseben 
del dogodka je bil tek z vo-
zički, ki se ga je udeležilo 13 
tekmovalcev s spremljeval-
ci. Najhitrejša na trasi okoli 
Centra sta bila Blaž Kelvišar 
in Ana Omejc Fijavž.

Medalje in priznanja sta 
najhitrejšim podelila di-
rektorica CUDV Radovljica 
dr. Irena Ceglar in hokejist 
Miha Logar.

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska mlajša mladinska atletska reprezentanca 
je tekmovala na balkanskem prvenstvu v črnogorskem Baru. 
Osvojili so pet zlatih, štiri srebrne in tri bronaste medalje. 
Balkanska prvaka sta postala tudi Brina Likar, atletinja AK 
Triglav Kranj, ki je v daljino skočila 623 cm, in Tevž Podlipnik 
(AK Radovljica), ki je kopje vrgel 64,07 metra. Likarjeva je 
uspeh dopolnila še s srebrno medaljo v štafeti 4-krat 100 m. 
Oba imata tudi normo za evropsko prvenstvo v Jeruzalemu, 
ki bo julija.

Škofja Loka – Škofja Loka bo jutri, 18. junija, znova v znamenju 
Teka štirih mostov. Vrhunec bo ob 21. uri, ko bo start teka na 
deset kilometrov za posameznike in štafete. Pestro dogajanje 
bo ves dan. Dopoldan bodo vrtčevski teki (ob 10. uri), ob 12. 
uri Tek junakov 3 nadstropja, ob 16.30 Tek za edinost, ob 18. 
uri pa se bodo začeli šolski teki za Pokal štirih županov.

Likarjeva in Podlipnik balkanska prvaka

Jutri bo Tek štirih mostov

Jasna Paladin

Franci Podlipnik, Matjaž Levar, Lovro Urbiha in Janez Kuralt 
so zadovoljni z opravljenim delom. / Foto: Vilma Stanovnik

Potekal je tudi tek z vozički. / Foto: CUDV Radovljica

S startom v Novi Gorici se je v sredo začela 28. kolesarska dirka Po Sloveniji, ki se bo sklenila v nedeljo. 
Največ navijačev organizatorji pričakujejo v soboto na kraljevski etapi, katere cilj bo na Veliki planini.

Vrhunec dirke na Veliki planiniRekord Muleja

Košarkarji pogumno v novo sezono

Kamnik – Vaterpolisti so v 
sredo odigrali druge tekme 
za naslov prvaka in končno 
tretje mesto.

V Kamniku, na letnem ko-
pališču Pod skalco, sta se za 
naslov prvaka pomerila Cal-
cit Waterpolo Kamnik in 
kranjski Triglav. S 7 : 11 (4 : 2, 
1 : 3, 1 : 2, 1 : 4) so bili boljši Kra-
njčani in v zmagah povedli z 
2 : 0. Aktualni državni prvaki 
iz Kamnika so se tokrat pre-
cej bolje upirali gostom, ki v 
letošnji sezoni državnega pr-
venstva še ne poznajo pora-
za. Za domače sta po dvakrat 

zadela Aleksander Cerar in 
Martin Stele, po enkrat pa še 
Ivan Gledec, Goran Blažević 
in Rok Bergant, za AVK Tri-
glav pa je bil štirikrat uspe-
šen Jan Justin, Jaša Kadivec 
in Andraž Pušavec sta bila 
natančna dvakrat, po enkrat 
pa še Benjamin Popovič, De-
jan Gostić in Nikola Raljić. 
Igrajo na tri zmage. Tretja, 
morda že odločilna tekma 
bo jutri v Kranju z začetkom 
ob 18. uri.

Znano pa je že, da so tret-
je mesto osvojili vaterpolisti 
VK Ljubljana Slovan, ki so 
bili z 2 : 0 v zmagah boljši od 
Grafista Koper.

Vatepolisti Triglava so na dobri poti do 
osemnajstega naslova državnih prvakov. Jutri bo v 
Kranju tretja, morda že odločilna tekma finala.

Jože Marinček

Kranjčani korak do novega 
naslova
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Brdo pri Kranju – Svoje izku-
šnje so delili priznani sloven-
ski managerji in drugi stro-
kovnjaki, med njimi pred-
sednik Združenja Manager 
Andrej Božič, nekdanji dol-
goletni direktor Spara Slove-
nija Igor Mervič, tudi preje-
mnik priznanja za življenj-
sko delo na področju mana-
gementa. Zbrani gostje so 
lahko prisluhnili, kako se 
kadrovanja oz. vodenja lote-
vajo v farmacevtskem pod-
jetju Novartis Slovenija in 
se spoznali s pojmom »un-
bossing«. Dr. Dejan Ver-
čič, profesor na Fakulteti za 
družbene vede in partner v 
družbi Herman & partnerji, 
pa je denimo odgovarjal na 
vprašanje, kakšne osebnosti 
terja voditeljstvo.

Svoje izkušnje iz prakse 
sta delila tudi predstavnika 
dveh gorenjskih podjetij, ga-
zel, za kateri lahko rečemo, 
da sta postali multinacio-
nalki in vsaka na svojem po-
dročju posegata v sam sve-
tovni vrh. Matjaž Krč iz ko-
mendskega EKWB in Matej 
Košmrlj iz šenčurskega Ni-
celabel Loftware sta v pogo-
voru z izvršno direktorico 
Društva za marketing Slove-
nije Tanjo Kavran odgovar-
jala tudi na vprašanje, kaj je 
bilo na njihovi poti upravlja-
no in predvideno in kaj ne. 
Oba sta se strinjala, da je us-
peh kombinacija načrtova-
nja in sreče, a če dobro na-
črtuješ in upravljaš, tudi fak-
tor sreče ne igra tako velike 

vloge. »Če delaš prave stva-
ri in si na pravem mestu, je 
tudi večja verjetnost, da se 
ti bo nenačrtovano zgodila 
kakšna dobra stvar,« je dejal 
Košmrlj.

Obe podjetji sta v minulih 
letih hitro rasli tako po šte-
vilu zaposlenih kot prometu 
in prisotnosti na globalnih 
trgih. Na nekoliko provoka-
tivno vprašanje, ali rast ved-
no pomeni le pot navzgor, je 
Košmrlj odgovoril: »Rast je 
večdimenzionalna, če ras-
teš v prometu in številu za-
poslenih, še ne pomeni, da 
rasteš tudi v zrelosti organi-
zacije ali v zadovoljstvu za-
poslenih.« Oba sogovorni-
ka pa sta se strinjala, da je 
rast za njuni podjetji nujno 
potrebna. »Če želiš spremi-
njati svet, če želiš, da te dru-
gi opazijo, moraš rasti. Če 
si premajhen, te nihče ne 

vidi,« je dejal Krč, k čemur 
je Košmrlj dodal: »Da prideš 
do večjih kupcev, moraš biti 
velik. Prav tako, če želiš pri-
tegniti mlade talente, ki pri-
našajo razvoj in napredek 
podjetja. Če se odločiš, da 
ne boš več rasel, je to lahko 
tudi zelo nevarno.«

Oba prisegata na čim bolj 
transparenten in demokra-
tičen način vodenja. »Smo 
zelo odprti, vsak izmed za-
poslenih vsak trenutek ve, 
kako poslujemo, koliko, kaj 
in kam smo določen dan 
prodali,« je dodal Košmrlj. 
Transparentnost in komu-
nikacija sta glavni vodili tudi 
Matjaža Krča, ki pa dodaja, 
da je glavni problem sloven-
skih podjetnikov pomanjka-
nje drznosti oz. poslovne sa-
mozavesti.

Imamo torej v Sloveniji 
dovolj znanja za podobne 

globalne zgodbe, kot jih 
pišejo v EKWB in Nicela-
bel Loftware? »Premalo iz-
koriščamo svoje tehnično 
znanje, ki je res široko, šib-
kejši pa smo na poslovnem 
področju. Slovenci lahko 
vodimo multinacionalke, 
a se moramo tudi kot dr-
žava odločiti, kaj sploh ho-
čemo in kam želimo iti, saj 
imam včasih občutek, da 
tega ne vemo,« je pouda-
ril Krč. Matej Košmrlj pa 
je zaključil: »Slovenci smo 
zagotovo lahko najboljši na 
svetu, kar dokazujemo tako 
v gospodarstvu kot v špor-
tu in na drugih področ-
jih. Imamo manj poslov-
nih, marketinških znanj in 
kot majhna država nima-
mo perspektive globalnega 
trga. A vsega se da nauči-
ti. Vprašanje je, ali to sploh 
hočemo.«

Aleš Senožetnik

Matej Košmrlj in Matjaž Krč v pogovoru s Tanjo Kavran / Foto: Aleš Senožetnik

Domžale – V Domžalah se 
je zaključil petdnevni festi-
val podjetništva za tretje ži-
vljenjsko obdobje, ki ga je 
organizirala tamkajšnja ob-
močna obrtno-podjetniška 
zbornica. Glavna dogodka 
sta potekala v torek in če-
trtek. V torek so udeležen-
ci prisluhnili okrogli mizi 
Kako biti aktiven in podje-
ten v 3. življenjskem obdob-
ju, na kateri sta svoje izku-
šnje delila podjetnik An-
drej Počivavšek in rokodel-
ka Branka Bizjan. Četrtko-
vo srečanje Izzivi in pri-
ložnosti v tretjem življenj-
skem obdobju pa je prines-
lo debato z Matejo Turk iz 
Medgeneracijskega društva 
Jesenski cvet, Zdenko Kat-
kič iz Društva Šola zdravja, 
Društvo upokojencev Dom-
žale je zastopal Toni Prus, 

Društvo Lipa pa Marjan 
Ravnikar. Obiskovalcem je 
bilo na voljo tudi brezplač-
no specializirano pravno 
svetovanje, na digitalni sve-
tovalnici so se lahko pouči-
li o sodobnih tehnologijah, 

na knjižni pa seznanili z li-
teraturo za osebni in karier-
ni razvoj.

Že konec meseca pa v 
Domžalah pripravljajo tudi 
Poletno šolo podjetništva, 
namenjeno študentom, 

dijakom, podjetnikom za-
četnikom in vsem, ki si že-
lijo uspeti v podjetniškem 
svetu. Potekala bo v družbi 
priznanih mentorjev in pod-
jetnikov, in sicer od 27. juni-
ja do 1. julija.

Aleš Senožetnik

Festival podjetništva za starejše je bil dobro obiskan. / Foto: Obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Kamnik – Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik je 
postal Uroš Rak, sicer direktor družb Vakuumteh in Koles, 
ki je tako nasledil dosedanjega predsednika Ivana Hribarja.

Podjetniški klub Kamnik vodi Uroš Rak

Ljubljana – Vlada je v sredo 
sprejela prve ukrepe v stra-
tegiji za spopadanje z ener-
getsko in prehrambno dra-
ginjo. Od prihodnjega tor-
ka dalje bo uveden režim 
reguliranja marž trgovcev 
naftnih derivatov zunaj av-
tocest, na avtocestah pa bo 
režim sproščen. Kot je de-
jal premier dr. Robert Go-
lob, je bil ukrep nujen, saj 
se je nafta v letu in pol pod-
ražila za približno 75 odstot-
kov, maloprodajne cene pri 
nas pa temu niso več sledi-
le. Z uredbo bo vlada zasle-
dovala cene, ki so primerlji-
ve s Hrvaško in nižje od cen 
v sosednjih Italiji in Avstriji. 
Glede na zdajšnje cene naf-
te na borzah bi to pomenilo, 

da bi 95-oktanski bencin zu-
naj avtocest stal okoli 1,70 
evra za liter, na avtocestah 
pa bi bil okoli dvajset odstot-
kov dražji. Popolna regula-
cija maloprodajnih cen, ki 
je trenutno v veljavi, po Go-
lobovih besedah ni vzdržna, 
saj se na gospodarskem mi-
nistrstvu srečujejo z zahtev-
ki trgovcev za povračilo ško-
de, tudi v višini več milijo-
nov evrov. S prvim julijem 
bo vlada določila tudi neka-
tere omilitvene ukrepe, med 
katerimi bo denimo zviša-
nje neobdavčenega zneska 
povračila stroškov za prevoz 
na delo za 16 odstotkov. V 
prihodnjih dneh bodo reše-
vali tudi draginjo na podro-
čju elektrike in zemeljskega 
plina ter na prehrambnem 
področju.

Od torka delna regulacija

Hrvaška ima še vedno svo-
jo valuto – kuno, a že prihod-
nje poletje bo drugače, saj se 
država pripravlja na prev-
zem evra. Če se le ne bo kaj 
zapletlo, bo uvedla evro 1. ja-
nuarja prihodnje leto in se 
s tem pridružila državam 
evrosistema, v katerem je 
tudi Slovenija.

V letošnjem poletju bo še 
vse po starem, tako da bodo 
dopustniki za preživljanje 
dopusta na Hrvaškem še 
potrebovali kune.Dopustni-
ki iz Slovenije lahko zame-
njajo evre v kune doma v Slo-
veniji v bankah in menjalni-
cah, lahko pa jih tudi na Hr-
vaškem. Ker so menjalni te-
čaji v menjalnicah in ban-
kah na Hrvaškem različni, 
jim v Združenju bank Slove-
nije priporočajo, da se pred 
menjavo gotovine pozani-
majo o veljavnih tečajih, si-
cer pa jim svetujejo upora-
bo plačilnih kartic na mes-
tih, kjer kune preračunavajo 
v evro po menjalnih tečajih 
kartičnih sistemov Master-
card in Visa, ki so praviloma 
ugodnejši kot menjalni teča-
ji bank in menjalnic.

Kaj je dobro vedeti pri dvi-
govanju gotovine na banko-
matih v državah, ki še ni-
majo evra in kamor za zdaj 
spada tudi Hrvaška? Ban-
komat v tujini pred dvigom 
gotovine lahko ponudi dve 
možnosti – dvig s konver-
zijo v evre ali dvig gotovi-
ne v lokalni valuti. Če potro-
šnik izbere dvig s konverzi-
jo v evre, bo bankomat pri 
preračunu izbranega zne-
ska v evre uporabil tečaj lo-
kalne banke, ki je lastnica 
bankomata. V primeru, da 
bo izbral dvig v lokalni valu-
ti, bo preračun v evre izvedel 
po tečajih mednarodnih kar-
tičnih sistemov, ki so običaj-
no ugodnejši kot tečaji lokal-
nih bank. V združenju bank 
svetujejo imetnikom kartic, 
da naj izberejo dvig v lokal-
ni valuti in ne s konverzijo 
v evre, hkrati pa jih opozar-
jajo, da naj bodo pozorni na 
morebitne dodatno zaraču-
nane stroške – na nadome-
stilo za dvig gotovine in pri-
bitek na menjalni tečaj. Tudi 
pri plačilu s kartico na pro-
dajnem mestu je med dve-
ma možnostma bolje izbrati 
plačilo v lokalni valuti, ne pa 
s konverzijo v evre.

Menjava evrov v kune in 
dvig kun na bankomatu
Cveto Zaplotnik

Godič – Danes se v Slovenia Eco Resortu začenja drugi Vses-
lovenski turistični start-up vikend, ki bo v organizaciji KIKštar-
terja, Podjetniškega kluba Kamnik in Zavoda za turizem in 
šport Kamnik potekal do nedelje. Udeleženci bodo ob pomoči 
izkušenih mentorjev iskali najboljše podjetniške ideje za pre-
poznavnost Kamnika na turističnem področju. Razglasitev 
najboljših bo v nedeljo ob 19. uri.

Drugi Vseslovenski turistični start-up vikend

DOBRO JE VEDETI

Združenje Manager je v sredo na Brdu pri Kranju pripravilo MQ konferenco, na kateri so s priznanimi 
poslovneži in drugimi strokovnjaki iskali odgovore na vprašanja o novih načinih vodenja.

Znanje je, manjka drznosti

K podjetnosti spodbujali starejše

Aleš Senožetnik
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Suhadole – V ponedeljek 
zvečer so krajani Suhadol 
opazili, da je reka Pšata one-
snažena, v njej pa so pogi-
nule ribe. V intervenciji so 
sodelovali gasilci prosto-
voljnih gasilskih društev iz 
Most, Kamnika in Mengša 
ter mobilni ekološki labora-
torij ELME, na kraju dogod-
ka pa so bili tudi ribiči Ri-
biške družine Bistrica Dom-
žale.

Gasilci PGD Moste so vir 
onesnaženja našli v naselju 
nasproti OŠ Komenda Mo-
ste in Vrtca Mehurčki. »Raz-
log onesnaženja pa je bila za-
mašena kanalizacija cev (cev 
naj bi se zamašila zaradi tek-
stilnih odpadkov v kanaliza-
ciji) in je tako celotna kanali-
zacijska odplaka na tem delu 
odtekala v strugo Pšate,« so 
zapisali v PGD Moste. Kot so 
sporočili z uprave za zaščito 
in reševanje, je dežurni de-
lavec Komunalnega podjetja 
Kamnik zasilno odpravil na-
pako in ročno sprostil kana-
lizacijske vode.

Kakšna je škoda oziroma 
koliko rib je poginilo, bo zna-
no v teh dneh. »Ocenjujemo, 
da je poginilo vse v dolžini od 
dveh do treh kilometrov. Več 

bomo vedeli, ko bomo pogi-
nule ribe prešteli po vrstah in 
ocenili škodo,« nam je v to-
rek povedal predsednik ri-
biške družine Bojan Križnik, 

ki je napovedal prijavo tudi 
na pristojni inšpektorat, a 
dodal, da je ukrepanje na 
državni ravni prepočasno. 
Kršitelji tako ostajajo nekaz-
novani.

Da se ponovno vzpostavi 
prvotno stanje, lahko v pri-
meru množičnega pogina 
rib traja tudi več kot tri leta. 
»A vse je odvisno od posa-
meznega primera. Ribe bi 
lahko sicer ponovno naseli-
li takoj, ko je nevarnost kon-
taminacije mimo, a če je ce-
loten ekosistem na območju 
porušen in riba nima česa 
jesti, nismo s tem dosegli ni-
česar,« pojasnjuje Križnik.

Pšata je bila tudi v pre-
teklosti večkrat onesnaže-
na oziroma je prišlo do po-
gina rib. Zaradi nizkega vo-
dostaja v poletnih mesecih 
zaradi namakanja tudi pre-
sahne. Kot pravi Križnik, 
so onesnaževalci tudi kme-
tje, ki v reki čistijo cisterne, 
prav tako na celotnem vodo-
toku še ni urejena kanaliza-
cija, tako da se fekalne vode 
iz nekaterih hiš še vedno ste-
kajo v reko.

Poginila je vsa populacija rib v dolžini od dva do tri 
kilometre od točke izliva fekalij v vodotok. / Foto: PGD Moste

Tržič – V ponedeljek dopol-
dne so se v Tržiču oglasile 
gasilske sirene. Okoli 10.25 
je namreč zagorelo v večsta-
novanjskem objektu na na-
slovu Balos 7. Posredova-
li so gasilci prostovoljnih 
gasilskih društev Tržič, Bi-
strica pri Tržiču in Križe ter 
kranjski poklicni gasilci, ki 
so poskrbeli tudi za evaku-
acijo stanovalcev. Ti so se v 
svoja stanovanja lahko vrni-
li šele okoli 14. ure, ko so ga-
silci požar pogasili, prezra-
čili prostore in jih pregledali 

s termovizijsko kamero. Po 
podatkih policije je zagorelo 
na električni napravi.

»Po prejetem pozivu naj 
bi zagorelo v kletnih prosto-
rih objekta, a se je izkazalo, 
da je gorelo v pritličju, in si-
cer v prostoru, v katerem je 
cisterna za kurilno olje. Ob 
našem prihodu se je požar 
že širil po zunanji fasadi v 
prvo nadstropje,« je razložil 
Grega Rožič iz PGD Tržič, ki 
je vodil intervencijo, v kateri 
je sodelovalo slabih štiride-
set gasilcev. Ena gasilka se 
je pri gašenju tudi lažje poš-
kodovala.

Požar so gasilci hitro ome-
jili in lokalizirali z notra-
njim in zunanjim napadom, 
je povedal Rožič. K sreči je 
bil prostor, kjer je zagorelo, 
dobro dostopen in so lahko 
cisterno začeli takoj ohlaja-
ti, zato nevarnosti ni bilo, je 
pojasnil. So pa imeli gasilci 
težave z dostopom do same-
ga objekta, saj so morali vo-
zila pustiti pred ozkim mo-
stom in napeljati približno 

petdeset metrov cevovoda. 
Zaradi požara se je močno 
zadimilo stopnišče večsta-
novanjskega objekta, kar 
je povzročilo nekaj težav 
pri evakuaciji stanovalcev. 
Skupno so evakuirali štiri-
deset ljudi iz dveh blokov, 
je pojasnil Rožič. Gasilci so 
morali v dve stanovanji tudi 
vlomiti, da so se prepričali, 
da v njih ni stanovalcev ali ži-
vali, je dodal.

Tržiški gasilci so v ponedeljek posredovali v Balosu, kjer je zagorelo v večstanovanjskem objektu. 
Za čas intervencije so evakuirali štirideset stanovalcev.

Simon Šubic

Aleš Senožetnik

Požar je izbruhnil v prostoru s cisterno za kurilno olje. 
/ Foto: PGD Tržič

Človeška malomarnost je znova povzročila onesnaženje Pšate in pogin rib. Sanacija onesnaženega 
odseka bi lahko trajal tudi več let.

Znova pogin rib v Pšati

Ljubljana – Vodenje upra-
ve kriminalistične policije 
(UKP) na generalni policij-
ski upravi je ta teden po po-
oblastilu v. d. generalnega 
direktorja policije Boštjana 
Lindava prevzel David An-
tolovič, dosedanji pomočnik 
direktorja nacionalnega pre-
iskovalnega urada. Antolo-
viču je posle v torek uradno 

predal njegov predhodnik 
Vojko Urbas. Prav tako v to-
rek je bil Igor Ciperle imeno-
van za novega namestnika 
generalnega direktorja po-
licije. Nadomestil je Danije-
la Žibreta, ki so ga tako kot 
Urbasa premestili v vodstvo 
generalne policijske uprave. 
Tako Antolovič kot Ciperle 
sta sicer dolgoletna karier-
na policista, so poudarili na 
policiji.

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti, gasilci in reševalci so v torek po-
noči na Delavskem mostu pomagali moškemu, ki je grozil s 
skokom z mostu. Po pogovoru si je premislil in prestopil na 
varno stran ograje, kjer ga je prevzela zdravniška služba. Klju-
čen dejavnik je bil pristop in velika volja do pozitivne rešitve 
situacije, ki se je končala z ohranjenim življenjem, poudarjajo 
policisti. »Naša dolžnost je varovanje življenj in storili bomo 
vse, da jih zavarujemo,« so še dodali.

Škofja Loka – Gorenjski policisti so v torek obravnavali tri 
padce s poškodbami udeležencev. Na območju Škofje Loke 
je mlajša deklica padla z meter visokega podpornega zidu in 
se lažje poškodovala. Hodila je po njem in izgubila ravnotež-
je. Blejski policisti so obravnavali padec turistke na poti pod 
Blejskim gradom. Tudi ona se je lažje poškodovala, pomoč 
pa so ji nudili tudi gorski reševalci. Na območju Radovljice 
pa je med opravljanjem del moški padel z nižjega balkona in 
se lažje poškodoval.

Kranj – Kranjski policisti so v torek obravnavali rop starejše 
občanke. Storilec ji je na javnem kraju odtujil ogrlico in s kraja 
pobegnil. Policisti so osumljenca s pomočjo občana izsledili 
v manj kot pol ure in mu odvzeli prostost. »Za njim je stekel 
občan in policiji zelo pomagal s podatki, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo,« je razložil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. 
V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa še vodijo 
postopek zoper osumljenca.

Moškega odvrnili od najhujšega

Trije padci v enem dnevu

Roparja prijeli v manj kot pol ure

Jesenice – Jeseniški policisti 
so v sredo obravnavali prija-
vo suma ugrabitve najstni-
ka. Poklical jih je občan, da 
naj bi se dva moška pripelja-
la z osebnim avtomobilom, 
pristopila do najstnika, ga 
prijela in odpeljala. Policisti 

so vse udeležence izsledili, 
sum ugrabitve pa so glede 
na zbrana obvestila ovrgli. 
»Okoliščine trenutno kaže-
jo, da je šlo za potegavščino 
med udeleženci. Poškodo-
van ni bil nihče,« je pojasnil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Policisti o dogodku 
še vodijo postopek.

Simon Šubic

David Antolovič (levo) je vodenje kriminalistične policije 
prevzel od Vinka Urbasa. / Foto: Policija

Novi spremembi  
v vrhu policije

Ni šlo za ugrabitev

Zagorelo v prostoru s cisterno

Ob prihodu gasilcev se je požar že širil po fasadi v prvo 
nadstropje. / Foto: PGD Tržič
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Čas, ki ga preživijo pri nas, 
je poleg selitve najobčutlji-
vejše obdobje v njihovem 
življenju. Tu bodo namreč 
vzrejale mladiče in s tem 
poskrbele za nadaljevanje 
svoje vrste, resno pove mla-
da raziskovalka Eva Pongrac 
iz Zabreznice.

Za diplomsko nalogo, s 
katero bo zaključila študij 
naravovarstva, je proučeva-
la življenjski prostor, kjer ta 
skrivnostna ptica gnezdi na 
Deželi, to je ravnici med Ka-
ravankami in Savo. Z men-
torjem pri praktičnem uspo-
sabljanju ornitologom Bo-
risom Kozincem iz Hraš je 
temeljito pregledala brego-
ve potoka Blatnica. Ta izvira 
pod Tolstim vrhom, od ko-
der kot gorski potok prite-
če do Krpina, od tam pa gre 
proti Poljčam in nato mimo 
kmetijskega posestva na 
Blatah, skozi vas Studenčice 
in mimo Hraš, kjer nato pa 
počasi ponikne.

Gnezda, skrita v trstičju 
ob potoku

Lani sta ob potoku našla 
sedem gnezd te edine pti-
ce iz rodu trstnic, ki gnez-
dijo na samo v ravninskem 
delu Blatnice, od Poljč do le-
tališča v Lescah, in so hkrati 
edine, ki si gnezda spletajo 
ob trstičju in drugi obvodni 
vegetaciji. Ugotovila sta, da 
je gnezdo običajno le pol 

metra od tal, oprto na tri do 
štiri bilke in predvsem zelo 
dobro skrito med bujnim ra-
stlinstvom ob vodotoku. Od 
sedmih najdenih gnezd so 
štiri propadla zaradi nepra-
vilne košnje.

»Zanimivo,« ugotavlja 
Eva, »močvirska trstnica 
vsako leto pride in naredi 
gnezdo na istem mestu, če 
je bilo gnezdenje pred tem 
uspešno.«

Z le malo truda velika 
pomoč

Eva Pongrac je želela ugo-
toviti ne le kakšen prostor tr-
stnice potrebujejo za gnez-
denje, ampak tudi, kaj jih 
ogroža in kaj lahko človek, ki 
je s poseganjem v njihov ži-
vljenjski prostor postal tudi 
njihov največji sovražnik, 
stori, da jim pomaga.

»Najbolj jo ogroža posega-
nje v njen naravni življenjski 
prostor. Če ga bomo torej 

varovali, bomo zaščitili tudi 
samo ptico,« odločno pove. 
Zato želita z Borisom Kozin-
cem, ki si že dolgo z različni-
mi projekti prizadeva, da bi 
se v Blatnico vrnilo pestro in 
raznoliko življenje, čim bolj 
poskrbeti, da se ohrani tudi 
trstičevje ob potoku, kamor 
se vsako leto iz daljne Afri-
ke vrača močvirska trstnica.

Da ji pri tem pomagamo, 
sploh niso potrebni niti ve-
liki posegi niti kakšna po-
sebna odrekanja, ugotavlja-
ta. Zato sta pripravila smer-
nice za upravljanje življenj-
skega prostora močvirske 
trstnice; ti niso ne zahtev-
ni ne dragi ali zapleteni. Le 
tisti, ki skrbijo za travnike 
ob potoku, bi morali od sre-
dine maja do konca poletja 
opustiti košnjo v približno 
polmetrskem pasu od zgor-
njega roba potoka, za čišče-
nje bregov pa poskrbeti iz-
menično: eno leto enega in 
drugo leto nato nasprotne-
ga. Zaželeno je tudi, da se 
ob potoku v čim večji meri 
ohrani grmovje, ki ga samci 
trstnic uporabljajo za petje.

Kam drugam in zakaj?

Odzivi tistih, na katere sta 
se obrnila s prošnjo, da za 
zemljišča ob potoku poskr-
bijo tako, da bo prav tudi pti-
cam, so bili mešani. Nekate-
ri so takoj razumeli, kaj že-
lita, in bili pripravljeni so-
delovati, drugi so bili odloč-
no proti. Njihov argument 

je bil, pravi Eva Pongrac, da 
bodo ptice pač šle drugam.

»Ampak kam drugam 
naj grejo? In tudi če bi ime-
le kam iti ... Veseli bi morali 
biti, da imamo močvirsko tr-
stnico, saj prispeva k biodi-
verziteti,« opozarja Pongra-
ceva.

Kozinc pa doda: »Ko ena 
žival izgine iz sistema, se ta 

lahko zelo hitro in drastič-
no spremeni. Vsaka vrsta 
ima svojo funkcijo. Če poru-
šimo ravnovesje in eni vrsti 
ne omogočimo preživetja, 
bo to vplivalo na vse.«

Poudarjata, da s tem, ko 
varujemo življenjski pros-
tor trstnice, ohranjamo tudi 
mejice, ta poseben in po-
memben življenjski prostor 

številnih rastlin in živali. So 
stičišče dveh ekosistemov, 
kjer je biodiverziteta izje-
mno velika.

In močvirska trstnica je 
naša edina ptica, ki gnez-
di prav tam. Vse poletje se 
smuka po trstičju in vzdržu-
je ravnovesje med žuželka-
mi in s tem koristi tudi člo-
veku.

Marjana Ahačič

Gnezdo močvirske trstnice, skrito v bujnem zelenju ob robu potoka Blanica. / Foto: Boris Kozinc

Močvirske trstnice, drobne, le do petnajst centimetrov velike ptice, vsako leto iz daljne Afrike priletijo k nam z enim samim ciljem: da bi tu gnezdile. 
Običajno pridejo maja in ostanejo do oktobra. Na Gorenjskem samo ob potoku Blatnica sredi radovljiške ravnine, imenovane tudi Dežela.

Skrb za krhko ptico, ki se vsako 
leto iz Afrike vrača prav k nam

Pogovorni večer

O veselju in miru so govorili na 
predmisijonskem pogovornem 
večeru na Koroški Beli. Stran 15

Kultura

V Prešernovem gledališču so 
predstavili repertoar za sezono 
2022/2023. Stran 14

Zanimivosti

Eden redkih vodnih someljejev 
pri nas je Boštjan Jelovčan iz 
Tunjic. Stran 16

»Okrog dvajset parov 

gnezdečih močvirskih 

trstnic od maja do 

avgusta zase in za 

mladiče v obrežnem 

rastlinstvu ulovi 

ogromno žuželk in 

njihovega zaroda. Na 

ta način odločilno 

prispevajo k naravnemu 

ravnovesju v tem 

enkratnem ekosistemu.«
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Poziva vladi glede politike 
do Ukrajine

Vlada je v zadnjem tednu 
prejela dva javna poziva gle-
de politike do Ukrajine. V 
prvem, ki sta ga podpisala 
tudi nekdanja predsednika 
države Milan Kučan in Da-
nilo Türk, jo pozivajo k »ra-
zumnemu oblikovanju sta-
lišča do vojne v Ukrajini«. 
Podpisniki so v pozivu za-
pisali, da sicer ni nikakršne-
ga dvoma, da je Vladimir 
Putin z napadom na Ukra-
jino zagrešil »neizbrisljiv 
vojni zločin«. Kot pa so do-
dali, zahodno oboroževa-
nje ukrajinskih sil prispe-
va k moči njihovega odpora, 
pri tem pa ne vidijo realnih 
možnosti, da bi lahko v ce-
loti pregnale agresorja s svo-
jega ozemlja. V drugem od-
prtem pismu, ki so ga med 
drugim podpisali tudi bivši 
premier in zunanji minis-
ter Miro Cerar ter nekdanja 
predsednika državnega zbo-
ra Pavle Gantar in Gregor 
Virant, pa opozarjajo, da bo 
mir v Ukrajini mogoče do-
seči le z lojalno in odločno 
podporo ukrajinski obram-
bi, ne pa »münchenskemu« 
popuščanju. Predsednik 
vlade se je na poziva odzval 
z napovedjo, da bo skupno 
in enotno stališče Slovenije 
do ukrajinske vojne obliko-
val odbor državnega zbora 

za zunanje zadeve, zato je 
tudi podal zahtevo za nje-
gov sklic. Kot je še poudaril, 
je parlament edino mesto, 
kjer imajo politiki pravico in 
dolžnost razpravljati o tovr-
stnih zadevah.

Varuh človekovih pravic 
predal letno poročilo

Varuh človekovih pra-
vic Peter Svetina je ta te-
den predsedniku republi-
ke Borutu Pahorju, predse-
dniku vlade Robertu Golo-
bu in predsednici državne-
ga zbora Urški Klakočar Zu-
pančič predal letno poročilo 
za leto 2021 in jima predsta-
vil ključne ugotovitve ter 86 
varuhovih priporočil. Delo 
varuha človekovih pravic je 
tudi lani močno zaznamo-
vala pandemija covida-19, 
ki je hkrati dodatno poglo-
bila in razgalila nekatera 
odprta vprašanja varovanja 
človekovih pravic v Sloveni-
ji, še posebno na področju 
zdravstvenega in socialnega 
varstva. Obravnaval je 6863 
zadev, kar je tretjino več kot 
v obdobju pred epidemijo in 
hkrati rekordno število pri-
merov, odkar je varuh. Lani 
so ugotovili 276 kršitev člo-
vekovih pravic, temeljnih 
svoboščin ter drugih nepra-
vilnosti. To je v primerjavi z 
letom 2020 za dobrih 40 od-
stotkov manj, a je tudi opo-
zoril, da se nekatere institu-
cije in ministrstva še vedno 
ne odzivajo na opozorila in 

priporočila varuha. Predse-
dnik Pahor je izrazil skrb, da 
bo na varovanje človekovih 
pravic in svoboščin v Slove-
niji na različne načine vpli-
valo pričakovano slabšanje 
življenjskih razmer. S Sveti-
no sta se strinjala, da bo to za 
prihodnje delo in aktivnosti 
varuha še dodaten izziv.

Novinci v poslanskih 
klopeh

Državni zbor je konec prej-
šnjega tedna potrdil man-
date nadomestnim poslan-
cem, ki so zamenjali stran-
karske kolege, ki so prevzeli 
funkcije v vladi. V poslanske 
klopi so na novo sedli Ale-
ksander Prosen Kralj, Jonas 
Žnidaršič, Soniboj Knežak 
in Milan Jakopovič. Man-
dat je prenehal tudi poslan-
ki Barbari Kolenko Helbl, ki 
bo generalna sekretarka vla-
de, o nadomestnem poslan-
cu pa državna volilna komi-
sija še ni obvestila državne-
ga zbora. Poslanci so na taj-
nem glasovanju izvolili tudi 
tretjega podpredsednika dr-
žavnega zbora. To je Dani-
jel Krivec iz SDS, ki je bil 
v prejšnjem mandatu vod-
ja poslanske skupine. Pod-
predsedniško mesto v par-
lamentu že zasedata Meira 
Hot iz SD in Nataša Sukič iz 
Levice.

Prebili prvi predor

V ponedeljek so slav-
nostno obeležili preboj 

prvega predora Mlinarji na 
trasi drugega tira Divača–
Koper, kjer bo sicer osem 
predorov. Predor Mlinarji 
bo dolg 1.154 metrov, zgra-
jen bo v enocevni izvedbi, na 
sredini pa bo imel tudi preč-
no stransko servisno oziro-
ma ubežno cev dolžine 165 
metrov. Gradi se z napadne-
ga mesta s koprske strani. 
Izkop predora se je začel v 
septembru 2021, pri gradnji 
pa se tako kot v drugih pre-
dorih drugega tira uporab-
lja metoda kopanja in ne vr-
tanja, so sporočili iz družbe 
2TDK.

Deželak zbral dobrih 
devetsto tisoč evrov

Voditelj Radia 1 Miha De-
želak je v sklopu akcije De-
želak junak na desetdnevni 
dobrodelni poti po Sloveni-
ji, ki jo je opravil s kvadroci-
klom, zbral 924.116 evrov, 
ki jih bodo namenili letova-
nju na morju za otroke iz so-
cialno šibkih družin. Dobro-
delno pot je popularni Deže-
lak začel 1. junija na Bledu, 
po desetih dneh pa minu-
li petek končal na Debelem 
rtiču. Deželak se je na do-
brodelno pot odpravil že os-
mič zapored. Prvič je v sklo-
pu akcije Deželak junak de-
nar za letovanje otrok iz so-
cialno šibkih družin zbiral 
že leta 2015, ko so s poslu-
šalci zbrali nekaj manj kot 
42.500 evrov, nato se je zne-
sek vsako leto višal.

Simon Šubic

Varuh obravnaval 
rekordno število pritožb

Predsednik vlade Robert Golob je napovedal, da bo skupno 
in enotno stališče Slovenije do Ukrajine oblikoval odbor za 
zunanje zadeve. / Foto: Gorazd Kavčič

Varuh človekovih pravic Peter Svetina predaja letno 
poročilo za leto 2021 predsedniku republike Borutu 
Pahorju. / Foto: Daniel Novaković (STA)

V ponedeljek so slavnostno zaznamovali preboj prvega 
predora Mlinarji na trasi drugega tira Divača–Koper. / Foto: 2TDK

med sosedi

Jože Košnjek Tradicionalni Kultur-
ni teden, ki ga na Koro-
škem skupaj organizirajo 
Biro za slovensko narodno 
skupnost pri koroški de-
želni vladi, Krščanska kul-
turna zveza in Slovenska 
prosvetna zveza ob sode-
lovanju krajevnih društev, 
je priložnost za promocijo 
slovenske kulture in obe-
nem tudi prispevek k soži-
tju različno govorečih na-
rodov na Koroškem.

Letošnji teden se je za-
čel v ponedeljek, 13. juni-
ja v Podkrnosu (Gurnitz) 
v celovški obmestni občini 
Žrelec (Ebenthal). Ta kraj 
je tudi del žalostne zgodo-
vine Slovencev na Koro-
škem, saj so pred osemde-
setimi leti iz zbirnega cen-
tra na tamkajšnji železni-
ški postaji poslali skoraj 

tisoč koroških Slovencev v 
nemška taborišča. V Žrelcu 
je bil pred desetimi leti pos-
tavljen osrednji spomenik 

slovenskim pregnancem. 
Kulturni teden sta odpr-
la koroški deželni glavar 
dr. Peter Kaiser in župan 

Občine Žrelec Christian 
Orasch. V programu so 
številne prireditve, še po-
sebno zanimivo pa bo v če-
trtek, 23. junija, zvečer, ko 
bosta v osrednji vlogi dva 
prebivalca Radiš (Rads-
berg), ki so pred tridese-
timi leti postale del obči-
ne Žrelec, Tomaž Ogris in 
Nužej Tolmaier. Prvi bo 
predstavil publikacijo o hi-
šnih in ledinskh imenih v 
občini Žrelec, Nužej Tol-
maier pa zbirko starih ljud-
skih pesmi z Radiš in okoli-
ce z naslovom Tiha zemlja.

Pevski festival Suha

V atriju gradu Suha (Ne-
uhaus) v skrajnem vzhod-
nem delu dvojezične Ko-
roške blizu meje s Slove-
nijo se je v soboto končal 
29. pevski festival Suha, ki 
ga organizirata Oktet Suha 
z nad štiridesetletno tradi-
cijo prepevanja in Kultur-
no društvo Žvabek. Prvi 
koncert v okviru festivala 
je bil dan prej v Dravogra-
du. Na sklepnem koncertu 

so se za štiridesetletno zve-
stobo oktetu kot pevcu, or-
ganizatorju koncertov in 
ustvarjalcu programa zah-
valili Jokeju Logarju in mu 
voščili za rojstni dan. Kraj 
Žvabek, kjer domuje ok-
tet, je kulturno srce obči-
ne Suha.

Kugyjeva nagrada

V sredo zvečer je v špor-
tnem in družbenem domu, 
»Šiši« po ziljsko, v Zahom-
cu (Ahomitz) v Ziljski doli-
ni Skupnost koroških Slo-
vencev in Slovenk podeli-
la ekonomskemu svetni-
ku Janku Zwittru Kugyjevo 
nagrado. Zwitter je vse živ-
ljenje posvetil športu, saj je 
bil izvrsten smučarski ska-
kalec, delovanju za pravi-
ce Slovencev na Koroškem 
tako v domačem občinskem 
svetu kot v Kmetijski zbor-
nici, kulturi, organizaci-
ji ziljskih štehvanj in vzgo-
ji mladih ter seveda vzre-
ji konj haflingerjev. Pred-
vsem zaradi tega ima števil-
ne prijatelje v Sloveniji.

Slovenci v zamejstvu (855)

Kultura sožitja v Žrelcu

Na koncertu v gradu Suha so za življenjski praznik voščili 
neutrudnemu ustanovnemu članu Okteta Suha Jokeju 
Logarju. / Foto: Novice Celovec
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Pet kitajskih mankov

V gornji trditvi se opiram 
na članek publicista Aleša 
Žužka, ta pa povzema ko-
mentar, ki ga je na spletni 
strani revije Focus objavil 
nemški novinar Gabor Ste-
ingart. Ta navaja pet razlo-
gov, zaradi katerih Kitajska 
ne more postati to, kar želi – 
prva velesila tega sveta. Prvi 
razlog: »Prvi razlog od petih, 
zakaj močna Kitajska ni sve-
tovna velesila, je dejstvo, da 
za svetovno velesilo ni zna-
čilno samo močno gospo-
darstvo in močan izvoz, am-
pak je tudi kulturna velesila. 
ZDA so, kot spomni nemški 
novinar, svet osvojile s kav-
bojkami in kokakolo, z Elvi-
som Presleyjem in Marilyn 
Monroe. Zato bleščeča ar-
mada hollywoodskih zvezd 
še zdaj biva v srcih več mi-
lijard ljudi.« Drugi razlog: 
»Drugi predpogoj, ki ga ne 
izpolnjuje Kitajska, je ta, da 
mora biti svetovna velesila 
magnet za priseljence. Dr-
žava, v katero prihajajo ljud-
je iz drugih držav, ker si že-
lijo več možnosti, več bla-
ginje, več pravičnost in več 
svobode. Kot je prepričan 
Steingart, so takšne zažele-
ne države brez izjeme de-
mokratične države. Zato se 
tudi EU in ZDA srečujejo 
z migrantskimi valovi. Na-
sprotno ni nobenega bega 

ali priseljenskega pritiska 
v smeri Pekinga. Druga-
če misleče na Zahodu čaka 
Pulitzerjeva nagrada, na Ki-
tajskem pa hišni zapor. Del 
ameriških sanj sta Wall Stre-
et in Silicijeva dolina, del ki-
tajskih 'sanj' pa kazenska ta-
borišča za Ujgure. 'Skrat-
ka, Kitajska ne izvaža hre-
penenja, ampak samo noč-
ne more,' poudarja nem-
ški novinar.« Tretji razlog: 
»Tretji predpogoj, ki je klju-
čen za vzpostavitev svetov-
ne velesile, je povezan z dej-
stvom, da svetovna velesila 
vedno temelji tudi na moči 
novih idej. Zato so najpo-
membnejši narodi tudi za-
četniki novih filozofskih šol, 
novih metod vodenja gospo-
darstva ali novih modnih 
smernic. Sodobna Kitajska 
svetu nima veliko ponuditi. 
Njen avtoritarni marksizem 
je ideološko zastarel. Zadnja 
kitajska intelektualna inova-
cija je bila konfucijanstvo, 
ki se je razvilo konec petega 
stoletja pred Kristusom in 
s tem 2.500 let pred Maom 
Cetungom, je zbadljiv Ste-
ingart.« Četrti razlog: »Če-
trti predpogoj je inovacijsko 
voditeljstvo na gospodar-
skem področju. 'Premogov-
niška država Kitajska – pro-
izvajalec ogljikovega dioksi-
da številka ena na svetu – je 
zagotovo naredila ogromen 
napredek na področju bio-
tehnologije in tudi v digital-
nem gospodarstvu ter ima 

zdaj kitajsko različico za sko-
raj vsako ameriško poslovno 
idejo. Ampak to so samo raz-
ličice, ne pa alternativa,' po-
udarja Steingart. Kitajska 
zgolj posnema ameriške po-
slovne modele, zaradi česar 
ZDA še vedno vodi, Kitajska 
pa ji le sledi.« Peti razlog: 
»Peti predpogoj za svetovno 
velesilo pa je, da ima vojsko 
in oborožitev po vsem sve-
tu. Ameriška vojska ima 
tako 1,4 milijona vojakov 
razporejenih na vseh petih 
celinah. To je vojaški temelj 
za ameriško vlogo svetovne-
ga policista. Na drugi stra-
ni Kitajska zunaj svojih dr-
žavnih meja nima nobenih 
omembe vrednih vojaških 
kontingentov. Drugače kot 
Američani, ki so dobrodo-
šli gostje v Nemčiji, na Polj-
skem ali v Franciji, je kitaj-
ska Rdeča armada (izvirno 
ime kitajske vojske je Ljud-
ska osvobodilna vojska) že 
v Južnem Kitajskem mor-
ju grožnja za sosede. Edi-
na kitajska zunanjepolitič-
na partnerja, Kim Džong 
Un in Vladimir Putin, nista 
nobena prijatelja, ampak od 
Kitajske odvisna uslužben-
ca, še piše Steingart.« (Vir: 
siol.net)

Nevarnost od zunaj

Kaj lahko porečemo na 
gornje trditve nemškega 
novinarja? Kitajska je vse-
kakor primer dobro organi-
zirane in učinkovite družbe. 

Po drugi strani pa kljub svo-
ji veliki rasti v zadnjih dese-
tletjih ne ponuja nekih iz-
virnih rešitev, ki bi jih lah-
ko zahodni svet posnemal. 
Nasprotno. Kitajska skuša 
Zahod dohiteti in prehite-
ti z njegovimi ekonomski-
mi in tehnološkimi rešit-
vami. Njen družbeni mo-
del pa nam ne more biti za 
zgled, saj gre za avtokratsko 
in totalitarno urejeno druž-
bo. Za izvirni hibrid, ki se 
opira na učinkovitost ka-
pitalizma, hkrati pa ohra-
nja totalitarno enopartijsko 
politično ureditev. Visokih 
tehnologij ta režim ne upo-
rablja le za učinkovito orga-
nizirano proizvodnjo, am-
pak tudi za učinkoviti nad-
zor nad lastnimi državljani. 
Taka družba nam seveda ne 
more biti za zgled.

Nevarnost od znotraj

Hkrati ne smemo spre-
gledati nevarnosti, ki za-
hodno demokratično druž-
bo ogrožajo od znotraj. Gre 
za avtokratske politične vo-
ditelje, kakšen je bil ameri-
ški predsednik Trump, ka-
kršen je brazilski predse-
dnik Bolsonaro, kakršen je 
madžarski premier Orban 
itd. Zadnjič smo na tem 
mestu poudarili nasprotje 
med odprto in zaprto druž-
bo, ki ga je na srečanju v Da-
vosu poudaril George So-
ros. Ta konflikt je globalne 
narave in teče ves čas …

Miha Naglič

Kaj manjka Kitajski
Katera je svetovna velesila številka ena? To so Združenje države Amerike. A nekateri menijo, da jih 
utegne kmalu prehiteti Kitajska. Hkrati pa je več razlogov, zakaj Kitajska ne more postati vodilna, tudi 
če bi hotela …

Pogled na Kitajsko iz vesolja ne pokaže, kakšna družba je 
to: hibrid med brutalnim kapitalizmom in nedemokratično 
partijsko diktaturo. / Foto: Wikipedija

Pogled na velikansko kontejnersko luko pri Šanghaju. 
Kitajska je izvoznica materialnih dobrin, njene nesnovne 
vrednote pa sveta ne zanimajo. / Foto: Wikipedija

Pogled na novo in moderno letališče v Pekingu. Kitajska 
je prometno dobro povezana s svetom, hkrati pa ostaja 
politično zaprta družba. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (637)

Klekljarica Polonca

»Pravljica o klekljari-
ci Polonci je samo eno od 
mnogih besedil s klekljar-
sko tematiko, ki sem jih za-
pisovala v zadnjih tridese-
tih letih, potem ko sem se 
vse bolj odtujevala rodne-
mu okolju, ki me je zazna-
movalo prav z ljubeznijo do 
klekljanja. Fizična oddalje-
nost pa ni mogla pretrgati 
navezanosti na bogato kul-
turno izročilo mojih rodnih 
Žirov. Tudi v mestu sem si 
kdaj pa kdaj privoščila 'po-
čitek' ob klekljarski blazi-
ni, obiskovala sem poletne 
klekljarske tečaje v Idriji, s 
svojimi čipkami sodelova-
la na razstavah in se preiz-
kusila tudi na klekljarskih 
tekmovanjih. Potem sem 

začela o klekljanju pisati 
tudi črtice in kratke zgod-
be. Te sem najprej zbrala 
v knjigi Podobe iz čipkaste 
preje (1996), nato še v knji-
gi za otroke Lučka na klek-
ljarskih počitnicah (2004, 
2019) z bogatimi ilustraci-
jami Jelke Reichman, doda-
la pa sem ji tudi Mali klek-
ljarski leksikon, v katerem 
sem pojasnjevala posame-
zne besede iz klekljarske 
terminologije. Pozneje sem 
izbor iz klekljarskih besedil 
strnila v klekljarsko beri-
lo Prekrižat-posukat-posu-
kat-predet in ga opremila 
s fotografijami iz lastnega 
arhiva čipk (2015). Kleklja-
rica Polonca spada prav na 
začetek te moje pisateljske 
dejavnosti, v čas, ko sem 
se s kratkimi zgodbami in 

pravljicami oglašala v otro-
ških radijskih oddajah. Za 
Polonco pa sem imela tudi 
pravi model, shranjen v 
spominih na zimske poči-
tnice pri stari mami. Tam 
sem srečevala drobno ženo, 
ki je prihajala na prejo in 
smo skupaj klekljale. Bila je 
majhne postave in v spomi-
nu so mi ostale njene drob-
ne, ves čas migetajoče in 
nekoliko solzne oči. Pozne-
je pa se mi je ta drobna žena 
nekam izgubila. A takih Po-
lonc je bilo po naših hribih 
veliko. In res je tudi to, da 
so za borno plačilo kleklja-
le od zore do trde noči. In 
da so trgovci na račun nji-
hovega dela služili boga-
te denarce. Kako bi se jim 
lahko oddolžila lepše kot s 
tem, da sem jim posvetila 

pravljico, potem pa k bese-
dilu sklekljala tudi čipke.« 
(str. 27–28)

Gornji odlomek je iz av-
toričine spremne besede v 
to lepo in prijazno knjigo. 
Tako tople in doživete knji-
ge ne bi mogla napisati, če 
avtorica sama ne bi izhaja-
la iz klekljarskih vrst. In če 
ne bi bila socialno čuteča in 
žensko solidarna. Knjiga ni 
le slikanica za otroke, dra-
gocena je za vse, pa še hit-
ro se prelista in prebere. In 
če bi se vprašali, po čem se 
Tončka Stanonik odlikuje 
in razlikuje od drugih slo-
venskih pisateljic, potem 
je po mojem mnenju njena 
odlika prav ta, da je s svoji-
mi deli umestila žirovsko in 
slovensko klekljanje v slo-
vensko književnost.

Tončka Stanonik, Klekljarica Polonca, ilustrirala 

Dunja Kofler, Mohorjeva, Celovec, 2021, 32 strani

Miha Naglič
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Medtem ko se letošnja se-
zona zaključuje z jagodami 
na torti, z odmevnim gosto-
vanjem v tujini predvsem 
pa z veliko nagrado nedav-
nega Borštnikovega sreča-
nja, ki jo je v Kranj prinesla 
ekipa predstave Škofjeloški 
pasijon v režiji Jerneja Lo-
rencija, v Prešernovem gle-
dališču že predstavljajo re-
pertoar nove sezone in va-
bijo k vpisu v abonmaje. »K 
sodelovanju sem se odločil 
povabiti režiserke in reži-
serje v najboljši formi, tiste, 
ki trenutno najbolj odločno, 
jasno in glasno zaznamuje-
jo slovenski in evropski gle-
dališki prostor. Skupaj smo 
izbrali dramske predloge in 
koncepte, ki jih izzivajo in 
nagovarjajo. Prepričan sem, 
da bodo v dialogu med reži-
jo, avtorskimi ekipami, an-
samblom Prešernovega gle-
dališča in gostujočimi igral-
ci ta besedila in koncepti 
zazveneli v vseh svojih po-
tencialih. Sezono, ki je pred 
nami, nestrpno pričakujem 
in se veselim prav vsake od 
premier,« je k svoji prvi se-
zoni, ki jo je s sodelavci obli-
koval v Kranju, povedal di-
rektor in umetniški vod-
ja Prešernovega gledališča 
Jure Novak.

Sezono bo odprla prole-
tarska komedija Vse zas-
tonj! Vse zastonj! mojstra 
commedie dell'arte Daria 
Foja. Besedilo, ki je bilo na-
pisano v sedemdesetih letih 
kot odgovor na skokovito in-
flacijo, je ob neustavljivem 
valu podražitev, ki smo jim 
priča, žal znova nadvse aktu-
alno, kar je poudarila tudi re-
žiserka Ajda Valcl: »Obubo-
žan delavski razred se dvigne 
v vsesplošno stavko na način, 
da gospodinje in žene delav-
cev v trgovinah v znak pro-
testa nočejo (tudi ne zmore-
jo) več plačati osnovnih ži-
vil. Množična kraja je hkra-
ti radikalen izraz državljan-
ske nepokorščine in začr-
ta konkreten upor zoper sis-
tem.« Ena izstopajočih reži-
serk mlajše generacije doda-
ja, da je avtor poleg aktual-
nosti v besedilu enako moč-
no osredotočen tudi na ko-
medijo. Fo zna zabavati ljudi 
in tako bo tudi tokrat.

Druga septembrska pre-
miera, ta je že v procesu vaj, 
bo drama Zaprta študija 
(New Costructive Ethics) ru-
skega avtorja Ivana Viripaje-
va, ki jo režira Nina Rajić Kra-
njac, ena vodilnih sloven-
skih režiserk ta čas. Besedi-
lo nas postavlja pred vpraša-
nje, kako v aktualnem svetu 
ob dilemah posameznikove 

svobode, človečnosti, ekolo-
gije, nasilja, neenakosti, os-
tati etičen. Trije protagonisti 
– znanstveniki odgovarja-
jo na znanstveno anketo. 
»Drama opozarja na šibkost 
znanstvenikov, ker jih ulovi 
v past, da je prepad med nji-
hovo javno in zasebno podo-
bo prevelik: njihova osebna 
prepričanja so velikokrat v 
neskladju s tem, kar jim na-
laga znanost, sami ne verja-
mejo temu, kar morajo jav-
no zagovarjati,« pojasnjuje 
režiserka.

Decembra sledi tretja pre-
miera sezone, dramatizaci-
ja avtobiografskega roma-
na Da me je strah? pesni-
ce, pisateljice, novinarke in 
humanitarke Maruše Krese. 
»Zgodba, ki poudarja izrazi-
to osebni in velikokrat kriti-
čen pogled na vojno, brez-
kompromisno zavrta v samo 
srčiko mita o vojni kot na-
ravnem stanju sveta,« opo-
zarja avtorica dramatizacije 
Simona Hamer. Režirala jo 
bo srbska režiserka Anđel-
ka Nikolić, ki je o delu Ma-
ruše Krese med drugim za-
pisala: »Oblika tega (avto)bi-
ografskega romana je zelo 
preprosta, saj je pravzaprav 
sestavljen iz treh monologov 
dveh generacij – mame in 
očeta Maruše Krese (partiza-
na in pozneje funkcionarja 

SFRJ) in nje same, ki je pre-
živela razpad te države in se 
pri odpravljanju njegovih 
bolečih posledic tudi sama 
zelo angažirala.«

Marca v koprodukciji z 
Mestnim gledališčem Ptuj 
načrtujejo premiero pred-
stave Deževen dan v Gur-
litschu. Besedilo nastaja pod 
peresom večkrat nagrajene-
ga dramatika Milana Ram-
šaka Markovića, režiral pa 
ga bo Sebastijan Horvat. 
Drama govori o poročenem 
paru v poznih tridesetih, ki 
živi udobno življenje v pred-
mestju Celovca. Poleg tega, 
da zakonca skrbijo krize, kot 
so nova vojna v Evropi, pove-
čevanje družbene neenakos-
ti in podnebne spremembe, 
so njuna edina resna teža-
va in življenjski izziv neus-
pešni poskusi, da bi dobila 
otroka. V zgodbo o Petru in 
Ingrid vstopimo na dan, ko 

odkrijeta, da je izginila dra-
gocena ogrlica, ki ima poleg 
materialne tudi veliko ču-
stveno vrednost, saj jo je In-
grid dobila od svoje pratete, 
znane avstrijske povojne fe-
ministične pisateljice. »To 
je izhodišče drame, ki se 
ukvarja s temeljnim postu-
latom našega sveta, zasebno 
lastnino. Ta je sveta in nih-
če nam je ne sme vzeti,« še 
doda Horvat.

Tudi zadnja premiera se-
zone bo koprodukcija in bo 
nastala v sodelovanju z Za-
vodom Bunker. Avtorski 
projekt z naslovom Zadnji 
Hamlet nastaja pod taktir-
ko vsestranske mlade gleda-
liške ustvarjalke Lee Kukovi-
čič. Kot je v odsotnosti reži-
serke, ki ta čas deluje v Pra-
gi, povedala Alma Selimo-
vić, gre za drugi del trilogi-
je o svetovnem umetniškem 
gibanju za reševanje moških 

iz patriarhata Speak the pain 
movement, ki z umetnostjo 
prispeva k preoblikovanju 
družbe, kakršno poznamo. 
V Sloveniji je bilo ustvarje-
nih 23 produkcij Hamleta; v 
to število niso vštete študent-
ske produkcije. Kot je zapi-
sala Lea Kukovičič: »Ukvar-
jali se bomo z deli Hamle-
tovega besedila, ki obrav-
navajo njegovo bolečino in 
našo bolečino, Hamletovo 
ljubezen in našo ljubezen 
ter Hamletove patriarhalne 
dolžnosti, pred katerimi ga 
bomo reševali.«

V redno abonmajsko po-
nudbo so umestili še vrhun-
ske Usedline Mestnega gle-
dališča ljubljanskega v re-
žiji Žige Divjaka in posebej 
za Kranj prirejeno interak-
tivno predstavo Zelda Varje 
Hrvatin in Slovenskega mla-
dinskega gledališča. Vpis v 
abonmaje je že v teku.

Igor Kavčič

Predstavili so repertoar za novo sezono: Nina Rajić Kranjac, Simona Hamer, Sebastijan 
Horvat, Ajda Valcl, Alma Selimović in Tibor Hrs Pandur. / Foto: Igor Kavčič

V Prešernovem gledališču so predstavili repertoar za sezono 2022/2023. Pet 
premier, štiri režiserke, tri avtorice besedil in žanrsko raznolik pogled na čas,  
v katerem živimo. Na sporedu tudi gostujoče predstave in privlačen abonma 
za mlajše občinstvo.

Ogledujem si v zastekljeni 
stenski okvir umeščeno na 
videz krhko figuro s ščitom 
in čopičem. Morda bi rek-
li, da gre za vojaka, ampak 
drobno podobo opredeljuje-
ta predvsem omenjeni orod-
ji, ki jih ta drži v rokah. Av-
tor Janez Milkovič - Jano fi-
guro imenuje Varuh ustvar-
jalnosti. Zdi se, da se dob-
ro poznata, saj je tudi Jano 
eden tistih, ki mu likovna 
ustvarjalnost plemeniti ži-
vljenjski vsakdan in jo tako 
vedno znova varuje in oh-
ranja. »Uporabil sem kuha-
no živalsko kost iz juhe. Ko 
sem z nje posnel meso, jo 
očistil in prekuhal v peroksi-
du, da je dobila ten beline, je 
bila primerna za glavo mo-
jega varuha.« Če gledalec 
premore dovolj domišljije 

in kanček humorja, ki pri 
ustvarjanju pogosto vodi-
ta Jana, nas drobna figurica 
hitro popelje v kakšno zani-
mivo zgodbo.

Janez Milkovič z likov-
no in pedagoško izobrazbo 
je v Psihiatrični kliniki Lju-
bljana kot terapevt več kot tri 
desetletja deloval in razvijal 

terapevtske načine s pomoč-
jo človekovih izraznih de-
javnosti (likovne, plesne, gi-
balne). Je član različnih dru-
štev, povezanih z likovnim 

delovanjem in fotografijo. 
Tokrat na Pungertu predsta-
vlja kakih 15 del, ki so nasta-
la v zadnjih letih. Sam svoj 
slog povzema po besedah 
svojega učitelja, slikarja Zo-
rana Didka, da njegova dela 
sodijo na področje ustvarjal-
ne oblikotvornosti. Pri delu 
namreč uporablja različne 
likovne tehnike in prav tako 
materiale. Poleg izravnal-
nih mas prisega predvsem 
na naravne materiale, ki jih 
Jano poišče v naravi.

»Razstava Od pike do sli-
ke je rezultat Janovega raz-
iskovanja materialov na li-
kovni način. Če je pred leti 
to počel z različnimi vrstami 
papirja in barvnimi posegi v 
svoje trganke, je sedaj segel 
globlje oziroma višje v pros-
tor, v tretjo dimenzijo,« po-
udarja slikarska kolegica Bi-
serka Komac in dodaja, da je 

v novem ciklusu združil bar-
ve, relief, gravuro in še kaj.

»Narava je vir različnih ob-
lik, sozvočij in medsebojnih 
povezav. Iz posameznih ob-
lik, ki jih izluščim v naravi, 
v slikah ustvarjam neka nova 
razmerja in v njih iščem neki 
svoj izraz,« pove Jano; da ob-
like vedno ureja po svoje, 
največkrat igraje. Neizmer-
no uživa, ko išče barvna uje-
manja in gradi zgodbo, ki jo 
gradi iz paličic iz trstičja, ma-
lih kamenčkov in naključnih 
elementov, ki jih prinese iz 
narave. Njegove barve so to-
ple in svetle. »Rojen sem v 
Trstu, del življenja sem pre-
živel v Istri in sem velik lju-
bitelj sonca,« pove avtor, ki 
ustvarja impulzivno. Ko ga 
»zgrabi«, se odmakne od 
sveta in ustvarja. Kaj, si lah-
ko do 5. julija ogledate v Cafe 
galeriji Pungert.

Igor Kavčič

Janez Milkovič - Jano predstavlja najnovejša dela v mešani tehniki. / Foto: Igor Kavčič

Pet zrcal časa

Od pike do slike je naslov razstave likovnih del v Cafe galeriji Pungert v Kranju, ki jih podpisuje neumorni likovni ustvarjalec Janez Milkovič - Jano.

Oblike iz narave prinaša na slike
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Veselje je občutje, ki ga 
po besedah Gregorja Čuši-
na, člana župnijskega pa-
storalnega sveta in priprav-
ljalne misijonske skupine, 
ne moremo razumeti, tem-
več ga moramo doživeti in 
ga živeti. Ravno doživljanje 
veselja in miru bo osrednje 
vodilo misijona, ki bo pri-
hodnje leto potekal na Ko-
roški Beli pod geslom Pri-
di po mir in veselje. »Ljud-
ski misijoni so redna obli-
ka pobožnosti oziroma ver-
skih dogodkov v župnijah. 
Res je, da ga pri nas nismo 
pripravili že desetletje, zato 
bo tokrat še bolj slavnosten 
in imeniten,« je dejal Ču-
šin. Od septembra dalje na-
črtujejo mesečno organiza-
cijo raznih srečanj in po-
dobnih dogodkov, kjer bodo 
vselej gostili eminentne in 
imenitne goste. Udeležbo 
na naslednji okrogli mizi je 
že obljubil celjski škof Ma-
ksimilijan Matjaž. »Namen 
misijona je, da ljudje začuti-
jo pripadnost župniji in kra-
ju, da se povežejo med se-
boj in širše,« je dodal Čušin.

O veselju je tekla beseda 
tudi na okrogli mizi, s kate-
ro so vstopili v pripravljalni 
čas na misijon. Trije gostje 
na treh različnih poteh so 
delili svoje poglede na vese-
lje. Prvi v duhu Svetega pis-
ma, druga gostja v luči hu-
mornih šal in težkih preiz-
kušenj, tretji gost kot glas-

benik v narodno-zabavnem 
ansamblu, ki je odraščal na 
očeh krščanske javnosti. Ob 
tem so razkrili tudi delček 
svojega osebnega življenja.

Veselje v Svetem pismu

Četudi Sveto pismo, knji-
ga, ki se praši na knjižni po-
lici slehernega pobirman-
skega kristjana, morda velja 
za resnobno knjižno delo, 
v svojem bistvu po besedah 
upokojenega mariborskega 
škofa Marjana Turnška skri-
va pristno veselje. »Nova za-
veza namreč sestoji iz evan-
gelijev, evangelij pa pome-
ni vesela novica. Res je, da v 
Stari zavezi najdemo priče-
vanja, da Bog 'žuga' ali celo 

kaznuje, vendar jih moramo 
razumeti v skladu z verskim 
zorenjem človeka. Ljudje so 
si Boga v zgodovinskih do-
bah predstavljali različno in 
ta predstava se je očiščevala 
vse do Nove zaveze, torej do 
učlovečenja Boga, ki se je ra-
zodel po Jezusu Kristusu, da 
bi ga lahko slišali in videli. 
Razodel se je kot vesela no-
vica in ne kot Bog, ki kaznu-
je in se ga je treba bati,« je 
pojasnil.

Pri občutenju veselja mo-
ramo po njegovem loči-
ti med posvetnim veseljem 
in veseljem, ki je sad svete-
ga duha. Ponazoril ju je s t. 
i. šampanjskim veseljem in 
veseljem japonske češnje. 
»Šampanjsko je pravzaprav 
posvetno veselje, ki potrebu-
je zunanji vzrok. Govorimo 
o prispodobi šampanjca, ki 
poči, si ga nalijemo, in ko ga 
spijemo, je kozarec prazen. 
Vzrok mora biti zato ved-
no večji, da dosežemo ena-
ko veselje, a nazadnje osta-
nemo prazni. Evangeljsko 
veselje, ki ga v tem prime-
ru imenujejo veselje japon-
ske češnje, pa predstavlja 
dar svetega duha. Gre torej 
za božje veselje, ki je vselej 
navzoče v nas, in ko dobi iz-
raz na obrazu, v gestah in be-
sedah, tedaj govorimo o pra-
vem, pristnem veselju, ki ne 
more izginiti niti na križu,« 
je dejal.

Turnšek sicer sebe doži-
vlja kot veselega in zadovolj-
nega človeka. »Nisem pa ve-

seljak, ki bi pripovedoval 
šale,« je dodal; in še: »Znam 
biti tudi žalosten, a v nače-
lu lahko mirno rečem, da do-
življam več veselja kakor ža-
losti.« Na škofovskem prsta-
nu ima zapisano svoje ško-
fovsko geslo: Bog je ljube-
zen. »Kot škof čutim pos-
lanstvo, da ljudem prinašam 
upanje in svetlobo, s tem pa 
tudi veselje. K duhovnikom 
se namreč po pomoč običaj-
no obrnejo ljudje, ki so ža-
lostni in potrti, redko se zgo-
di, da bi k nam prišli iz same 
sreče in veselja,« je povedal.

Upokojeni škof je občin-
stvu še zaupal, da poklic du-
hovnika ni bila njegova prva 
izbira. »Do četrtega letnika 

gimnazije sem vsak dan 
molil rožni venec za svojo 
prihodnjo ženo, da bi bila 
pametna in da bi me čakala. 
Šele tedaj sem Bogu rekel: 
'Če ti misliš, da bi bil pa jaz 
kaj drugega kot duhovnik, 
da bi imel družino, načrto-
val sem celo šest otrok, po-
tem pa ti kaj naredi za to, jaz 
namreč ne bom nič.' Tako 
sva se z Bogom pogovarjala, 
in potem je on vse naredil, 
jaz pa nič,« je šaljivo dodal.

Ob koncu je še poudaril, 
da je treba iz odnosov nare-
diti srečanje, če želimo va-
nje vnesti več veselja. »Če se 
bomo zares srečali, se bomo 
tudi osrečili in bomo veseli. 
Pri tem je pomembno tudi 
srečanje z Bogom, kajti če se 
bomo znali srečati z njim, se 
bomo znali srečati tudi med 
seboj,« je bila njegova za-
ključna misel.

Humor na lasten račun

Ilustratorka Karmen 
Smodiš, znana po šalah na 
zadnji strani tednika Druži-
na, pravi, da je bila na svet 
poslana zato, da širi vese-
lje. Ko je začela ilustrirati, 
se je zaobljubila, da bo vse-
lej ilustrirala le vesele, ved-
re in optimistične ilustraci-
je. Te pogosto poudari s ši-
rokim nasmehom in na ta 
način ustvari še več veselja. 
Njene šale nas zabavajo že 
enajst let. »Ko sem se pri-
družila tedniku Družina, je 
bila želja tedanjega uredni-
ka, da bi s humorjem na 

lasten račun razvedrili bral-
ce,« je dejala ob prepriča-
nju, da so najinteligentnej-
ši vici ravno vici na lasten ra-
čun. »Moje šale, ki sicer obi-
čajno niso plod moje domi-
šljije, temveč so prevedene 
iz tujih jezikov ali pa jih pos-
redujejo ljudje, se dotakne-
jo duhovnikov, redovnikov, 
župljanov, na vrsto pride 
tudi Bog,« je povedala.

Kljub temu da izžare-
va veselje, ji življenje ni 
postreglo le z veselimi do-
godki. Pred leti je namreč 
popolnoma izgubila sluh. 
»Znanka, ki je bila slepa in 
gluha, mi je nekoč dejala, 
da je gluhota hujša od sle-
pote. Če izgubiš vid, izgu-
biš stik s predmeti, če iz-
gubiš sluh, pa izgubiš stik 
z ljudmi. Tedaj obstaja bo-
jazen, da se umakneš v svoj 
svet, saj ljudi ne razumeš 
in ostaneš sam,« je dejala. 
Ko je oglušela, se ni spraše-
vala, zakaj je tako, četudi je 
bila to zanjo ena težjih pre-
izkušenj. »Dejala sem si, 
če je Bog tako želel, potem 
bom sodelovala. Nisem se 
upirala, niti se nisem pre-
dala, saj sem prepričana, 
da tudi v trenutkih, ko je 
hudo, ne smemo zapreti 
vrat in oken, temveč mora-
mo dovoliti, da pridejo ljud-
je, njihove besede in Bog do 
nas,« je poudarila Smodiše-
va, ki si tudi prizadeva, da 
bi v cerkvah namestili sluš-
ne induktivne zanke, ki lju-
dem s slušnim aparatom 

preko mikrofona omogoča-
jo, da slišijo zvok.

Čeprav s humorjem in 
šalami razveseljuje ljudi, 
pa pravi, da šale niso edino 
orodje veselja. »Ni treba, da 
nam ure in ure pripoveduje-
jo vice. Za veselje je dovolj le 
to, da smo pristni, da se ve-
selimo majhnih reči, opazu-
jemo otroško veselje in smo 
odprti do vsega in do vseh,« 
je še poudarila.

Odraščanje na očeh 
krščanske javnosti

Luka Sešek je uspešen 
glasbenik, ki je odraščal v 
znani družini in nekako tudi 
na očeh krščanske javnosti. 
»Starši so ustvarili sloves, 
ki mi je bil v pomoč, a kljub 
temu ni bilo enostavno, 
ko sem sam stopil na oder. 
Tedaj namreč ni bilo po-
membno, kdo sem, od kod 
prihajam, niso pomembne 
zveze in poznanstva,« je na 
okrogli mizi poudaril Sešek, 
ki je vesel, da je po starših po-
dedoval talent nastopanja.

Kot mladi pevec Ansam-
bla Saša Avsenika z glasbo 
osrečuje ljudi. Ob tem se za-
veda, da mu glasba prinaša 
kruh, zato vsak nastop, četu-
di je slabe volje, opravi profe-
sionalno. »Čeprav sem slabe 
volje, skušam nadeti nasmeh 
na obraz, saj s tem naredim 
več dobrega, kot da bi se smi-
lil samemu sebi in drugim,« 
je povedal. Ko je slabe volje, 
se ne ozira nazaj, ampak gle-
da naprej in se veseli stvari, 

ki ga čakajo. »Pred 14 dnevi 
sem ostal brez glasu, zaradi 
česar sem zapadel v stanje 
nejevolje. Ni mi bilo lahko, 
saj smo ravno v tistem času 
nastopali na eni od veselic. 
Kljub temu sem šel na oder 
in nastop izpeljal uspešno,« 
nam je zaupal.

Sešek se sicer suče v kro-
gih, ki morda niso ravno 
zgled tega, čemur bi rekli kr-
ščansko življenje, kjer ima-
ta besedi veselje in ljubezen 
lahko drugačen pomen ali 
več podpomenk. »Že osmo 
leto spoznavam sceno, kjer 
je veliko ljubezni in vese-
lja, tudi v podobi alkohola 
in drog, ki dajejo temu pos-
lu negativen prizvok. V teh 
skušnjavah ima veliko vlo-
go vzgoja. Tedaj se spom-
nim besed staršev, ki so mi 
vedno dejali, naj bom poš-
ten, naj sledim sebi in naj 
bom to, kar sem. In ravno to 
me ohranja. Zaledje v druži-
ni pri meni igra največjo vlo-
go,« je med drugim povedal, 
svoje misli pa sklenil: »Glas-
ba, ples, ogled dobre odda-
je, vse to lahko prinaša ve-
selje. A največ sreče in vese-
lja prinese prijazna beseda, 
če boš prijaznost delil, bodo 
tudi drugi prijazni do tebe. 
Zato bodimo naslednjič na 
primer v trgovini prijazni 
do prodajalke, mogoče še 
malo prijaznejši kot običaj-
no. Ona se bo ob tem dobro 
počutila, zato bo prijaznost 
vrnila, s tem pa osrečila tudi 
tebe.«

Maša Likosar

Pridi po veselje in mir

Luka Svetina, Marjan Turnšek, Karmen Smodiš, Luka Sešek, Gregor Čušin in brata Joško Smukavec ter Luka  
Modic / Foto: Nik Bertoncelj

To je geslo misijona, ki ga bodo prihodnje leto med 3. in 12. marcem pripravili v Župniji svetih Ingenuina in Albuina na Koroški Beli. V duhu priprav na ta 
veliki dogodek bodo organizirali več različnih srečanj z gosti. Prvo je potekalo že v torek, ko so na okrogli mizi v Kulturnem hramu na Koroški Beli gostili 
upokojenega mariborskega škofa Marjana Turnška, ilustratorko Karmen Smodiš in pevca Luko Seška. O veselju se je z njimi pogovarjal novinar Luka Svetina.

Okrogle mize sta se udeležila tudi misijonarja brat 

Luka Modic in brat Joško Smukavec, oba iz reda 

kapucinskih bratov, ki se bosta v devetih mesecih 

priprav skupaj s sestro Grazyino Mech iz skupnosti 

frančiškank Marijinih misijonark še večkrat 

pridružila srečanjem. Vsi trije bodo prisotni tudi na 

misijonu prihodnje leto.
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V šoli so nas učili, da je voda 
pijača brez barve, vonja in 
okusa, a poznavalci že dolgo 
vedo, da to v resnici ne drži. 
Izvirske vode se, glede na 
to, na kakšnih kamninskih 
podlagah izvirajo, med seboj 
precej razlikujejo po vsebno-
sti mineralov in drugih sno-
vi, zaradi česar se razlikujejo 
po vonju in okusu, predvsem 
pa po tem, kako vplivajo na 
naše telo. Boljše restavracije 
po svetu svojim gostom zato 
že ponujajo vodne karte, s ka-
terih lahko izberejo ustekle-
ničeno vodo, ki glede na okus 
in vsebnost mineralov kar 

najbolje sodi k izbrani jedi. 
Kaj in zakaj izbrati, svetuje-
jo vodni someljeji.

Ni vsa voda enaka

Od leta 2011 je to tudi ura-
dni poklic, ki se počasi uve-
ljavlja tudi pri nas. Pred dve-
ma letoma je zahtevno izo-
braževanje v tujini zaklju-
čil tudi Boštjan Jelovčan iz 
Tunjic. »Poslanstvo tega 
poklica je ozaveščanje lju-
di o vodi, o njenih prednos-
tih, o tem, kakšne pozitivne 
učinke ima na naše zdravje 
in kako jo – glede na različ-
ne karakteristike, ki jih ima – 
lahko kombiniramo s hrano. 
Določene vode se bolje poda-
jo k mesu, spet druge k ju-
ham ali zelenjavi. V Sloveniji 
ta poklic še ni tako znan, v tu-
jini pa imajo vse boljše resta-
vracije zaposlene poleg vin-
skih tudi vodne someljeje – 
sploh v Dubaju že vse od leta 
2004,« nam pove Boštjan Je-
lovčan in doda, da v nekate-
rih državah, tudi v Franciji ali 
na Nizozemskem, poznajo 
tudi vodne bare, kjer streže-
jo zgolj ustekleničeno vodo 
glede na njene karakteristike 

– nekatere so namenjene hi-
draciji telesa, druge zoper do-
ločene zdravstvene tegobe …

Od trde vode do vode 
iz oblakov

Za razliko od vinskih 
someljejev, ki morajo znati 
predvsem dobro okušati in 
vonjati, vodni someljeji sve-
tujejo glede na analize vod, 

ki morajo biti zapisane na 
vsaki steklenici.

»Analize nam povedo, 
kakšna je vsebnost posame-
znih mineralov in na podlagi 
tega določimo, za kaj je voda 
dobra, na kaj v našem tele-
su vpliva, kam jo uvrščamo 
in za kaj jo posledično sve-
tujemo. To velja za vse uste-
kleničene vode, pa tudi tiste 

iz vodovoda, saj morajo tudi 
te imeti natančne analize. 
Vode se tako razlikujejo gle-
de na kislost oziroma bazič-
nost, glede vsebnosti mine-
ralov … Če je teh več, velja 
voda za trdo, poznamo tudi 
mehke, super mehke, mine-
ralne vode … Naše vode, ki iz-
virajo v Alpah, kjer je veliko 
apnenca, so bolj trde, tiste, 

ki izvirajo na območjih gra-
nita, imajo veliko drugih mi-
neralov, v Avstraliji pa deni-
mo poznajo tudi t. i. Claude 
Water (voda iz oblakov), ki 
jo prestrežejo, še predno se 
dotakne tal, zato velja za iz-
jemno mehko,« nam naniza 
nekaj zanimivosti in karakte-
ristik vode, na katere so po-
zorni predvsem v gostinstvu.

Voda je zlato

Na splošno velja, da k lah-
ki hrani sodi lahka oz. meh-
ka voda, k mesu pa bolj trda. 
»Vsaka restavracija naj bi 
imela glede na hrano, ki jo 
strežejo, tudi svoj nabor uste-
kleničenih vod in v sodelova-
nju z Blejskim vodnim festi-
valom že pripravljamo vod-
no karto tudi za naše izbrane 
restavracije. V Sloveniji gre 
to bolj počasi, v tujini, sploh 
v Dubaju, pa je zgodba pov-
sem drugačna,« nam še pove 
Boštjan Jelovčan in zaključi, 
da Živi vodi, ki jo v Zdravil-
nem gaju Tunjice v lastnem 
izviru polnijo za arabski trg, 
dodajo lističe jedilnega zlata 
in jo prodajajo pod imenom 
Water is Gold (Voda je zlato).

Jasna Paladin

Boštjan Jelovčan / Foto: Jasna Paladin

Eden redkih vodnih someljejev (preizkuševalcev) pri nas je tudi Boštjan Jelovčan iz Tunjic, ki skupaj z ženo Katjo vodi Zdravilni gaj Tunjice. Gre za poklic, 
ki je v tujini že uveljavljen, pri nas pa svoje mesto še išče. A kaj kmalu bomo tudi v naših izbranih restavracijah poleg vinske karte lahko prejeli tudi vodno.

Življenje in delo Janeza 
Pera bi težko strnili v en kra-
tek članek. Verjetno ni Men-
gšana, ki ga ne bi poznal, 
njegovo delovanje pa prav-
zaprav še precej presega ob-
činske in tudi državne meje. 
V prvi vrsti je glasbenik, dol-
goletni član Alpskega kvin-
teta, Mengeške godbe in še 
več drugih sestavov oziroma 
ansamblov, gasilec, kmeto-
valec, politik, nekdanji žu-
pan, družbeni delavec in še 
bi lahko naštevali.

Za zasluge in dolgoletno 
udejstvovanje v družbenem 
življenju v občini so mu ko-
nec maja ob občinskem pra-
zniku podelili naziv častne-
ga občana, s čimer se je prid-
ružil šestim Mengšanom, ki 
so doslej prejeli to najvišje 
občinsko priznanje.

V daljši obrazložitvi na-
grade smo lahko slišali, da 
je že več kot šestdeset let de-
javen član Mengeške godbe, 
v kateri vodi tudi sekcijo ve-
teranov, že več kot petdeset 
let pa je tudi član Alpskega 

kvinteta, s katerim je glas 
o Sloveniji in svojem roj-
stnem kraju Mengšu pone-
sel tudi v tujino.

Na glasbenem področju 
je prejel številna odlikova-
nja in priznanja, a kot pravi, 
mu največ pomeni prva zla-
ta plošča, ki jo je prejel z Alp-
skim kvintetom. »Čeprav jih 
je kasneje sledilo še kar ne-
kaj, mi ta pomeni največ. Ko 
smo nato igrali pred polno 
dvorano v avstrijskem Belja-
ku, so mi skorajda solze pri-
tekle od ganjenosti,« pravi 
Janez Per.

Ko ga povprašam o dana-
šnjem položaju narodno-za-
bavne glasbe pri nas, je od-
govor jasen: »Slovenci smo 
na tem področju dali neka-
tere vrhunske glasbenike in 
ansamble, čeprav se te glas-
be danes nekateri pri nas 
celo sramujejo. A glasbo Av-
senikov ali Alpskega kvin-
teta še danes v tujini igrajo 
tudi mnogi akademsko iz-
obraženi glasbeniki. Prav 
pred kratkim so me obiska-
li člani ansambla iz Tokia, ki 
izvaja tudi našo muziko.«

Čeprav je najbolj znan po 
svojem glasbenem udejstvo-
vanju in se ima tudi sam v 

prvi vrsti za glasbenika, pa 
je pečat pustil tudi na drugih 
področjih. Bil je prvi župan 

Občine Mengeš. V politiko 
ga je zaneslo že v mladih le-
tih, ko je deloval v takratni 
Krajevni skupnosti Mengeš, 
demokratično vrenje v času 
slovenskega osamosvajanja 
pa ga je spodbudilo, da se je 
priključil takratni Slovenski 
kmečki zvezi. En mandat je 
bil kot poslanec Slovenske 
ljudske stranke tudi v parla-
mentu.

Med uspehi na družbe-
nem področju si za najve-
čjega šteje ustanovitev sa-
mostojne Občine Mengeš. 
»Doma smo imeli kovačijo, 
v kateri so se pogosto ogla-
šali okoliški kmetje in tak-
rat sem še kot otrok večkrat 
poslušal, kako so bili razoča-
rani nad tem, da je Mengeš 
spadal pod domžalsko obči-
no. Mnogo let kasneje, ko se 
je ponudila priložnost, sem 
dal pobudo za samostojno 
Občino Mengeš in nato so-
deloval pri njenem ustanav-
ljanju,« pojasnjuje sogovor-
nik, ki pa ni bil le pobudnik 
za ustanovitev občine, tem-
več je v življenje obudil tudi 
več prireditev, brez katerih 

si danes težko predstavlja-
mo življenje v Mengšu. Bil 
je eden od pobudnikov oživ-
ljenja Mihaelovega sejma in 
eden od pobudnikov in sno-
valcev prireditve Pod men-
geško marelo, ki ima pri nas 
najdaljši staž med narodno-
zabavnimi prireditvami.

Kaj ga je spodbujalo k tako 
aktivnemu udejstvovanju? 
»Sem Mengšan, rojen v do-
mači hiši, poznam ljudi in 
kraje. Od nekdaj sem bil na-
vezan na kraj, na godbo, ga-
silce in druga društva in sem 
želel biti dejaven, nikoli ni-
sem znal reči ne – in če me je 
kdo za kaj prosil, sem vedno 
želel narediti najbolje, kar 
sem lahko,« pravi in pomen-
ljivo pristavi: »Malo sem pa 
še lokalpatriot.«

V prihodnje si želi nadalj-
njega razvoja občine na vseh 
področjih, tako na infra-
strukturnem in gospodar-
skem kot tudi na kulturnem 
in društvenem. A ob tem do-
daja: »Za to pa je treba ime-
ti vizijo razvoja, pa tudi obča-
ni se morajo čim bolj vklju-
čevati v družbeno življenje.«

Aleš Senožetnik

Janez Per je konec maja prejel naziv častnega občana 
občine Mengeš. / Foto: Aleš Senožetnik

K lahki hrani sodi lahka voda

Pogovarjali smo se z Janezom Perom, enim najbolj prepoznavnih obrazov občine Mengeš, ki je svoj pečat pustil tako na glasbenem kot tudi na širšem 
družbenem področju. Pred nedavnim je prejel tudi naziv častnega občana.

Od nekdaj navezan na Mengeš

»Poslanstvo tega poklica 

je ozaveščanje ljudi o 

vodi, o njenih prednostih, 

o tem, kakšne pozitivne 

učinke ima na naše 

zdravje in kako jo 

– glede na različne 

karakteristike, ki jih ima 

– lahko kombiniramo s 

hrano.«
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Svet slepote (1)
Gorenjke Anja Mežik, 

Frančiška Tepeš in Lea Pa-
pler, študentke Inkluziv-
ne pedagogike s Pedagoške 
fakultete Univerze na Pri-
morskem, so Čebelarskemu 
muzeju v Radovljici poda-
rile tri panjske končnice in 
slikanico Marjana Mančka 
Iz dnevnika Čebelice Med-
ke, vse prilagojene v obliko, 
primerno za slepe in slabo-
vidne obiskovalce, zanimivo 
pa tudi za polnočutne.

Vsak takšen dogodek je 
priložnost, da se opozori, da 
so med nami tudi slepi in sla-
bovidni. Izdelki so nastali za 
izpit pri predmetu Metode 
dela s slepimi in slabovidni-
mi pod mentorstvom izr. 
prof. dr. Aksinje Kermau-
ner, ki je bila prisotna na do-
godku. »Slepi niso nič dru-
gačni od nas, samo vidijo ne. 
Veliko je še prisotnih stereo-
tipov in tudi zmot. Kako naj 
pristopimo k njim? Povsem 
na običajen način. Nobena 
beseda ni prepovedana. Iz-
raz videti lahko uporablja-
mo v pomenu srečati ali po-
tipati, slišati. Poimenujemo 

lahko tudi barve. Izogibamo 
se le uporabi besed tukaj, 
tam, tja in kazanju z roko,« 
poudarja Kermaunerjeva, 
ki ima z neposrednim de-
lom s slepimi in slabovidni-
mi dolgoletne izkušnje. Kar 
25 let jih je v Centru IRIS v 
Ljubljani poučevala sloven-
ščino in likovni pouk. Kljub 
temu konkretnega odgovo-
ra, kakšen je svet slepote, 
razumljivo ne more podati. 
»Ne vem prav zares, kako je 
biti slep, čeprav sem naredi-
la preskus, da sem bila dvak-
rat po osem dni popolnoma 
slepa. Nekaj sem vendarle 
spoznala. Slepi potrebujejo 
precej več časa za stvari, ki 
so nam samoumevne. So pa 
dobro organizirani. Nekate-
ri, ki so slepi od rojstva, so 
mi celo rekli, da so tako na-
vajeni na svet slepote, da ne 
bi nikoli želeli spregledati,« 
pravi.

K sreči je v naši družbi še 
veliko ljudi, ki radi prisko-
čijo na pomoč. Pa jo slepi 
na primer na cesti potrebu-
je? »Oseba s slepoto bo šla 
na cesto z belo palico ali s 

psom vodičem po temeljitih 
pripravah, po mesecih vaj po 
isti poti, zato se na njej na-
vadno dobro znajde. Lahko 
pristopimo, a vedno najprej 
vprašamo, ali potrebuje po-
moč. Nekateri bodo odkloni-
li, spet drugi pa jo bodo spre-
jeli in tako vsaj za delček poti 
spočili svoja čutila, ki mora-
jo biti ves čas na preži, so že 
skoraj čuječni. Slepo ose-
bo vodimo tako, da nas pri-
me za komolec in hodi ved-
no korak za nami, da po gi-
banju našega telesa začuti 

spremembo terena,« svetu-
je Kermaunerjeva.

Veseli jo, da so v zadnjih 
dvajsetih letih osebe s sle-
poto in slabovidnostjo vse 
bolj vključene v družbo. »Ko 
sem začela delati z njimi, je 
šlo za popolno segregacijo. 
Tudi naša družba se odpira, 
ustanove se opremljajo, da 
so prijaznejše vsem ljudem 
s posebnimi potrebami, tudi 
slepim in slabovidnim, ved-
no več jih obiskuje večinske 
šole. Je pa v primerjavi z 
drugimi skupinami oseb s 

posebnimi potrebami slepih 
zelo malo, zato jih ne sreču-
jemo vsak dan in se predsod-
kov težje znebimo. V Slove-
niji je registriranih štiri tisoč 
slepih in slabovidnih, vseh 
skupaj jih je morda okrog 
deset tisoč,« še dodaja. So 
tudi zelo uspešni, si ustvari-
jo družino, dosežejo samo-
stojnost in poklic in tako pri-
spevajo k družbi.

Slepota pomeni, da je os-
tanek vida tudi pri uporabi 
očal ali leč manj kot pet od-
stotkov vidne ostrine ali zože-
no vidno polje pod deset sto-
pinj. Da slepota pomeni žive-
ti v temi, je ena najpogostej-
ših zmot. Večina posame-
znikov ima še nekaj ostan-
kov vida, le malo je popolno-
ma slepih. S sistematičnimi 
in strukturiranimi vajami se 
naučijo uporabljati ostala ču-
tila, tudi vid, če ga je kaj. Sla-
bovidnost pa pomeni, da je 
ostanek vida tudi pri upora-
bi očal ali leč na boljšem oče-
su manj kot trideset odstot-
kov vidne ostrine ali pa zo-
ženo vidno polje pod dvajset 
stopinj. (Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Koncerti

Junij in december sta obi-
čajno meseca, ko je koncer-
tov več. Jaz tedaj komaj ulo-
vim vse nastope, kjer pojejo 
otroci. Veselim se jih. Uži-
vam v glasbi, uživam v po-
nosu matere, ki spremlja ot-
roke, ki so sedaj že veliki, da 
ne rečem odrasli. Vseeno jih 
z veseljem opazujem na nji-
hovi poti. Že pet let sama ne 
pojem v zboru. Še vedno se 
nisem odločila, ali sem le za-
časno prekinila prepevanje v 
zboru ali sem dokončno pre-
nehala. Ko pomislim na de-
cember in junij ne vem, kam 
bi umestila še svoje koncer-
te, ker sem že kot poslušalka 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Dr. Aksinja Kermauner / Foto: Gorazd Kavčič

povsem zasedena. Posluša-
li smo koncert v Radovlji-
ški graščini, kjer so predsta-
vili arije in napeve iz Figa-
rove svatbe. Ko je učiteljica 
glasbe iz osnovne šole pos-
lušala svojo nekdanjo učen-
ko v vlogi mentorice mladim 
pevcem, ki se preizkušajo v 
opernih arijah, je bila pres-
rečna. Taki dogodki se zgo-
dijo, tega ne moreš načrto-
vati, in kar je spontano, je 
najlepše. Poslušali smo naj-
mlajšo Evo na koncertu gi-
mnazijcev v Letnem gleda-
lišču Khislstein. Sploh nam 
ni povedala, da se je prijavi-
la na avdicijo. Na odru je na-
stopila kot solistka. Hodimo 
na razredne nastope solo-
pevcev v Ljubljano. Nika se 
pripravlja na turnejo v Vati-
kanu, kjer bodo prvič izvajali 
Knobleharjevo kantato.

Najraje grem na koncert 
v Škofjo Loko. Loka ima po-
sebno mesto v mojem srcu. 
Od tam izvira moj rod po 
očetovi strani. Z loškimi 
uršulinkami sem naredi-
la svoje prve korake v svet 

glasbe. Tam je bil moj prvi 
zbor, prva služba, kjer smo 
mesto oživljali s srednjeve-
škimi prireditvami. Tako 
je koncert na Loškem gra-
du zame vedno poslastica. 
Ko sem prepevala še sama, 
smo jih največkrat izvedli v 
kapeli Loškega gradu ali v 
Uršulinski cerkvi. Tudi jaz 
že govorim včasih. Danes se 
vse dela in živi z veliko roko 
in na veliki nogi. Koncerti 
so zunaj, z velikim ozvoče-
njem, reflektorji, veliko obi-
skovalci. Tako je tudi odzve-
nela La loca Loka. Kot da je 
življenje drugačno. Prijet-
no je, ko srečaš znane lju-
di, z nekaterimi se dobese-
dno srečujemo na istih kon-
certih, kjer spremljamo svo-
je otroke. Najbolj mi je pri 
srcu, ko na takih koncertih 
srečam tudi veliko starejših. 
Mnogi med njimi težko ho-
dijo, ne vidijo, slabo slišijo, 
pa vseeno pridejo. Stopijo iz 
udobja in rituala običajne-
ga dneva in pridejo, čeprav 
česa ne razumejo. Opazuje-
jo, občudujejo, morda vnu-
ke, znance, gredo ven, četu-
di je ura pozna. Po letih ko-
rone mi je obiskovanje gle-
dališča, koncertov, opere, 
športnih tekmovanj  ... ne-
kaj najljubšega. Temu se res 
ne bi rada odpovedala. Uži-
vam v glasbi. Kadar nasto-
pajo moji otroci, tedaj uži-
vam dvakrat. Nikoli ni pre-
več, naj traja in traja.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Izpoved najstnika
Janez Logar

Kdo, kdaj, kako, kaj se do-
gaja z mano, ko prehajam v 
obdobje najstništva? Vem, 
da se to dogaja pri dekletih od 
enajstega in fantih od štiri-
najstega leta naprej, da nam 
v tem obdobju možgani div-
jajo in zelo hitro rastejo (to 
se učimo v šoli), da nam gre-
do vsi na živce, še posebno 
starši, da smo v tem obdobju 
najraje z vrstniki, ki najbolje 
razumejo, kaj se nam doga-
ja. A noben starš ne razume 
čisto dobro. Morda mislijo, 
da razumejo, vendar v resni-
ci nimajo pojma.

Zbudim se, a vsak dan do-
jemam čisto drugače. Zrak 
je drug, starši kar nekaj 

blebetajo, brat in sestra vse-
skozi mislita, da imata prav. 
Vse punce so lepe, vsak 
fant si želi velike roke, vsa-
ka punca popolno postavo. 
Velikokrat ne vem, kaj bi, še 
večkrat sem negotov, vendar 
to težko komu povem. Naj-
stništvo je obdobje, ki ga ne 
more prebroditi nihče ra-
zen tebe. Puberteto je tež-
ko ubesediti. Pojavijo se ide-
je, ki prej sploh niso bile na 
radarju. Recimo kako je, če 
imaš punco, kaj bi se zgodi-
lo, če bi pokadil en čik, kako 
bi bilo, če bi se napil. Ima-
mo tudi veleumne ideje, na 
primer zakaj smo na svetu in 
kako bi bilo, če bi leteli. Ali 
bi to lahko dokazal in kako, 
so moja vprašanja. Poču-
til bi se mogočno in vrhun-
sko, vendar me je strah in 
sram, da bi se mi kdo zara-
di takega razmišljanja sme-
jal. Zelo pomembna je druž-
ba, zato sem raje z vrstniki 
kot doma, kjer mi vsak teži 
in mi vsakih pet minut daje 
nova opravila.

Veliko vlogo igrate star-
ši – tega vam sicer ne bom 
priznal. Sicer ne razumete, 
kaj se dogaja z mano – ne vi-
dite, kdaj me je strah, kdaj 
sem zbegan. A vedite, da 
predstavljate temelj in sta-
bilnost. Ste kot stena, na ka-
tero se lahko naslonim, ka-
dar dvomim o vsem. Ravno 
sem končal prvo zvezo. No-
čem vajinega nasveta, kar 

poslušajta me, ker ne vem, 
kaj naj storim.

Dobro je bilo, ko si mi raz-
ložil, da pijanost ni ravno 
perfektna stvar. Vem, da lah-
ko nazdravim. Če se napi-
jem, boš vedno prišel pome, 
kajenje še nikogar ni rešilo, 
trava je strup. Morate pazi-
ti, da nas ne dušite s pravi-
li, kaznimi in policijsko uro. 

Razumite, da moramo veli-
ko stvari poskusiti sami, da 
nam velikokrat ne bo uspe-
lo, da bomo večkrat neus-
pešni kot uspešni. Opazi-
te me, da se trudim, tudi če 
mi ne uspeva. Ni treba veli-
ko, samo vprašanja, kot so: 
kako si, kako je bilo v šoli, ti 
je kakšna všeč, ali je kaj no-
vega. Večkrat vaju bom igno-
riral, kot se z vama pogovar-
jal, večkrat vaju bom kam 
poslal, kot vama odgovoril, 
vendar ne obupajta.

Starši, to se je v nasprot-
ju s prejšnjimi besedami, 
da morate biti tam, ko vas 
potrebujemo, da nam mo-
rate postaviti neko mejo, a 
hkrati omogočati svobodo. 
Vem, da je v teh besedah ve-
liko nesmisla, vendar ni nih-
če rekel, da je biti starš lah-
ka stvar. Zdržite! Tudi meni 
ni lahko, zato se tako krvavo 
potrebujemo.

Bodite potrpežljivi 

z mano.

Najbolj mi je pri srcu, 

ko na takih koncertih 

srečam tudi veliko 

starejših. Mnogi med 

njimi težko hodijo, ne 

vidijo, slabo slišijo, pa 

vseeno pridejo.
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Železniški most
Pred kratkim je izšla knji-

ga z naslovom Zgodovina 
železniškega mosta v Mo-
stah in z njim povezanih do-
godkov avtorja Januša Šivi-
ca. Kot domačina Most v ob-
čini Žirovnica ga je vojna te-
matika zanimala že od mla-
dih nog, zato je začel zbira-
ti dokumentarno gradivo. Z 
zanimanjem je bral do sedaj 
napisane članke in knjige, 
vezane na požig obeh mo-
stov, a vseeno se mu je zdelo, 
da bi bilo možno vsako delo 
dopolniti z novimi podat-
ki in dokumenti, ki še niso 
bili objavljeni. »Za nastanek 
knjige se moram zahvaliti 
Tatjani Žepič, ki me je neza-
vedno spodbudila k pisanju. 
Ravno dokumentacija, veza-
na na Begunje in Moste, ki jo 
je hranila po očetu in materi, 
je bila ključna pri tej odloči-
tvi,« je poudaril.

Kot je pojasnil, ima žele-
zniški most v Mostah pestro 
in bogato zgodovino. »Po-
leg njega na relativno majh-
nem območju slikovitost 

ustvarjajo še predor, cestni 
most in soteska potoka Zavr-
šnica, ki jo oba mostova pre-
mostita. Zaradi navedenega 
sta bila strateškega pome-
na, še posebno železniški,« 
je dejal. Most je imel po-
membno vlogo v času obeh 
svetovnih vojn. »V času prve 
svetovne vojne so po mostu 
številne vojaške kompozi-
cije potovale proti Kranjski 
Gori v zaledje soške fron-
te in oskrbovale tamkajšnje 
enote. Med obema vojnama 
so bili v bližini obeh mostov 
zgrajeni bunkerji kot del 
obrambne Rupnikove linije 
pred morebitnim napadom 
sosednjih držav,« je dodal. 
Na železniški most je ključ-
no vplivala druga svetov-
na vojna, med katero je bil 
prvotni most miniran in na-
domestni z leseno podporno 
kozo požgan. »Akcija požiga 
je bila v preteklosti že opisa-
na, manjkala pa je celostna 
zgodovinska umestitev vseh 
dogodkov, ki so bili poveza-
ni z železniškim mostom. 
To sem poizkušal kar najbo-
lje zajeti v celoten okvir, kjer 

je bilo treba upoštevati, da so 
glavna tema talci in ne drugi 
dogodki,« je povedal.

Delo ima po besedah av-
torja izjemno zgodovinsko 
vrednost, saj je bilo z razi-
skavo najdeno tudi domnev-
no grobišče talcev v zaselku 
Dob v občini Špital ob Dra-
vi v Avstriji, ki je bilo doslej 
neznano tudi svojcem tal-
cev. Tam naj bi bil pokopan 
tudi eden izmed usmrčenih 
talcev v Mostah Ciril Stritih. 
»Ob spominskem dnevu 
Občine Žirovnica leta 2019 
sem spoznal omenjeno Ta-
tjano Žepič, ki je prižigala 
svečko svojemu očetu Cirilu 
Stritihu tik ob cestnem mo-
stu. Stara je bila komaj leto 
in pol, ko je ostala brez oče-
ta. Mati Mirka si je po mo-
ževi smrti močno prizade-
vala priti do informacij, ki 
bi razkrile, kje je Ciril poko-
pan skupaj z drugimi talci,« 
je dejal avtor, ki je ob pomo-
či hčerke Tatjane in na pod-
lagi pisnih virov uspel do-
ločiti lokacijo pokopa Ciri-
la Stritiha.

Knjiga, ki jo je avtor pred 
kratkim predstavil v Čopo-
vi rojstni hiši v Žirovnici, je 
izšla tik pred 80. obletnico 
tragičnih dogodkov, ki so se 
v Mostah dogodili leta 1942, 
ko je bil požgan železniški 
most in ustreljeni talci, med 
katerimi so bili tudi možje 
in fantje iz številnih gorenj-
skih krajev. Občina Žirovni-
ca spominski dan na te do-
godke zaznamuje 29. junija, 
vsako leto pa je pri spomeni-
ku ustreljenim talcem v Mo-
stah tudi spominska slove-
snost. Letos bodo spomin 
počastili v petek, 24. junija.

Maša Likosar

Tino Mamić

V evropskih državah živi 
precej Komacev, ki imajo 
slovenske korenine: Belgija 
(52), Avstrija (42, 85 Koma-
tzev in 19 Komazev), Nem-
čija (27, 9 Komatzev), Fran-
cija (25), Hrvaška (23), Itali-
ja (21). V Kanadi in ZDA živi 
250 Komacev in 195 Koma-
tzev, v Avstraliji pa 16 Ko-
macev.

V Avstriji najdemo še raz-
ličico Komaz. Zaradi pra-
vopisa so zadnji c, ki bi se si-
cer bral kot k, nadomestili z 
z-jem. Obstaja pa enako za-
pisan priimek tudi v Turči-
ji, ki z našimi Komaci nima 
nobene zveze. Kakih sto Ko-
mazev živi v Turčiji. Priimek 
Komatz, ki je tudi nastal za-
radi pravopisa, pa je izključ-
no različica Komaca.

Zanimivo, da v srednjem 
veku v urbarjih tega priimka 

ne najdemo. Prvič se v vi-
rih pojavi šele leta 1496. Za-
pis je našel jezikoslovec Pa-
vle Merku: Comaz de For-
nelli. Nekaj let kasneje pa 
Merku navaja isti priimek, 
Comaz, na istem kraju, v 

vasi Fornelli pri kraju Tor-
viscosa zahodno od Ogleja.

Gnezdo priimka Komac je 
v dolini Trente. V vasi Soča 
najdemo Komace, katerih 
prednikom lahko z rodovni-
kom sledimo vse do danes, 
že pred več kot tristo leti. Žal 
so matične knjige za Bovško 
razmeroma slabo ohranjene 
– najstarejša krstna knjiga je 
od leta 1720 dalje, mrliška 
in poročna knjiga pa šele od 
leta 1785 naprej. Zelo slabo 
so ohranjeni tudi urbarji, 
zato se rodovniki pred letom 
1785 zelo težko raziskujejo. 
Vsekakor pa lahko na podla-
gi doslej raziskanih virov tr-
dimo, da Komaci izvirajo iz 
starih župnij Soča in Tren-
ta, ki sta v predjožefinskem 
obdobju spadali pod župnijo 
Bovec. Tja so se Komaci pri-
selili verjetno po letu 1576, 
ko so v Trenti zgradili dve 
fužini.

Od kod so prišli, ni jas-
no, najverjetneje iz Bovca 
ali okoliških vasi. Priimek 
je namreč nastal okoli leta 
1400, mogoče tudi prej, žal 
pa pisnih dokazov za to ni-
mamo.

Med znanimi oseb-
nostmi s priimkom Ko-
mac je trentarski gorski vo-
dnik Andrej Komac (1853–
1908), ki je po Julijcih vo-
dil Kugyja. Po Kugyjevih 
in Abramovih trditvah je 
plezal »mojstrsko in z ob-
čudovanja vredno lahkoto, 
hitrostjo in eleganco, poz-
nal je tako rekoč vsako ped 
najvišjih slovenskih pla-
nin, imel pa je izreden čut 
za orientacijo in razgleda-
nost ter čudovito ljubezen 
do bogastva in lepot narave, 
zato je postal vzor klasič-
nega gorskega vodnika in 
si kot tak pridobil svetovni 
sloves in trajen spomin.« 

Zaslužen je za prvi vzpon 
na Škrlatico (1880).

Tudi njegov sin Anton je 
bil vodnik, a je med prvo sve-
tovno vojno umrl v Galiciji. 
Znan gorski vodnik je bil 
tudi njegov mlajši brat Jože 
Komac (1862–1939), ki je 
prvi preplezal celo vrsto al-
pinističnih smeri. Priimek 
najdemo velikokrat zapisan 
tudi kot Komatz.

Zelo zanimiva osebnost 
je bil tudi njegov soimenjak 
Andrej Komac (1970–2003) 

iz Ljubljane, izjemno obe-
tavni srednjeveški zgodo-
vinar, ki je umrl med pota-
pljanjem tik pred zagovo-
rom doktorata.

Najbolj znana ženska 
je gotovo Biserka Komac 
(1949) iz Kranja. Bila je 
članica jugoslovanske ko-
šarkarske reprezentance, 
sicer pa grafična oblikoval-
ka, fotografinja in slikar-
ka. Njen oče je bil s Prose-
ka nad Trstom, ded pa iz 
Bovca.

Komac, pastir s Komne, 2. del

Andrej Komac, gorski 
vodnik iz Trente, ki je prvi 
osvojil kraljico Julijcev 
Škrlatico / Foto: Tino Mamić

Eden od najstarejših zapisov priimka Komac v matičnih 
knjigah: krst Andreja Komaca, sina Mihaela in Ane Komac 
iz Čezsoče. Priimek so 18. junija 1722 zapisali Komatitz, vas 
pa v narečju Zresoza – Črezsoča. Knjiga je v Škofijskem 
arhivu Koper (ŠAK Ž Bov MKK 1, str. 34). / Foto: Tino Mamić

Vaš razgled

Zvezdniki s kombinacijo karizmatičnih odrskih nastopov ter barvitim vsakdanom 
postajajo idoli mlade generacije. Takole je priljubljeni glasbenik Challe Salle na smledniški 
osnovni šoli med učenci širil pozitivno energijo ter kot vedno povsem očaral svoje zveste 
oboževalke. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Prometni znaki nas obveščajo o nevarnostih na cestah in objektih na njih, predpisujejo 
ravnanja ter omejitve, pa tudi označujejo in določajo vozišče. Tale znak v vasi Kokra pa ne 
opozarja zgolj simbolno, temveč popotnikom na posrečen način kar fizično zapira prehod 
prek očitno dokaj šibke rečne brvi. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Avtor Januš Šivic s Tatjano Žepič in Sašo Rakarjem, sinom 
ustreljenega talca Franca Rakarja / Foto: Franc Čeh
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HUMOR, HOROSKOP

Oven (21. 3.–21. 4.)
Obzorja se vam bodo razširila in nenadoma boste začutili 
potrebo, da okolico povprašate po njihovem mnenju. Edina 
skrita zanka v tem je, da boste poslušali le z enim ušesom, 
kaj vam imajo ljudje povedati. Presenečeni boste.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Še nekaj časa se boste počutili nemočne. Vendar pa bo to 
hkrati tudi pravi čas, da se poglobite v čustva drugih ljudi, ki 
jim boste v tem »povoženem« stanju tudi sposobni prisluh-
niti. Ob tem pa vseeno ne pozabite na svojo regeneracijo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
No, zdaj je vaš čas, kajne? Čas za retrospektivo življenja na 
vseh področjih in temeljit razmislek, kako naprej. Vesolje 
vam bo dalo energijo na tem področju. Pazite, da boste ko-
municirali predvsem s pozitivnimi ljudmi.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Odložite za nekaj časa vse elektronske naprave in vsa soci-
alna omrežja. Ste precej na robu izčrpanosti in te naprave in 
druženja, ki to niso, vam ne samo ne bodo koristila, temveč 
vas lahko pahnejo v izgorelost in paniko!

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ozrite se okoli sebe za novim konjičkom, ki vam bo razši-
ril obzorja in spremenil vsakdanjik. Če pa vam ne diši no-
ben konjiček, si organizirajte družbo prijateljev in preživite 
z njimi ugoden čas. Na delovnem mestu vas čakajo spre-
membe.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Čeprav ste eno od najbolj skromnih znamenj horoskopa, 
je sedaj čas, da se pohvalite in prejmete zaslužene pohva-
le. Za svoj uspeh ste trdo delali oziroma kar garali, in če že 
nekaj časa niste dobili zaslužene nagrade, je zdaj čas, da si 
jo prisvojite.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Če verjamete ali ne, vesolje vam bo v kratkem poslalo zelo 
veliko signalov, ki vas bodo vsaj rahlo zmedli. Za tiste, ki 
težko verjamejo, pa bo to dokaj težko obdobje. V obeh pri-
merih je priporočljivo, da si vzamete čas, se umirite, zatem 
pa še poglobite vase.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ogreli ste se za spremembe, vendar pa morate biti iskreni 
do sebe glede produktivnosti v zadnjem času. Če res želite 
uresničiti sanje, boste morali krepko premisliti, kako dalje, 
kajti drugače ne boste želi uspeha. Naredite načrt za do-
pust.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Žareli boste od energije, predvsem se bo to odražalo na par-
tnerskem področju. S partnerjem lahko dosežeta nove rav-
ni, samski pa, če ne boste preveč izbirčni in v morebitnem 
partnerju iskali preveč, se vam obeta nova simpatija.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Vzemite si čas in premislite o svojih ciljih ter začrtajte pot 
do teh ciljev. Drugače vas bo vaša ambicioznost in želja, da 
bi dosegli čim več, popeljala v stres, v katerem boste dose-
gali slabše rezultate, kot bi jih sicer.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Razpoloženi boste za zabave in ponovno se boste spomni-
li, kako dobro se je imeti lepo in se zabavati. Nekateri dose-
danji znanci se bodo na teh zabavah spremenili v prijatelje, 
predvsem pa ne pozabite na počitek med temi zabavami.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Sedite in razmislite o svojih čustvih, še zlasti ker so v zad-
njem času čisto vsi okoli vas imeli več od vas, kot ste imeli 
od sebe vi sami. Reševanje tujih težav je dobro za ego, toda 
dolgo svojih ne boste mogli več pometati pod preprogo.

HOROSKOP

TANJA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

A

4 8
6 8 5

9 7 5 3
9 5

4 1 6 2
3 2

9 4 1 2
6 2 9

3 4

TEŽJI  
SUDOKU

451623798
236897451
978541236
127489563
549136827
683275149
895764312
764312985
312958674

A

1 3 4 7
7 2 8 4

6 5 3 2
1 5 3 6 9
4 2

6 2 9 8 7
3 8 6 9
9 4 7 3

6 8 1 5

LAŽJI  
SUDOKU 

REŠITEV

123984756
765321984
489657312
817532649
594716238
632498571
358169427
941275863
276843195

TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Protesti v Črni gori

Na glavnem trgu v Podgorici je zbranih dobrih pet tisoč 
ljudi, ki protestirajo zaradi brezposelnosti. Mimo se pri-
pelje gospod v črnem mercedesu, ustavi in vpraša enega 
izmed prisotnih:
»Gospod, kaj pa počnete?«
»Protestiramo, ker nimamo dela.«
»Jaz ti dam službo. Jutri lahko začneš delati v moji to-
varni.«
»Kje si pa ravno mene našel med to množico ljudi!?«

Miške igrajo nogomet

Janezek, velik ljubitelj nogometa, se oglasi pri zdravniku: 
»Gospod doktor, pomagajte mi, prosim. Začel sem sanjati 
miške, ki igrajo nogomet!«
»Tukaj imate recept za tablete. Vzemite eno pred spanjem 
in noč bo mirnejša.«
»Hvala! Začel jih bom jemati jutri, danes ponoči je finale!«

Grablje

Kmetija nekje na Gorenjskem. Sin vstopi v hišo in potoži 
očetu: »Oče, sosed noče posoditi grabelj. Pravi, da jih 
lahko izgubimo!«
»Je pa res škrt!« se jezi oče. »Potem pa pojdi v hlev. Bova 
tisti travnik pač pograbila z našimi grabljami!«

Kdor ne skače, ni Sloven'c

Na ulicah Ljubljane so se pojavili letaki:
»Snemamo videospot za pesem Kdor ne skače, ni Slo-
ven'c. Interesenti naj se oglasijo v petek, 13. septembra, 
ob 13. uri na terasi Nebotičnika.«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 17. JUNIJA 2022

1. nagrada: vikend paket VW TAIGO

2. nagrada: enodnevna uporaba VW TAIGO

3. nagrada: poklanja jo Gorenjski glas

Emisije CO
2
: 138−124 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,1−5,5  

l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NO
X
: 0,0344−0,0218 

g/km. Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 

povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
 ter 

dušikovih oksidov. Slika je simbolna. 

Dizajn,ki pokaže značaj 

Nekateri so radi v središču pozornosti. Tako kot novi Taigo, 

edinstvena kombinacija SUV-ja in kupeja. Navdušuje 

s spektakularnim dizajnom, napredno tehnologijo ter 

izjemno komfortno notranjostjo.

Novi Taigo
Samosvoj. Dan za dnem. 

Rešitve križanke (geslo, 

sestavljeno iz črk z  

oštevilčenih polj  

in vpisano v kupon iz 

križanke) pošljite do 

srede, 29. junija 2022, 

na Gorenjski glas,  

Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lahko 

oddate tudi v nabiralnik 

Gorenjskega glasa  

pred poslovno stavbo 

na Nazorjevi ulici 1.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si
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Tri Cine v Dolomitih,
pohodni izlet

Maltatal,
gorska dolina slapov

Slapovi Krimml,
najvišji v Avstriji

Gora Marmolada,
središče Dolomitov

GARDALAND - nočni

9. 7., 27. 8., 1 dan

16. 7., 1 dan

21. 8., 1 dan

9. 7., 1 dan

6. 8., 1 dan

23. 7., 6. 8.,
20. 8., 1 dan

 48,00

64,00

  43,00

78,00

72,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,
   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

57,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Rab in Pag, 
ladijski izlet

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Sprehod med
krošnjami in jezeri 

26. 6., 1 dan 2. 7., 1 dan58,00 33,00
od

EUR EUR

od

Cvetoča 
sivka na Krasu

                              
Iseo – jezero in vasica, dolina Camonica, panoramska vožnja 

z vlakom na progi Bernina Express, St. Moritz, Chur...

 284,00
 EUR

Švica, vožnja z vlakom Bernina Express

od
2. 9., 3 dni

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 18. 6.

17.40, 20.30 JURSKI SVET: PREVLADA
15.30, 19.00 JURSKI SVET: PREVLADA, 3D
13.30, 15.40, 16.40, 17.50 
KOZMOBLISK, sinhro.
14.15, 18.20, 20.00, 21.00 TOP GUN: 
MAVERICK
18.45 ZADNJIČ VIDENA ŽIVA
13.50, 15.50 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO 
JAJCE, sinhro.
13.40 PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE BIGFOOT, 
sinhro.

20.45 DOKTOR STRANGE V 
MULTIVESOLJU NOROSTI
14.30, 17.00 BARABE, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 17. 6.

20.00 JURSKI SVET: PREVLADA, 3D

Nedelja, 19. 6.

18.00 KOZMOBLISK, sinhro.
20.30 TRIUMF

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

V volčjem brlogu 

Mednarodna 

uspešnica, ki temelji 

na presunljivi resnični 

zgodbi Margot Wölk  

in vzbuja provokativna 

vprašanja o 

sostorilstvu, krivdi in 

borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,  

jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

11
EUR

Potrebujejo prizidek
Sto deset let praznuje PGD Preska - Medvode, ki je osrednje gasilsko društvo v občini.

Medvode – Prostovoljno ga-
silsko društvo Preska - Med-
vode praznuje 110-letnico 
delovanja.

V jubilejnem letu ima 141 
članov, od tega 27 v mladin-
skih vrstah in 57 operativ-
nih članov. Razporejeno je 
v 3. kategorijo in razglašeno 
za osrednje gasilsko društvo 
v občini Medvode. V svojem 
požarnem okolišu pokrivajo 
skoraj polovico prebivalcev 
občine Medvode, operativno 
pa delujejo na celotnem nje-
nem območju in tudi zunaj 
njenih meja. »Društvo ima 
kar dolgo in bogato zgodovi-
no, ki so nam jo tlakovali naši 
predhodniki. Imamo izkuše-
ne in mlade gasilce, ki bodo 
v prihodnje tudi s pomočjo 
starejših vodili to gasilsko or-
ganizacijo, ki letos praznu-
je 110 let. Imamo smele na-
črte za prihodnost. Obeta-
ta se tudi večji investiciji: v 
zelo kratkem času v gasilsko 

vozilo, nato pa v gradnjo pri-
zidka. Prizadevanja zanj so 
stara že več kot 12 let. Končno 
nam je tudi s pomočjo Obči-
ne Medvode uspelo pridobi-
ti nadomestno zemljišče in 
v naslednjem mesecu bo iz-
vedena menjava zemljišča z 

lastnikom. To nam bo omo-
gočilo začetek priprav na 
gradnjo prizidka, ki je v tre-
nutnih razmerah nujno po-
treben. Garderobe, skladišče 
in garaža so skupen prostor, 
kar onemogoča varno in hit-
ro pripravo na intervencijo. 

Pred nami se tako odpira-
jo nove naloge in priložnos-
ti za razvoj društva,« je po-
vedal Tomaž Plešec, predse-
dnik PGD Preska - Medvode.

Jubilej so na začetku ju-
nija zaznamovali s svečano 
akademijo.

Maja Bertoncelj

Gasilci PGD Preska - Medvode z županom Medvod Nejcem Smoletom ob 110-letnici 
delovanja / Foto: Maja Bertoncelj

Mošnje – Turistično društvo Mošnje danes zvečer pri arheolo-
škem najdišču Villa rustica pripravlja tradicionalno prireditev 
Ob kresi se dan obesi. Na prireditvi, ki se bo začela ob osmih 
zvečer, bodo sodelovali učenci Podružnične šole Mošnje, 
otroška folklorna skupina Nageljčki ter pevka, pianistka in 
skladateljica Nataša Vester Trseglav. Urška Sermek bo pos-
krbela za poslikave obrazov, vrhunec prireditve pa bo prižig 
ognja z artisti in cirkusanti Čupakabra.

Drevi Ob kresi se dan obesi v Mošnjah Kranjčane vabijo na čiščenje invazivk
Kranj – Mestna občina Kranj in kranjska enota Zavoda RS 
za varstvo narave še vedno vabita na akcijo odstranjevanja 
invazivnih tujerodnih rastlin Očistimo Kranj invazivk, ki bo 
potekala jutri med 9. in 12. uro. Vsi udeleženci so po zaključku 
dela od 11. naprej vabljeni na toplo malico, pijačo in druženje 
ob glasbi na Domačiji Pr' Matjaž v Struževem. Poskrbljeno bo 
tudi za animacijo otrok. Kupone prejmejo na lokacijah čišče-
nja, ki so na makadamskem parkirišču pred Bobovškimi jezer-
ci, pred Gimnazijo Franceta Prešerna, pri mostu na sotočju 
Rupovščice in Kokre, pri košarkarskem igrišču v Struževem, 
na parkirišču pred vhodom v Planet Tuš in pri Hujanskem 
mostu. Zbor je ob 9. uri. Čiščenje bo potekalo na enajstih 
lokacijah, udeleženci pa naj poskrbijo za primerno opremo 
– dolgi rokavi, dolge hlače in primerna obutev. Organizatorji 
akcije predlagajo tudi uporabo rokavic, pozivajo pa, naj pro-
stovoljci s seboj prinesejo motiko. Prijave zbirajo na spletni 
strani MOK, kjer so objavljene tudi vse mikrolokacije čiščenja 
in druge podrobnosti o jutrišnji akciji.

Rezultati – žrebanje 15. 6. 2022

4, 6, 16, 22, 29, 31, 36 in 28

Loto PLUS: 11, 12, 18, 24, 26, 27, 32 in 19
Lotko: 1 5 5 9 9 1

Sklad 19. 6. 2022 za Sedmico: 2.900.000 EUR
Sklad 19. 6. 2022 za PLUS: 650.000 EUR
Sklad 19. 6.  2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Pisatelj Ivan Sivec 

na prikupen in 

razumljiv način 

opisuje življenje in 

delo enega največjih 

slovenskih pisateljev 

Ivana Tavčarja. 

»Visoški gospod« s 

podnaslovom »Vse 

ljubezni pisatelja 

Ivana Tavčarja« je prvi 

biografski roman o 

ustvarjalcu Cvetja 

v jeseni in Visoške 

kronike, izšel je 

lani ob 170-letnici 

Tavčarjevega rojstva.

Ljubezen nam je 

vsem v pogubo, je 

zapisal Ivan Tavčar. 

Knjiga za vse čase, 

za mlade in stare, za 

šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  

po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  

po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
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FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

IŠČEM

ŠTUDENT iščem sobo v Kranju ali 
okolici. Pripravljen sem plačevati 150 
do 250 EUR na mesec. Imam re-
den dohodek, prosim pokličite, tel.: 
071/284-149 22001551

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629-
504 22001431

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI televizor Panasonic, diagona-
la 106 cm, po zelo ugodni ceni, tel.: 
031/532-431 22001543

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNO prešo za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 EUR, tel.: 
068/152-924 22001534

VRTAVKASTO glavo na ključ, do 13 
mm in različna strojna povrtala, ugo-
dno, tel.: 040/381-170 22001558

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 22001424

SUHA hrastova drva in bukove butare, 
tel.: 031/826-621 22001130

STANOVANJSKA 
 
OPREMA

POHIŠTVO

PODARIM

2 enaki računalniški mizi 90x60x77 in 
masivno mizo z rumenim ultrapasom 
78x83x77, tel.: 041/544-096 
 22001546

2 mizi s sivim ultrapasom 90x59x74, 
120x60x58 in železni strojni podstavek 
na kolesih, tel.: 041/544-096  
 22001547

OGREVANJE,  
HLAJENJE

PRODAM

RABLJENO peč CK 34-44 KW z boj-
lerjem, gorilec CTC in 2 cisterni, po 
2.000 l, tel.: 040/522-329 22001537

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ELEKTRIČNO, zložljivo kolo, malo vo-
ženo, tel.: 041/643-949 22001530

HOBI
IŠČEM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
luči, slike, ure... in razne druge stvari, 
tel.: 068/173-293 22001541

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225 22001550

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22001429

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, lahko v okvari, tel.: 
031/500-933 22001423

TRAKTOR, lahko manjši in žito za 
mletje živini. Višelnica 15, Gorje, tel.: 
031/604-918 22001539

TRAKTORSKI vitel Tajfun, Krpan ali 
Riko, tel.: 031/798-569 22001540

KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si

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

PRIREDITVE

Jubilej Čebelarskega društva Naklo

Naklo – Čebelarsko društvo Naklo vabi danes ob 19.30 na 
slavnostno akademijo ob 90-letnici samostojne organizira-
nosti Čebelarskega društva Naklo in 120-letnici organiziranega 
čebelarstva na Kranjskem, ki bo v Kulturnem domu Janeza 
Filipiča v Naklem. Ob tej priložnosti bodo odprli tudi čebe-
larsko razstavo.

Bolšji sejem v Naklem

Naklo – V soboto, 18. junija, od 8. do 14. ure Moto društvo 
Naklo organizira na parkirnem prostoru ob pošti v Naklem 
bolšji sejem in razstavo starodobnih motorjev. Za rezervacijo 
stojnice ali udeležbo pri prodaji lahko pokličete na 040 311 
103 ali 040 884 380.

Pohod bosonogih

Kamnik – Društvo Dogodek Kamnik, sekcija Bosonogi, or-
ganizira v soboto, 18. junija, že sedmi pohod bosonogih na 
940 metrov visoki Vovar. Zbor udeležencev bo ob 9. uri pri 
Sodnikovi domačiji na Gozdu nad Kamnikom. Pohod bo po-
tekal v vsakem vremenu.

Muzejska noč v Železnikih

Železniki – Muzejsko društvo Železniki in Muzej Železniki 
vabita v soboto, 18. junija, na Noč muzejev. Med 19. in 23. uro 
bo prost vstop v muzej, ob 19. uri bo nastopil Harmonikarski 
orkester Železniki, ob 21. uri pa 3=pjančki.

Za 200 g besed

Kranj – OKC Krice krace v Kranju vabi v torek, 21. junija, ob 
19.30 na dogodek Za 200 g besed. V kresno noč bodo vstopili 
ob ognju in pesmih Janeza Sagadina. Predstavilo se bo tudi 
nekaj mladih poetov, v glasbenem delu pa bodo nastopili člani 
zasedbe Tantadruj.

IZLETI

Pohod po Krvavcu

Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
pohod po Krvavcu, ki bo v torek, 21. junija. V primeru slabega 
vremena bo pohod v četrtek, 23. junija. Zbirno mesto je ob 7. 
uri pred AMD Cerklje.

Martinova pot čez Brinjevo goro

Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 25. 
junija, pohod po Martinovi poti čez Brinjevo goro. Informacije 
daje in prijave zbira do četrtka, 23. junija, Franci Erzin na 041 
875 812.

Izlet v neznano

Kranj – Medobčinsko društvo invalidov vabi svoje člane v 
soboto, 9. julija, da se udeležijo tradicionalnega izleta V … 
neznano. Prijave sprejemajo do zapolnitve avtobusa v pisarni 
društva vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure.

Izlet Vojsko–Hudournik

Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča, da bo planin-
sko-pohodniški izlet Vojsko–Hudournik v četrtek, 30. junija. 
Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 
27. junija.

OBVESTILA

Ustvarjalna delavnica

Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v ponedeljek, 20. 
junija, ob 17. uri na ustvarjalno delavnico, kjer boste barvali 
lesene dekorativne palčke, ki bodo lep dodatek dekoracijam v 
lončkih ali na vrtu. Obvezne prijave na mck-prijave@luniverza.
si ali 04 280 48 25.

Zdravilne rastline

Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur vabi v ponedeljek, 20. 
junija, ob 17. uri na predavanje o zdravilnih rastlinah. Udele-
ženci predavanja bodo ob slikovni predstavitvi spoznali aktu-
alne zdravilne rastline, na kakšne načine jih lahko uporabimo 
in na katerih področjih nam najbolj pomagajo. Predavanje 
bo izvajala zeliščarica Jožica Bajc Pivec. Obvezne prijave do 
zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Grafično oblikovanje s spletnim orodjem Canva

Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor vabi v torek, 21. 
junija, ob 17. uri na grafično oblikovanje s spletnim orodjem 
Canva. Obvezne prijave na mck-prijave@luniverza.si ali 04 
280 48 25.

KONCERTI

Plesno poletje

Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo vabi 
na drugi koncert iz cikla Štirje pevski časi z naslovom Plesno 
poletje, ki bo v petek, 17. junija, ob 20. uri v Domu krajanov 
Primskovo.

6. festival Šenčurska poletna glasbena srečanja

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šenčur va-
bita na koncerta prvega sklopa 6. festivala Šenčurska poletna 
glasbena srečanja, ki se bosta odvijala v Muzeju občine Šen-
čur. Prvi koncert Naj glasba govori bo v sredo, 22. junija, ob 
20. uri. Nastopila bosta Mojca Bedenik in Janja Brlec. Drugi 
koncert Bela jadra so razpeta bo v četrtek, 23. junija, ob 20. 
uri. Nastopili bodo Tina Debevec, Katarina Tominec in gostja 
Anja Šinigoj. Drugi sklop koncertov bo v mescu septembru.

Prešerno poletje

Kranj – Pred Prešernovim gledališčem Kranj bo drevi ob 18. uri 
koncert orkestrov Glasbene šole Kranj, jutri, 18. junija, ob 8. 
uri dogodek Pozdrav poletju in v nedeljo, 19. junija, ob 19. uri 
koncert Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj z naslovom 
Latino pok.

RAZSTAVE

Slikar odhajajočega sveta

Kranj – Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj vabi v soboto, 
18. junija, ob 19. uri na odprtje razstave akademskega slikarja 
Franceta Slane z naslovom Slikar odhajajočega sveta. Razsta-
va bo na ogled do srede, 7. septembra.

Človek in kovina 2022

Jesenice – Danes bodo ob 18. uri v Razstavnem salonu Dolik na 
Jesenicah odprli fotografsko razstavo Človek in kovina 2022. 
Razstava bo na ogled do 13. julija.

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 ali oseb no na 

Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  

Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI BUS V IZOLO 1.7.,VELIKI KLEK/GROSSGLOCKNER 

18.7.,RADENCI 18.–25.9.,MORAVSKE TOPLICE 18.–25.9.,ŠMAR-
JEŠKE TOPLICE 2.–7.10.,DOLENJSKE TOPLICE 9.–14.10.,STRUNJAN 
20.–25.10.,BERNARDIN 13.–17.11.,MADŽARSKE TOPLICE 2.– 

6.10.,BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI 5.–12.10.,22.–29.10.,BA-

NJA VRUĆICA S SARAJEVOM 28.–31.10.,POTEPANJE PO BOSNI 

15.–19.10.,MEDŽUGORJE 15.–17.10.,BANJA KULAŠI 2.–12.11., 

MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIČ, VEČ TERMINOV. 

www.rozmanbus.si

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

Strokovnjakinja 

peke kruha Polonca 

z nami deli svoje 

znanje, recepture 

in napotke, kako 

brez kvasa speči 

odličen domač 

kruh, narejen iz 

različnih vrst mok 

in z različnimi 

vzhajalnimi 

sredstvi – droži, 

soda, vinski 

kamen in pecilni 

prašek. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  

se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

27148 strani, mere: 20 x 24 cm

EUR
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SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 22001257

IŠČEM

OSEBO za občasno pomoč (do 4 ure 
dnevno) pri pospravljanju sob in čišče-
nju, tel.: 040/501-555, Tatjana  
 22001549

ZASEBNI STIKI
54- letni moški bi rad spoznal žensko 
za prijateljstvo, tel.: 040/813-403 
 22001556

RAZNO

PRODAM

SKELET za gradbeno barako ali gara-
žo, dimenzije 3,6 x 7 m, tel.: 040/229-
388 22001535

STISKALEC pločevink, cena 30 EUR, 
tel.: 041/255-636 22001538

PODARIM

DVE cisterni iz poliestra, za kurilno 
olje, 1.500 l, naloži in odpelji, tel.: 
041/608-808 22001545

PRIDELKI

PRODAM

1 tono pšenice in bikca ČB, starega 14 
dni, tel.: 040/365-080  
 22001531

AJDO, naravno sušeno, tel.: 040/355-
864  
 22001557

ČEŠNJE Kmetije Princ, hrustavke, iz-
brana kakovost, dnevno sveže nabra-
ne, ugodno. Kmetija Princ, Hudo 1 pri  
Kovorju, Tržič, tel.: 041/747-623  
 22001553

SVEŽE gozdne borovnice, tel.: 
041/967-331 22001555

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

KOKOŠI -  nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele pred nesnostjo. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22001427

2 kozi mlekarici, ena stara 1 leto 
in druga 2 leti, tel.: 04/51-91-914, 
051/437-135 
 22001529

2 burski kozi, brez rogov, stari 14 
mesecev in telico simentalko, staro 1. 
leto, tel.: 040/206-003 
 22001548

2 mladi pašni kravi LS in ciko, pred te-
litvijo ter telico LS, tel.: 041/211-602  
 22001552

BIKA ČB, starega 23 mesecev, za za-
kol ali za nadaljnjo rejo, tel.: 031/472-
582 22001532

BIKCA mesne pasme BP, starega 4 
mesece, tel.: 031/635-437 
 22001536

BIKCE ČB, stare 7 - 14 dni, tel.: 
041/357-946 22001527

MLADO kravo ČB, holštajn-frizijka, 
breja 9 mesecev, tel.: 041/812-096 
 22001533

NESNICE - rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401  
 22000662

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in možna dostava, tel.: 041/455-
732 22001402

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 04/53-38-193, 031/510-795 
 22001528

TELIČKO LIM/ČB, staro 10 dni, tel.: 
031/559-796 22001544

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

ZAHVALA

V 82. letu se je poslovil dragi mož, oče, ata, brat, stric in sorodnik  

Janez Tičar 
z Brega 25 pri Žirovnici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom 
Brega, prijateljem in znancem za izraze sožalja, podarjene sve-
če in cvetje ter dar sorodnikov za svete maše. Hvala sinovim in 
hčerinim sodelavkam ter sodelavcem za izrečena sožalja. Zah-
vala gre tudi dr. Cegnarjevi in dr. Vogelnikovi ter patronažnima 
sestrama Mojci in Petri, zdravstvenemu osebju Splošne bolnišni-
ce Jesenice in vsem zaposlenim v Domu upokojencev dr. France-
ta Bergelja. Čebelarskemu društvu Antona Janše Breznica, go-
vorniku gospodu Matjažu Pogačniku in prisotnim čebelarjem 
iskrena hvala za spoštljivo slovo od člana društva. Hvala vnu-
ku Gašperju za poslovilne besede atu, obema glasbenikoma, De-
janu in Petru, za prečudovite melodije, praporščakom in gospe 
Zinki za pomoč. Gospodu župniku Borisu Rozmanu se najlep-
še zahvaljujemo za lepo opravljeno pogrebno sveto mašo. Hvala 
tudi pogrebni službi Jeko za celotno organizacijo pogreba. 

Hvala imenovanim in neimenovanim, ki ste ga pospremili na 
poslednjo pot.

Žalujoči vsi njegovi

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

OSMRTNICA

Z žalostjo v srcu sporočamo, da je na pot večnosti odšel naš upokojeni sodelavec 

Franc Benedik
(1944–2022)

Sodelavci Gorenjskega muzeja ga bomo ohranili v trajnem spominu, saj je bil zakladnica 
znanja o zgodovini Kranja in Gorenjske. France, počivaj v miru!

Kolektiv Gorenjskega muzeja

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, stara 
mama, sestra in teta  

Ana Begelj
roj. Kozina, iz Tupalič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvet-
je, sveče, darovane svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti. 
Hvala njeni zdravnici dr. Simoni Kos in paliativni ekipi SB Je-
senice za zdravljenje. Hvala g. župniku Pavlu Okolišu za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem, trobentaču in pogrebni služ-
bi Navček. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v 
lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni
Tupaliče, junij 2022

OSMRTNICA

V 70. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče in dedek 

Andrej Knaflič
iz Lahovč

Od njega se bomo poslovili v petek, 17. junija, v družinskem krogu na  
Mestnem pokopališču v Kranju.

Žara pokojnika bo v mrliški vežici na dan pogreba med 11. in 13. uro.

Žalujoči: žena Silva ter sinova Gregor in Boris z družinama

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

ZAHVALA

V 61. letu starosti se je od nas poslovil oče, stari oče, brat in stric 

Branko Podobnik
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena soža-
lja, pomoč in podarjene sveče. Hvala pogrebni službi Navček in gospodu župniku Jožetu 

Klunu za lep pogrebni obred. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in 
ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana,, tel.: 064/130-081  
 22001426

OSTALO

PRODAM

NJIVSKO prst in tračni obračalnik Sip 
220, Gorje, tel.: 031/561-707 22001542

ZAPOSLITVE (m/ž)

NUDIM

IZBERI, d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., dopol-
nilna dejavnost) na območju Kranja in 
okolice, Škofje Loke in okolice, Rado-
vljice, Lesc in Bleda (center). Za ostale 
podrobnosti pišite na: zaposlitve@izbe-
ri.si, tel.: 040/889-577 22001347

PODJETJE Agro mobil d.o.o, Letališka 
37, Šenčur, zaposli mehanika tovornih 
vozil. Možnost opravljanja dela z de-
lovnim časom po dogovoru tudi preko 
s.p. Zaželen tudi izpit C kat. Prijave na 
041/698-385, g. Bertoncelj, ali na bo-
stjan.bertoncelj@agromobil.si 22001513

IŠČEM

IŠČEM DELO - Absolut band vam z ra-
znoliko živo glasbo naredi žur na vašem 
praznovanju, tel.: 031/325-654  
 22001526

STORITVE

NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22001425

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.:  041/583-163 22001430

BARVANJE napuščev in fasad, do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 22001330

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč,, tel.: 041/557-871  
 22001428

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636 22001256

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 22001401

OSMRTNICA

V 97. letu starosti nas je zapustila naša draga mama 

Ema Grohar
Od nje se bomo poslovili v soboto, 18. junija 2022, ob 12. uri na 
Mestnem pokopališču Kranj. Žara pokojne bo v tamkajšnji poslo-
vilni vežici od 9. ure dalje.

Žalujoči: hčerki Tončka in Anica z družinama

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...
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Gorenjska ribja pomlad
Izobraževalni programi in ponudba sonaravnega turizma, ki bi bili povezani z vodami in ribami, so 
na Gorenjskem še precej novi, a imajo zelo velik potencial. Lep primer območja za njihovo izvajanje 
so ribniki Žeje, kjer so za ta namen pred dnevi v uporabo uradno predali nove krajinske ureditve in 
opremo. Ob tej priložnosti je bil organiziran tudi dobro obiskan izobraževalno-kulinarični dogodek.

Žeje – Partnerji projekta 
Ribja narava Gorenjske so 
v okviru festivala Gorenj-
ska ribja pomlad pred dne-
vi povabili na izobraževal-
no-kulinarični dogodek na 
ribnikih Žeje. Projekt se iz-
vaja v okviru LAS Gorenj-
ska košarica, vodilni partner 
projekta je Center za trajno-
stni razvoj podeželja (CTRP) 
Kranj. »Gorenjska je – kot 
vsa Slovenija – že dolgo zna-
na po vrhunskem ribištvu. 
A zdaj se v novi ponudbi, ki 
jo razvijamo s tem projek-
tom, poleg ribištva vključu-
je še spoznavanje ribje na-
ravne dediščine, ribogojstva 
in sonaravnega upravljanja 
ribjih voda, pestra kulinari-
ka iz lokalnih sladkovodnih 
rib ter umetniško ustvarja-
nje na temo ribje narave. Te 
vsebine so najbolj zanimive, 
kadar se ponudijo poveza-
ne ter še z eno ali dvema ak-
tivnostma kot so rekreacija, 
vodni športi ... Za izvajanje 
te vrste izobraževanja in tu-
rizma pa so pomembne vod-
ne lokacije z ustreznimi kra-
jinskimi ureditvami in opre-
mo, enako pa tudi nova zna-
nja izvajalcev,« je povedal 
vodja projekta Uroš Branko-
vič iz CTRP Kranj.

Plavajoča ploščad
V uporabo so uradno pre-

dali vse nove ureditve in 
opremo, kot so plavajoča 
(gostinska) ploščad, ribolov-
ni pomoli, slapišče in ureje-
ne poti  ..., za naravoslovno 
izobraževanje in turizem, 
ki so bili na ribnikih Žeje iz-
vedeni lani poleti in jeseni v 
okviru projekta Ribja narava 
Gorenjske. Slavnostni trak 
sta prerezala župan Občine 
Naklo Ivan Meglič in Mar-
ko Mravlja iz podjetja Tita-
nic, ki je partner projekta. 
Župan je poudaril, da je zelo 
pomembno, da so postali 
ribniki Žeje tako urejena in 
priljubljena točka, kar dobro 
vpliva na turizem v vsej obči-
ni. Pomembno je tudi, kot je 
še dejal, da se pri tem v sode-
lovanju z razvojnimi akter-
ji, kot je CTRP Kranj, upora-
bijo evropska sredstva. Pro-
jekt je namreč sofinanciran 
iz Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo.

Marko Mravlja je razlo-
žil, kako je iz nekdanjega 
opuščenega in neurejene-
ga območja skozi sodelova-
nje med Ribiško družino Tr-
žič, ki je lastnik tega obmo-
čja, ter najemnikom Titanic, 
d. o. o., ki upravlja brunari-
co in enega od treh ribnikov, 
prehodilo dolgo, a uspešno 

pot do današnje priljubljene 
lokacije. Z dodatno ureditvi-
jo in novo opremo so še raz-
širili območje za obiskoval-
ce, med drugim na novih os-
mih pomolih, pa tudi pri ku-
linarični ponudbi z novimi 
keramičnimi žari s pestrim 
naborom priprave rib in dru-
gih jedi ...

Karpačo iz surove postrvi

Odprtju je sledila demon-
stracija pravilne priprave lo-
kalnih rib, njihova pokuši-
na in predstavitev dejavno-
sti partnerske Ribogojnice 
Cvenkel iz Mošenj. Pri tem 

je še posebej navdušil kar-
pačo iz surove postrvi. Rib-
jo naravo v Tržiški Bistri-
ci in ribnikih Žeje je udele-
žencem predstavil Janez Ča-
dež iz Ribiške družine Tr-
žič. Mala šola sonaravnega 
športnega ribolova je pote-
kala pod vodstvom izkuše-
nega ribiškega vodnika Mar-
ka Gradnika. Dogodek je pri-
tegnil tudi dva predstavnika 
Ribiške družine Železniki 
zaradi pridobivanja uporab-
nih izkušenj, partnerje pro-
jekta Ribja narava Gorenj-
ske ..., obiskovalce pa iz kra-
jev vse do Ljubljane.

Suzana P. Kovačič

Župan Občine Naklo Ivan Meglič in Marko Mravlja iz 
podjetja Titanic sta s simboličnim prerezom »traku« 
uradno odprla novo ureditev in novo opremo na ribnikih 
Žeje. / Foto: Uroš Brankovič

Vrata – Po Dobraču in Bistriški planini nad Ziljsko dolino na 
Koroškem bo letošnje tradicionalno čezmejno srečanje v Vra-
tih pod Triglavom jutri, 18. junija, v Vratih, kamor bodo ob 8. 
uri zjutraj izpred Planinskega muzeja v Mojstrani vozili avto-
busi. Srečanja skupaj organizirajo organizacije, društva in ob-
čine z zgornjega dela Gorenjske, Kanalske doline in Koroške. 
Potekajo trijezično v duhu dobrega sosedstva in medseboj-
nega spoštovanja. Tak je tudi kulturni program in prijateljsko 
druženje ob kulinaričnih posebnostih sosedov. Ob devetih bo 
pozdrav udeležencem, ob pol desetih pa pohod pod Triglavsko 
severno steno. Ob 11. uri se bo v Vratih začel kulturni program 
in družabno srečanje. Vrnitev v Mojstrano je načrtovana ob 
13.15, ob 14. uri bo voden ogled Planinskega muzeja.

Čezmejno srečanje v Vratih

Šenturška gora – Sedem-
najstega pohoda bosonogih 
na Šenturško goro se je ude-
ležilo 49 pohodnikov. »Letos 
so bila tla razmočena in pri-
jetna za hojo. To je bila naj-
boljša masaža podplatov,« je 
dejal Jože Knafelj iz Lahovč. 

Dobrih šest kilometrov dolgo 
pot so brez težav zmogli tudi 
triinpolletni Izak Janežič 
iz Podboršta ter najstarejša 

– 74-letna Ivica Lončar iz Za-
loga pri Cerkljah, med mo-
škimi pa 79-letni Ivan Mušič 
iz Lahovč. Najštevilnejša je 
bila petčlanska družina Hor-
vat iz Podboršta pri Komen-
di. Med potjo so pohodnice 
Cvetka Hudobivnik, Dani 
Misja in Majda Drolec nab-
rale več jurčkov. Vsi poho-

dniki so bili v strnjeni skupi-
ni, hitrost hoje pa je bila pri-
merna tudi za tiste z bolj ob-
čutljivimi podplati.

Masaža podplatov 
je uspela
Janez Kuhar

Škofja Loka – Ploščad na vrtu Loškega gradu bo danes, in sicer 
z začetkom ob 16.30, gostila festival joge in dobrega počutja. 
Veleposlaništvo Indije v Ljubljani namreč skupaj z Občino 
Škofja Loka ob mednarodnem dnevu joge 2022 (IDY 2022) 
organizira dogodek v sklopu 2. Festivala joge in dobrega poču-
tja Surya. Vadba za udeležence bo usmerjena v izvajanje asan 
(jogijskih položajev) in tehnike dihanja za krepitev dihalnega 
sistema. Vaje bodo namenjene tako otrokom kot odraslim, 
med njimi tudi starejšim občanom, predstavili pa bodo tudi 
meditacijske in sprostitvene vaje. Dogodek bo popestrila tudi 
razstava likovnih del učencev lokalnih osnovnih šol, ki sode-
lujejo na likovnem natečaju Moja najljubša asana.

Danes festival joge in dobrega počutja

Najštevilnejša je bila petčlanska družina Horvat iz 
Podboršta. / Foto: Janez Kuhar

Brezje – Vsakoletno romanje bolnikov, invalidov in starejših 
na Brezje je ena od oblik skrbi Katoliške cerkve v Sloveniji za 
pomoči potrebne. Obenem je romanje, ki se ga udeležuje več 
tisoč invalidov in bolnikov ter njihovih spremljevalcev, tudi 
priložnost za prostovoljce. Ti pridejo vsako leto množično 
na Brezje. Letošnje romanje, prvo po dveletnem premoru, 
bo jutri, v soboto, 18. junija. Program se bo začel ob osmih 
zjutraj, ob desetih pa bo maša, ki jo bo daroval celjski škof dr. 
Maksimilijan Matjaž.

Bolniki in invalidi na Brezje

Okušanje ribjih dobrot, novi keramičnimi žari ... / Foto: Uroš Brankovič Plavajoča (gostinska) ploščad / Foto: Uroš Brankovič
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo delno jasno, jutri in v nedeljo pa pretežno jasno 
in vroče.


