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Nov sistem,  
višja najemnina
Kljub precejšnjemu skoku cen za 
odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v Komunali Kranj pričakuje-
jo, da jih bodo v občinah Kranj, 
Šenčur in Naklo potrdili. Na ne-
davni seji občinskega sveta Naklo 
so jih že zavrnili.
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GORENJSKA

Kakovost kopalnih 
voda dobra
Na Gorenjskem je sedem uradnih 
kopalnih voda, dve na Bohinjskem 
in pet na Blejskem jezeru, po ka-
kovosti pa se jih večina uvršča v 
razred dobro ali celo odlično. Ko-
palce pozivajo, naj se ne kopajo 
zunaj določenih območij.
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KRONIKA

Zapeljal pred  
tovorni vlak
V trčenju s tovornim vlakom pri 
Svetem Duhu je v torek umrl 
68-letni voznik osebnega vozila iz 
Virmaš. Na zavarovanih prehodih 
čez železniško progo na Sorškem 
polju v zadnjih letih že tri smrtne 
žrtve.

14

GG+

Molk povzroči  
dodatno škodo
Spolna zloraba otrok ostaja tabu 
tema. V sklopu projekta Judex+ 
želijo izboljšati izkušnje otrok, ki v 
primerih doživljanja spolnega na-
silja vstopajo v pravosodni sistem. 
Pri projektu sodeluje tudi dr. Tjaša 
Žakelj, po rodu Žirovka.

19

VREME

Danes bo spremenljivo do 
pretežno oblačno. V sobo-
to bo sončno, v nedeljo pa 
se bo pooblačilo, možne 
bodo krajevne plohe.

10/24 °C
jutri: sončno

69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah da
nes uradno odpirajo novo 
stanovanjsko sosesko Go
renjski sonček, v sklopu ka
tere so zgradili 62 stanovanj 
v štirih večstanovanjskih 
objektih. Investitor je druž
ba Anepremičnine in po be
sedah direktorja Gregorja 
Žviplja je gradnja v soseski 
v celoti zaključena, tehnični 
pregled blokov je bil oprav
ljen, nekatera zahtevana do
datna dela so opravili in upo
rabno dovoljenje pričakuje
jo v kratkem. Takoj zatem se 
bodo prvi stanovalci lahko 

vselili v nova stanovanja. 
Doslej so jih prodali osem, 
rezerviranih je še petnajst, 
največ zanimanja pa je po 
Žvipljevih besedah za dvo
sobna stanovanja. Cena kva
dratnega metra znaša med 
1250 in 1350 evri, odvisno od 
lege in velikosti stanovanja. 
Kot je poudaril Gregor Žvi
pelj, so z dosedanjo proda
jo zelo zadovoljni, pričaku
jejo pa, da jim bo letos uspe
lo prodati okrog petnajst sta
novanj. Ker je družba Ane
premičnine v lasti Abanke, 
so zagotovili ugodne pogoje 
financiranja, za mlade dru
žine pa so pripravili posebno 

ponudbo omejenega števi
la stanovanj, ki so jim zniža
li cene in ponudili možnost 
najema ugodnega kredita pri 
Abanki. In v čem so po Žvip
ljevih besedah prednosti sta
novanj v soseski Gorenjski 
sonček? Kot je dejal, je to tre
nutno edina nova ponudba 
stanovanj na Jesenicah. V so
seski je veliko zelenja, okoli
ca je urejena, uredili so veli
ko otroško igrišče. Zagotovi
li so tudi dovolj notranjih in 
zunanjih parkirnih mest, po
sebnost pa je tudi polnilnica 
za električna vozila.

Nova stanovanja na Jesenicah
Jesenice so dobile 62 novih stanovanj v soseski Gorenjski sonček. Cena 
kvadratnega metra je od 1250 do 1350 evrov, za mlade družine pa so pripravili 
posebno ponudbo še cenejših stanovanj.

Nova stanovanjska soseska Gorenjski sonček na Jesenicah / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Težko pričakova
na gradnja obvoznice mimo 
Lipc, ki bo močno razbre
menila promet skozi Lipce 
in Blejsko Dobravo, se ven
darle začenja. Občina Jese
nice bo prihodnji torek pod
pisala pogodbo z izbranim 
izvajalcem, to je Gorenjsko 
gradbeno družbo iz Kranja, 
ki bo takoj začel z deli. Naj
večji del investicije naj bi bil 
zaključen še letos, napove
dujejo na Občini Jesenice. V 
letošnjem proračunu je Ob
čina Jesenice za gradnjo na
menila pol milijona evrov, 
100 tisoč evrov pa je preje
la iz državnega proračuna. 
»Obvoznica Lipce bo del ce
stne povezave od križišča z 

regionalno cesto Jesenice–
Kočna–Gorje do območja 
Poslovne cone v Črni vasi. 
Z izvedbo nove obvoznice 

bo predvsem razbremenjen 
promet skozi središče Blej
ske Dobrave in skozi nase
lje Lipce, omogočena pa bo 

tudi dobra prometna pove
zava za vse sedanje in bodo
če podjetnike v Črni vasi,« 
so poudarili na občini.

Začenja se gradnja obvoznice
Gorenjska gradbena družba bo prihodnji teden začela graditi obvoznico mimo Lipc.

Obvoznica bo potekala od križišča z regionalno cesto pri poslovnem objektu Pančur do 
območja Črna vas na Blejski Dobravi. / Foto: Tina Dokl
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www.jelovica-OKNA.si

Izkoristite akcijske popuste in preve- 
rite možnost eko subvencije do -50%.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme DAMJAN ZORE iz Medvod.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Naravna zaščita pred soncem – stoodstotno 
avokadovo olje Yanumi

Za vse, ki si želite naravno zaščito 
pred sončnimi žarki, so idealna 
izbira olja z naravnim zaščitnim 
faktorjem (med dve in šest). Eno 
takih je tudi avokadovo olje, ki bo 
kožo zaščitilo pred soncem, hkra-
ti pa jo bo zmehčalo, nahranilo, 
osvežilo, navlažilo in ji dalo sijaj 
ter jo zaščitilo pred izgubo vlage. 
Avokadovo olje pogosto imenujejo 
tudi zeleno zlato, saj je zaradi šte-
vilnih vitaminov, mineralov in ma-
ščobnih kislin sinonim za popolno 
nego kože. Poleg tega pomaga tudi 
pri tvorbi kolagena, ki ga koža nuj-
no potrebuje in pri tvorbi vitami-
na D. Izjemno pomembno pa je, 
da so olja popolnoma naravna in 
hladno stiskana, saj le na ta način 

kožo razvajajo z vsemi aktivnimi sestavinami, zato svoji koži 
privoščite le najboljše.
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo avokadovo olje 
Yanumi. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Kako še imenujemo avokadovo 
olje? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 22. junija 
2016, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri v Kotičku za naročnike, ki je bila objavljena 10. 
junija 2016, ročni sesalnik Hoover prejme Zorica Gartnar iz 
Bohinjske Bistrice.
V nagradni igri v Kotičku za naročnike, ki je bila objavljena 
14. junija 2016, po dve vstopnici za Poletno noč v Ljubljani 
prejmeta Lučka Breznikar iz Lesc in Simo Narić iz Žirovnice.
Čestitke nagrajencem!

Vilma Stanovnik

Kranj – V prostorih kranj-
ske občine je minuli torek 
potekala sedma seja Sveta 
gorenjske regije. Na njej so 
župani govorili o predlogih 
projektov različnih ministr-
stev za vključitev v Dogovor 
za razvoj gorenjske regije in 
njihove predloge zavrnili.

Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske je na-
mreč lani pripravila osnutek 
tako imenovanega Dogovo-
ra za razvoj gorenjske regi-
je za obdobje 2016–2019, 
ki so ga po potrditvi Razvoj-
nega sveta gorenjske regije 
posredovali na ministrstvo 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo. V njem so zapisali 
štirinajst najpomembnejših 
skupnih projektov regije. 

Po sestankih na različ-
nih ministrstvih so njihovi 
predstavniki podprli neka-
tere predloge glede projek-
tov, kot so Gorki – 2. faza, 
daljinska kolesarska pot Je-
senice–Lesce–Bled, projekt 
Protipoplavna ureditev po-
rečja Selške Sore, in še ne-
katere druge. Župani so se z 

izvedbo predlaganih projek-
tov sicer strinjali, vendar ne 
v okviru Dogovora za razvoj 
gorenjske regije za obdobje 
naslednjih pet let. Želijo na-
mreč, da se podprejo skup-
ni razvojni projekti regije, ki 
bodo Gorenjsko povezali, ne 
pa zgolj posamezni projekti. 
Med te povezovalne projekte 
na primer sodi regijski pro-
jekt Trajnostna mobilnost in 
mreža kolesarskih poti. 

So pa župani podprli pri-
pravo projektnega predloga 
večgeneracijskega centra, 
saj na ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti načrtuje-
jo razpis za večgeneracijske 
centre. V vsaki regiji naj bi 
sofinancirali enega, ta pa bo 
izvajal različne preventivne 
programe za reševanje soci-
alnih stisk in težav.

Na seji je direktor Regi-
onalne razvojne agenci-
je Gorenjske, BSC Kranj, 
Rok Šimenc župane sezna-
nil z lastniškim preobliko-
vanjem družbe BSC Kranj. 
V skladu z zakonom o spod-
bujanju skladnega regional-
nega razvoja mora za vpis v 

evidenco regionalnih razvoj-
nih agencij biti družba v ve-
činski javni lasti in v okvi-
ru javnega dela morajo ime-
ti gorenjske občine večinski 
delež. 

Župani so govorili tudi o 
predlogih ukrepov za prepre-
čevanje škode, ki jo povzro-
čajo hudourniki, ter posku-
su reorganizacije podjetja 
Savskih elektrarn in podpr-
li sklep, da Svet gorenjske 
regije nasprotuje morebitni 
združitvi energetskih družb 

na reki Savi in selitvi sedeža 
družbe Savskih elektrarn Lju-
bljana, d. o. o., z Gorenjskega.

Bojan Žnidaršič je župa-
nom predstavil akcijo Boš 
sadiv«: Slovenija – sadni raj 
Slovenskega rodovnega gi-
banja, v okviru katere se jav-
ne površine zasajajo z avtoh-
tonim visokodebelnim sad-
nim drevjem. Z akcijo želi-
jo približati naravo ljudem 
in jim omogočiti, da v priho-
dnosti pridejo do brezplač-
nega, zdravega sadja. 

Gorenjsko želijo povezovati
Župani gorenjskih občin, ki so se ta teden sestali na seji Sveta gorenjske regije, si želijo čim prej 
uresničiti skupne razvojne programe, ki bi regijo še bolj povezali.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC 
Kranj, Rok Šimenc /Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – »Kmalu bomo na 
Fakulteti za zdravstvo Jese-
nice dosegli še en zelo po-
memben razvojni mejnik, 
saj smo v devetih letih delo-
vanja z 48 raziskovalnimi in 
razvojnimi projekti vzposta-
vili pogoje za akreditacijo 
doktorskega študija. Gre za 
doktorski študij treh smeri 
– zdravstvene nege, promo-
cije zdravja in zdravstvene-
ga managementa. Z velikim 
veseljem lahko napovem, da 
bomo z vpisom začeli že v 
študijskem letu 2017/2018,« 
je napovedala izr. prof. dr. 
Brigita Skela Savič, dekanja 
Fakultete za zdravstvo Jese-
nice na nedavni mednarodni 

znanstveni konferenci na 
Bledu. Na njej je Fakulte-
ta za zdravstvo Jesenice 
predstavila najnovejše rezul-
tate raziskovalnega dela raz-
iskovalcev iz Slovenije in tu-
jine. Med zanimivejšimi je 
raziskava o bolečini v križu 
pri zaposlenih v zdravstveni 
negi v slovenskih bolnišni-
cah, ki je pokazala, da o bo-
lečinah v križu poroča sko-
raj 86 odstotkov medicin-
skih sester. »Prepoznavamo 
veliko potrebo po preventiv-
nih ukrepih za zmanjšanje 
pojavnosti bolečine v križu 
med medicinskimi sestra-
mi, zato bomo na Fakulte-
ti za zdravstvo Jesenice v 
okviru projekta, ki ga finan-
cira Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, raz-
vili zdravstvene vzgojne iz-
obraževalne programe pro-
mocije zdravja na delovnem 
mestu.« Druga raziskava, 
ki so jo predstavili na kon-
ferenci, je raziskava o splo-
šnem duševnem počutju za-
poslenih v velikih podjetjih 
na zgornjem Gorenjskem. 
Ta je pokazala, da več kot 40 
odstotkov zaposlenih doži-
vlja hudo ali zmerno dušev-
no stisko. »Rezultati raziska-
ve potrjujejo spoznanje, za-
pisano v osnutku Resoluci-
je o nacionalnem programu 
duševnega zdravja 2014–
2018, da je treba še izboljša-
ti dostopnost do storitev va-
rovanja duševnega zdrav-
ja odraslih,« ugotavljajo na 

Fakulteti za zdravstvo Jese-
nice. Tretja raziskava, kate-
re izsledke so predstavili, pa 
se nanaša na podobo zdra-
vstvene nege in poklica me-
dicinske sestre med osnov-
nošolci. Rezultati so poka-
zali, da učenci sicer pozna-
jo zdravstveno nego in pok-
lic medicinske sestre, a med 
njimi prevladuje prepričanje 
o podrejenosti poklica medi-
cinske sestre v odnosu do 
zdravnikov, saj jih vidijo pre-
težno kot asistentke zdravni-
kov. Raziskovalke zato ugo-
tavljajo, da je potrebna popu-
larizacija zdravstvene nege 
kot poklica, ki je utemeljen 
na značilnih aktivnostih in 
procesih ter pristopih k raz-
iskovanju in razvoju.

Prihodnje leto tudi doktorski študij
Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice napovedujejo, da bodo v šolskem letu 2017/2018 začeli vpisovati v 
doktorski študij.

Škofja Loka – V Škofji Loki bodo drevi ob 19. uri v Sokolskem 
domu zaznamovali deseto obletnico pobratenja s češkim mes-
tom Tabor. Kulturni program bodo oblikovali: ansambel Dor 
ma cajt, Gimnazija Škofja Loka in Vitezi iz Tabora. Ob obletnici 
pobratenja pripravljajo tudi fotografsko razstavo iz tabora, ki 
jo odpirajo 6. julija. V nadaljevanju večera bo na Cankarjevem 
trgu (v primeru slabega vremena pa v Sokolskem domu) kon-
cert Brightonskega mladinskega orkestra in Mladinskega Big 
Banda iz Brightona in Hova.

Jubilej pobratenja s Taborom

»Stanovanja so prijaz-
na za bivanje vsem genera-
cijam, tako mladim, druži-
nam kot tudi starejšim pre-
bivalcem in prebivalcem s 
posebnimi potrebami, saj 
so objekti opremljeni z dvi-
gali, možen je dostop do sta-
novanja iz kletne etaže, v ka-
teri so garaže in shrambe,« 
je povedal direktor Anepre-
mičnin Gregor Žvipelj. 

Družba Anepremičnine je 
uredila tudi komunalno in-
frastrukturo v soseski, zgra-
dila povezovalno cesto in – 
kar je posebej velika prido-
bitev za mesto – nadhod čez 
bohinjsko progo, ki je pove-
zal severni in južni del Jese-
nic. V skladu z urbanistič-
no pogodbo je omenjeno in-
frastrukturo (namesto plači-
la komunalnega prispevka) 
nedavno tudi že prenesla na 
Občino Jesenice. 

Nova stanovanja na 
Jesenicah
31. stran

Zgornji Brnik – S 15. junijem je na ljubljansko letališče prišel 
nov prevoznik, grški Aegean Airlines, ki bo do konca sep-
tembra dvakrat tedensko letel v Atene. Kot poudarjajo na 
Aerodromu Ljubljana, bo največji grški letalski prevoznik in 
član združenja Star Alliance potnikom z rednimi leti poleg 
prestolnice približal tudi destinacije v notranjosti Grčije in 
na njenih otokih, z leti na Krf in Rodos pa bo dopolnil tudi 
ponudbo čarterskih letov z ljubljanskega letališča. Lete bo 
opravljal s 174-sedežnim letalom airbus A320.

Največji grški prevoznik na ljubljanskem letališčuBrezje – Tiskovno društvo Ognjišče bo jutri, 18. junija, organi-
ziralo že 48. romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. 
Romanja se vsako leto udeleži več tisoč pomoči potrebnih ljudi 
in njihovih spremljevalcev. Ob devetih dopoldne se bodo na 
prostoru pred baziliko začele molitve, mogoče pa bo opraviti 
tudi spoved, ob desetih pa se bo na pokritem prostoru pred 
baziliko začela maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof 
msgr. Alojz Cvikl. Program romanja se bo nadaljeval ob 14. 
uri z večernicami in petimi litanijami. Organizatorji romanja 
prosijo udeležence, naj dajo v prvih vrstah sedežev prednost 
težjim bolnikom in invalidom na vozičkih.

Bolniki in invalidi na Brezjah
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Še ko smo zdravi, zaboli, 
ko dnevno poslušamo o 
pretresih v slovenskem 

javnem zdravstvu. Nedopust-
no dolge čakalne vrste za spe-
cialistične preglede in posege, 
zabrisane meje med javnim in 
zasebnim in še zdravniki so se 
začeli javno 'obmetavati', kdo 
je dovolj strokoven in kdo sploh 
ne, mislim pa s tem aktualno 
afero operacij krčnih žil. 

Pred tremi leti je zdravnik 
Danijel Bešič Loredan, tedaj 
vodja Iniciative zdravnikov o 
stanju slovenskega zdravstva, 
zatem ko je izrekel svoje stali-
šče, napovedal odhod v tujino 
tudi zaradi pritiskov, ki jih je 
doživljal zaradi svojega akti-
vizma za boljše javno zdra-
vstvo. Omenjal je nepravilnos-
ti, klientelizem. In kaj je še 
povedal? »Zdravstveni sistem 
je pred finančnim kolapsom in 
če vlada ne bo stabilizirala de-
lovanja bolnišnic in zdravstve-
ne zavarovalnice, se bo sistem 
ustavil. Zato je še najbolj podo-
ben NLB-ju. Vanj lahko vloži-
mo tri milijarde evrov, vendar 
se bomo čez tri leta pogovarjali 
o podobnih težavah. Denar 
bo izpuhtel, saj bi vsi dobili še 
večje apetite in pohlep bo storil 
svoje. Namesto sanacije se bo 
še povečala krepitev zasebnega 
zdravstva na račun javnega.« 
Ste morda opazili, da je po treh 
letih kaj drugače? Ureditev 
razmer v zdravstvu je ena več-
jih prioritet sedanje, prejšnje 
... vlade, ki se je že nekajkrat 
sestala s predstavniki stroke 

in drugimi vpletenimi v zdra-
vstvenem sistemu. Pacienti 
smo navajeni potrpežljivo ča-
kati, kajne? Če ne drugače – v 
dolgih vrstah. V Splošni bolni-
šnici Jesenice je čakalna doba 
za operacijo nožnega palca 
1825 dni. Pet let? Še bolj ekstre-
men primer so navedli v oddaji 
Tarča z naslovom Zdravje na 
čakanju: diagnoza rak prosta-
te, datum operacije čez deset 
mesecev. In ker se nam vse bolj 
odmikajo storitve v javnem 
zobozdravstvu in vse manj jih 
prizna zdravstvena zavaroval-
nica, sem pogledala še čakalno 
dobo v eni od zobozdravstvenih 
ordinacij za odrasle v kranj-
skem zdravstvenem domu. Za 
zdravljenje je čakalna doba 
900 dni, za protetiko 1100 dni.

V javnih zdravstvenih usta-
novah se uveljavljajo nekatere 
samoplačniške storitve. V bi-
stvu pa pacienti preko teh am-
bulant vstopajo nazaj v javni 
zdravstveni sistem in dodatno 
plačujejo, seveda če to zmore-
jo, neko storitev, ki sodi v jav-
no zdravstveno košarico in to 
predvsem zato, da storitev do-
bijo v razumnem roku. Lahko 
sploh še sledite temu oziroma 
ali se sploh dovoli, da se pušča 
sled, kaj je javno, poljavno, 
zasebno s koncesijo, zasebno? 
Zame je to samo križkraž in-
teresov brez konsenza o tem, 
kakšno javno zdravstvo želi-
mo, posledice pa občutimo pa-
cienti in vsi tisti zdravniki, ki 
imajo sicer radi jasno postavlje-
na merila. 

Zdravstvo po meri pacienta?

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Kranj – S prevzemom novih 
kanalizacijskih sistemov in 
Centralne čistilne naprave 
Kranj, zgrajenih v lani kon-
čanemu, približno 38 mili-
jonov evrov vrednemu pro-
jektu Gorki, so v Komunali 
Kranj kot upravljavcu kana-
lizacijskega omrežja in čis-
tilne naprave pripravili nov 
elaborat o oblikovanju cen 
odvajanja in čiščenja odpa-
dnih in padavinskih voda 
v občinah Kranj, Šenčur in 
Naklo. Nove cene bodo za 
večino gospodinjstev višje 
od dosedanjih, direktor Ko-
munale Kranj Marko Koci-
jančič pa kljub vsemu priča-
kuje, da jih bodo brez večjih 
zadržkov potrdili v vseh treh 
občinah, začenši s kranj-
skim mestnim svetom, ki bo 
elaborat obravnaval na junij-
ski seji prihodnji teden. Da 
pa vse le ne bo gladko po-
tekalo, se je pokazalo že na 
zadnji seji v Naklem, kjer 
so občinski svetniki elabo-
rat zaradi previsokega skoka 
cen gladko zavrnili.

Cene za odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda se naj 
bi povišale predvsem zaradi 
bistveno povečane vrednosti 
omrežja fekalne kanalizaci-
je in čistilne naprave v Kra-
nju, saj ta vpliva na višino 
omrežnine, iz katere komu-
nalno podjetje krije stroške 
najemnine za infrastruktu-
ro, ki jo prejmejo občine in 
jo praviloma tudi namen-
sko porabijo za vzdrževanje 

omrežja. Medtem ko bodo 
cene vodarine, omrežnine 
za čistilno napravo in stori-
tve čistilne naprave za vse tri 
občine enake, pa bodo pre-
cejšnje razlike nastale pri 
omrežnini za odvajanje (na-
jem kanalske infrastruktu-
re) in ceni odvajanja (stroški 
vzdrževanja kanalizacijske-
ga omrežja). Slednji postav-
ki bosta v povprečju najdraž-
ji v Naklem zaradi velike 
razvejanosti tamkajšnjega 
omrežja in razmeroma red-
ke poselitve, najnižji pa za 
gospodinjstva v Kranju, kjer 
je poselitev najgostejša. 

Po izračunih Komuna-
le Kranj bo tako povpreč-
no štiričlansko gospodinj-
stvo, ki mesečno porabi 16 
kubičnih metrov vode, v 
Naklem na mesec za vodo 
in kanalizacijo (brez stro-
ška odpadkov) plačevalo 
38 evrov, v Šenčurju 36,42 
evra in v Kranju 33,46 evra. 
»To za vsa gospodinjstva 
v Naklem in Šenčurju po-
meni precejšnje povišanje 
položnic, medtem ko bo v 
Kranju za okoli 10 evrov 
višje cene občutila prib-
ližno polovica gospodinj-
stev, in sicer tista, ki živijo 

v večstanovanjskih objek-
tih, medtem ko se stroški 
za stanovanjske hiše bi-
stveno ne spreminjajo. Vla-
da je namreč z novo ured-
bo izenačila stroške omre-
žnine za stanovanja in sta-
novanjske hiše, ki je ta tre-
nutek za stanovanjske hiše 
precej višja kot za večino 
stanovanj v večstanovanj-
skih objektih,« je razložil 
Kocijančič. Ob tem je po-
udaril, da bodo tudi spre-
menjene cene še vedno 
med najnižjimi glede na 
primerljive mestne obči-
ne oziroma čistilne napra-
ve. Nižje so samo v obči-
nah, ki so priklopljene na 
čistilni napravi Ljubljana 
(24,71 evra) in Celje (31,15 
evra), medtem ko so v dru-
gih mestnih občinah stro-
ški vode in fekalne kanali-
zacije višji – v Kopru na pri-
mer 40,30 evra, v najdražji 
Novi Gorici, kjer so čistilno 
napravo prav tako nadgra-
dili lani, pa celo 56,25 evra.  

»Vsi si želimo, da skozi 
naše pipe čim dlje teče pi-
tna voda, zato moramo tudi 
poskrbeti, da v naravo vrne-
mo čim bolj očiščeno vodo. 
Ta civilizacijska norma pa 
žal tudi nekaj stane. Edina 
možnost, da bo čistilna na-
prava obratovala vsaj 30 let 
in da tedaj za občine in po-
sledično občane ne bo zno-
va nastal takšen stroškovni 
šok, je, da se denar z omre-
žnino sproti zbira in name-
nja za amortizacijo,« je še 
poudaril Kocijančič. 

Nov sistem, višja najemnina
Kljub precejšnjemu skoku cen za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Komunali Kranj pričakujejo, da 
jih bodo v občinah Kranj, Šenčur in Naklo potrdili.

Direktor Komunale Kranj Marko Kocijančič / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Glavne 
zahteve ministrstva se na-
našajo na nepopolno dolo-
čitev plovbnega režima, ne-
dopustno določanje pristoj-
nosti inšpektorju za plovbo 
po celinskih vodah, ureditev 
plovbe na motorni pogon, ki 
je na podlagi zakona o vodah 
prepovedana ... Iz kategorije 
športnih plovil izločajo reč-
ni bob (hydrospeed), kajt in 
jadralno desko, ne pa tudi 
supa. Predlagajo tudi, da se 
pristojbine določijo in ločijo 
glede na vrsto plovil. 

Kot je povedal župan 
Franc Kramar, so na obči-
ni zadovoljni, saj ministr-
stvo ni ugotovilo, da bi bilo 

zaračunavanje plovbe po 
Bohinjskem jezeru nezako-
nito. »Država zahteva, da se 
držimo zakona, medtem ko 
sama krši zakone. Še vedno 
ni sprejet državni lokacijski 
načrt za Vogel, še vedno nis-
mo dobili sredstev, ki nam 
pripadajo po zakonu o Tri-
glavskem narodnem parku, 
še vedno sedež Triglavske-
ga narodnega parka ni v Bo-
hinju.«

Neformalno združenje 
Slovenski veslači je pri jav-
nomnenjski agenciji Vali-
con naročilo analizo javne-
ga mnenja o odloku o plovb-
nem režimu v Bohinju, v ka-
tero so vključili državljane s 
celotnega območja Sloveni-
je. Rezultati ankete kažejo, 

da so državljani dokaj slabo 
seznanjeni z odlokom, tisti, 
ki so z njim seznanjeni, ga 
v 60 odstotkih ne podpira-
jo, 14 odstotkov je bolj nak-
lonjeni nepodpori, jasno pa 
odlok v celoti podpira 12 od-
stotkov anketiranih. V 71 od-
stotkih celo ocenjujejo, da 
bo odlok škodoval bohinj-
skemu turizmu, medtem ko 
mu ne pripisujejo velikih ko-
risti za okolje.

Kot je povedal Marin Me-
daka, neformalni vodja 
združenja, jim rezultati an-
kete potrjujejo, da se večina 
ljudi zaveda, da zaračunava-
nje javnega dobrega in do-
stopa nanj ni v redu. »Daje 
nam nov zagon v prizade-
vanjih za to, da je dostop 

do jezera brezplačen.« Od-
ločitev ministrstva za infra-
strukturo ocenjuje kot po-
zitivno za veslače. »Zapisa-
li so, da so pristojbine name-
njene izključno za vzdrževa-
nje in obnovo infrastruktu-
re, ki pa je mi ne potrebuje-
mo.« Kot zanimivost je Me-
dak poudaril, da je glede na 
oceno zakonitosti plovba tu-
ristične ladjice na Bohinj-
skem jezeru nezakonita, saj 
zakon o vodah na jezeru do-
voljuje le uporabo plovil na 
vesla. V združenju si še ved-
no želijo mirne rešitve, če pa 
inštitucije ne bodo prisilile 
občine v spremembe, bodo 
organizirali nov protest, se 
pustili kaznovati in odlok iz-
podbijali na sodišču. 

Še vedno na nasprotnih bregovih
Ministrstvo za infrastrukturo v zahtevi za varstvo zakonitosti ni ugotovilo nezakonitosti pri 
zaračunavanju plovbe po Bohinjskem jezeru.
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V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS št. 12/91, s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami), 
30. in 31. Člena Statuta VDC Kranj ter sklepa 8. redne seje Sveta 
zavoda z dne 6. 6. 2016 Svet zavoda VDC Kranj objavlja javni raz-
pis za imenovanje 

DIREKTORJA/DIREKTORICE
Varstveno delovnega centra Kranj

1.    Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih po-
gojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

-  visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. 
člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;

- strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
-  opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, 

ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokov-
nim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;

-  za direktorja/direktorico je lahko imenovana tudi kandidat/
ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje ali-
neje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi za-
kona preneha;

-  predložiti mora svoj program razvoja zavoda za mandatno ob-
dobje

-  predložiti mora Potrdilo o nekaznovanosti o tem, da: ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na ne-
pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

-  ter potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti.

2.  Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delov-
no razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Man-
dat traja 5 let. 

3.  Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev 
ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkuš-
njah morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na na-
slov: Svet zavoda VDC Kranj, Kidričeva 51, 4000 Kranj ali odda-
ti v tajništvo zavoda, najkasneje v 15 dneh od objave, in sicer v 
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –  razpis za direktorja/ico«.

4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.

Mateja Rant

Bled – Poleti se številni od-
seki na rekah in jezerih spre-
menijo v priložnostna kopa-
lišča. Prve vzorce kakovo-
sti vode po besedah Mateje 
Poje z urada za hidrologijo 
in stanje okolja pri republi-
ški agenciji za okolje odvza-
mejo že pred začetkom ko-
palne sezone, ki je tik pred 
vrati. »Za lastno varnost 
pri kopanju namreč največ 
lahko naredimo sami, zato 
moramo poznati kakovost 
vode,« je poudarila Mateja 
Poje, ki je na Bledu predsta-
vila stanje kopalnih voda na 
Gorenjskem. Špela Remec 
Rekar iz omenjenega urada 
pa je predstavila vpliv kopal-
cev na jezerski ekosistem in 
opozorila na nekatere narav-
ne pojave, ki spremljajo ko-
panje v naravnih jezerih.

V Sloveniji imamo določe-
nih 48 kopalnih vod, od tega 
jih je sedem na Gorenjskem, 
in sicer na dveh edinih na-
ravnih jezerih pri nas, Blej-
skem in Bohinjskem. Na teh 
lokacijah republiška agencija 
za okolje med kopalno sezo-
no redno spremlja kakovost 
vode. Ob tem so na Gorenj-
skem določene še lokalne ko-
palne vode na Poljanski in 
Selški Sori ter Kokri, na ka-
terih kakovost vode spremlja 

lokalna skupnost, je pojasni-
la Mateja Poje. Državni mo-
nitoring se na kopalnih vo-
dah izvaja od sredine juni-
ja do konca avgusta. »Priso-
tnost toksičnih cianobakte-
rij je na teh vodah malo ver-
jetna, le na Blejskem jezeru 
obstaja srednja verjetnost,« 
je razložila Mateja Poje in do-
dala, da preverjajo tudi priso-
tnost dveh bakterij, ki sta po-
kazateljici fekalnega one-
snaženja, kar je ključno za 
ocenjevanje kakovosti vode. 
»Kakovost vseh kopalnih 
voda v Sloveniji je že nekaj 

let ustrezna, kar pomeni, da 
je kakovost vsaj zadostna. 
Kakovost kopalnih voda na 
Gorenjskem je razen kopal-
ne vode pred Grand hotelom 
Toplice na Bledu odlična.« 
Kot zanimivost je še navedla, 
da ima Blejsko jezero ta čas 
okrog 20 stopinj, Bohinjsko 
pa 12 oziroma 13 stopinj.

Kopalci pa po besedah 
Špele Remec Rekar, ki 
spremlja ekološko stanje 
obeh jezer, pomenijo tudi 
velik pritisk na jezerske eko-
sisteme, še posebno na pri-
obalni pas v Bohinjskem 

jezeru, kjer v jezero vstopa-
jo prek prodnatih tal in pri 
tem poškodujejo mikro ha-
bitate na dnu. Zato kopal-
ce pozivajo, naj se ne kopa-
jo zunaj določenih kopalnih 
območij. Blejsko jezero pa 
je preobremenjeno s hrani-
li, zato je njegovo ekološko 
stanje ves čas med dobrim 
in zmernim. Med vzroki za 
preobremenjenost je našte-
la neurejeno kanalizacijo, ki 
se prek pritokov zliva v jeze-
ro, krapolov, kopalce ter in-
tenzivno živinorejo in gno-
jenje v zaledju jezera.

Kakovost kopalnih voda dobra
Na Gorenjskem je sedem uradnih kopalnih voda, dve na Bohinjskem in pet na Blejskem jezeru, po 
kakovosti pa se jih večina uvršča v razred dobro ali celo odlično.

Kakovost večine uradnih kopalnih voda na Gorenjskem je odlična. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Ob počastitvi pra-
znika Občine Naklo bo da-
nes ob 19.30 slavnostna seja 
občinskega sveta v Gasil-
skem domu Duplje, še pred 
tem bo ob 17. uri v Grašči-
ni Duplje nakljanska sku-
pina Modre spominčice od-
prla prvo samostojno klek-
ljarsko razstavo z naslovom 

Čipkasti pogled skozi 
mavrico, ob 18.30 bodo ura-
dno odprli prenovljeno ces-
to Trnovc, ob 20. pri pa bo 
na igrišču za šolo v Dupljah 
gasilska veselica s Petrom 
Lovšinom. Jutri bo priredi-
tev Na vasi se dogaja, dan 
druženja vseh generacij v 
Dupljah na igrišču za osnov-
no šolo. Ob 10. uri bo odpr-
tje s kulturnim programom, 

od 10.15 do 11.30 bodo šolske 
vaške igre in otroške delav-
nice, od 11. do 13. ure bo ste 
na orientacijski poti spoz-
navali Duplje, med 11. in 14. 
uro bo metanje balin čkov 
in pikada, od 13. do 14.30 
bo potekal kviz za vse ge-
neracije 'Pokaži, kaj znaš', 
ob 14. uri bo vleka traktorja 
za najmočnejšega Nakljan-
ca/Nakljanko, ob 14.30 pa 

zaključek s kulturnim pro-
gramom. Ob 18. uri bo ve-
lika gasilska parada, ob 19. 
uri pa gasilska veselica z an-
samblom Roka Žlindre. So-
botna prireditev bo tudi do-
brodelna, z nakupom pala-
čink in golaža boste prispe-
vali v sklad za Sandija Nova-
ka, izjemnega športnika te-
kača, ki kljub slepoti prema-
guje vse ovire.

Praznik Občine Naklo tudi dobrodelen

Cerklje – Na domačiji Ignacija Borštnika v Cerkljah je v sredo 
potekala slikarska delavnica, na kateri so člani Društva likov-
nikov Cerklje (DL) upodabljali prvega slovenskega poklicnega 
igralca in njegovo rojstno hišo. Pobudo za delavnico je dal Da-
nijel Novak, predsednik Kulturnega društva Ignacija Borštni-
ka, ki v zadnjem času izvaja različne aktivnosti z željo oživiti 
igralčevo hišo. »Žal nam je malo ponagajalo slabo vreme, a 

smo vztrajali in ustvarili kar nekaj del, ki jih bomo dokončali 
doma. Nastali so portreti Borštnika, njegove žene, poleg tega 
pa smo upodabljali detajle v notranjosti in zunanjost hiše,« 
je povedala predsednica DL Cerklje Darinka Kralj. Ustvarje-
na dela bodo razstavili konec avgusta na Festu po rokovem, 
kasneje pa naj bi bila na ogled še v Petrovčičevi hiši in domu 
Taber. »Ker Borštnikova domačija ponuja veliko motivov za 
ustvarjanje, razmišljajo, da bi slikarsko delavnico ponovili, 
dogovarjamo pa se tudi za izvedbo prireditev in razstav na 
tej lokaciji,« je še dejala Kraljeva.

Likovniki upodabljali Borštnika

Kranj – Parkirišče Stara Sava v Kranju sicer deluje od sredine 
maja, te dni pa so na njem uredili še postajališče za avtodome. 
Tako bo uradno odprtje nove pridobitve tik pred vhodom v 
staro mestno jedro v torek, 21. junija, priložnostna slovesnost 
pa se bo na zgornjem delu začela ob 18. uri. Poleg plesalcev Jay 
Dance studia bo nastopila mlada pevka Leja Zupan Debeljak. 
Uradnem odprtju bo sledil prikaz postajališča za avtodome 
ter druženje na spodnjem platoju parkirišča.

Uradno odprtje novega parkirišča

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Letos, 
ko Bohinjska proga praznu-
je 110-letnico obstoja, uva-
jajo na Slovenskih železni-
cah več novosti, ena od njih 
je avtovlak, ki bo odslej po-
vezoval tudi Novo Gorico, 
ter dodatni prostor za kole-
sa na vlakih. Avtovlak, ki že 
vrsto let povezuje Bohinj-
sko Bistrico s Podbrdom in 
Mostom na Soči, od nedelje 

dalje nadaljuje svojo pot še 
do Nove Gorice. Po tej pro-
gi bo vozil v obe smeri ob so-
botah, nedeljah in praznikih 
med 12. junijem in 31. juli-
jem ter 3. septembrom in 25. 
septembrom. Od 1. do 28. av-
gusta pa bo vozil vsak dan. Iz 
Nove Gorice bo ob 6.31 odpe-
ljal proti Mostu na Soči, od 
tod bo mogoče nadaljevati 
pot do Bohinjske Bistrice. Z 
Mosta na Soči proti Novi Go-
rici se bo vračal ob 21.50. Gre 

za začetek uresničevanja 
predlogov operativne inici-
ative 110 let Bohinjske pro-
ge ob podpori občin Tolmin, 
Bohinj in Nova Gorica in v 
sodelovanju s Slovenskimi 
železnicami. Uredili so tudi 
problematiko prevoza koles 
na potniških vlakih, za kar je 
bilo vse več potreb. Z delno 
odstranitvijo sedežev na po-
samezni vlakovni kompozi-
ciji so zagotovili prostor za 
trideset koles.

Avtovlak do Nove Gorice
Šenčur – Od pomladi naprej 
je pred domom krajanov v 
Šenčurju spet vsako tretjo 
soboto v mesecu mini tržni-
ca, na kateri se predstavljajo 
domači ponudniki. Tudi jutri 
bodo od 8. do 14. ure posta-
vili stojnice. Poleg kmetij-
skih pridelkov in izdelkov 
ter domačih rokodelskih iz-
delkov bosta med ponudniki 
tudi dve društvi, Turistično 
društvo Šenčur bo pražilo 
krompir, Društvo ljubiteljev 
vina pa bo ponujalo pomfrit.

Jutri mini tržnica z 
raznoliko ponudbo
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RO-TEHNOLOGIJA, d. o. o.
Poslovna cona A 49
4208 Šenčur
E-pošta: info@rotech.si
www.rotech.si

zaposli  

SERVISERJA TEŽKE GRADBENE  
MEHANIZACIJE (m/ž)
Opis del in nalog:

	 popravilo težke gradbene mehanizacije,
	 prevzem in odprema blaga za popravilo,
	 vodenje evidenc za potrebe podjetja.

Pričakujemo:
	 srednja šola strojne oz. mehatronične smeri (V. stopnja),
	 izkušnje na podobnih delovnih mestih,
	 	pripravljenost na terensko delo in delo preko rednega  

delovnega časa,
	 delovne navade, komunikativnost, logično razmišljanje,
	 	sposobnost samostojnega in timskega dela ter pozitiven  

odnos do sodelavcev,
	 pogovorno in pisno znanje angleškega in/ali nemškega jezika,
	 	poznavanje dela na osebnem računalniku (okolje Windows; 

Office – Word, Excel, Microsoft Outlook),
	 vozniški izpit B-kategorije.

Ponujamo:
	 	zaposlitev za določen čas 3 do 6 mesecev, z možnostjo  

podaljšanja zaposlitve,
	 	zanimivo in dinamično delo v urejenem delovnem okolju,
	 mesečno plačilo,
	 enoizmensko delo;  40 ur na teden.

Nastop dela takoj.

Prijave z dokazili in življenjepisom pošljite v 8-ih dneh na elek-
tronski naslov info@rotech.si.

Danica Zavrl Žlebir

Okroglo – Čeprav so bili v 
času druge svetovne vojne 
in po njej še otroci, jim je 
vojna za vselej zaznamovala 
življenja. Rodili so se zdravi, 
odraščali kot dejavni ljudje, 
potem pa jim je usodni tre-
nutek za vedno spremenil 
življenje. Da so v otroštvu 
postali invalidi, je bila v naj-
več primerih kriva eksplozi-
ja vojnega materiala. To jih 
je zaznamovalo, mnogi so 
otroštvo preživljali po zavo-
dih, v svojem odraslem živ-
ljenju pa so se trudili, da jim 
je bil priznan status vojnih 
žrtev. Za vojaške vojne inva-
lide je takratna država pos-
krbela, civilni pa so bili ize-
načeni z drugimi invalidi v 
okviru splošnega socialne-
ga varstva. Mnogi so žive-
li v slabih socialnih razme-
rah, njihova rehabilitacija ni 
bila primerna, delovna mes-
ta neprimerna, težave so bile 
v zdravstvenem varstvu, pri 
zagotavljanju stanovanj ... 
Zaradi vsega tega je nasta-
la potreba po posebni orga-
nizaciji, ki bi si prizadevala 
za priznanje statusa civilnih 
žrtev vojn in izboljšanje nji-
hovih življenjskih razmer. 

Tako je okoliščine nastan-
ka Zveze društev civilnih 

invalidov vojn v letu 1970 na 
srečanju na Okroglem opi-
sal sedanji predsednik te or-
ganizacije Adolf Videnšek. 
Da bi se približala svojim čla-
nom na terenu, so kmalu za-
tem začele nastajati osnov-
ne organizacije: v Sloveni-
ji so jih ustanovili šest, med 
njimi tudi gorenjsko. Referat 
njenega prvega predsedni-
ka Cirila Drinivca iz leta 1971 
je na srečanju prebrala tajni-
ca društva Vida Doles. Inicia-
tivni odbor je takrat zbiral po-
datke o civilnih žrtvah vojne. 
Ob ustanovitvi jih je bilo 147, 

upoštevaje tiste, ki so ime-
li manj kot 60-odstotno tak-
rat priznano invalidnost, pa 
jih je bilo prek tristo. Danes 
gorenjsko društvo šteje še 74 
članov, od tega 63 s statusom 
vojnih žrtev, ostalo so pod-
porni člani, je povedal pred-
sednik gorenjskih civilnih in-
validov vojne Ciril Podjed. Ni 
jih več veliko in še dobro, da je 
tako, zatrjujejo člani, so pa za-
gotovo pričevalci nekega časa 
in vojne, ki jim je brez njiho-
ve krivde pustila pečat invali-
dnosti. Zato obsojajo nasilje 
in opozarjajo: nikoli več vojn! 

Potreba po njihovem organi-
ziranju pa ostaja, saj danes 
obstajajo poskusi po zmanj-
ševanju njihovih pravic, ki pa 
jih želijo ohraniti in tudi pri-
lagoditi sedanjim razmeram 
in dejstvu, da pretežno sodijo 
v starejšo generacijo.

Kulturni program ob sre-
čanju na Okroglem so ob-
likovali člani društva: An-
ton Žakelj z v uvodu zapeto 
Zdravljico, Metka Destovnik 
z recitacijo in Franci Kovačič 
s harmoniko, kot gostje pa s 
plesnim nastopom Country 
babice.  

Vse življenje nosijo pečat vojne
S srečanjem na Okroglem je Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske proslavilo 45 let svojega 
delovanja. Vrsto let so se borili za uveljavitev svojih pravic, sedaj jih želijo ohraniti.

Srečanje članov Društva civilnih invalidov vojn Gorenjske ob 45-letnici / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Sporazum omogoča 
vknjižbo lastninske pravice 
Mestne občine Kranj na vseh 
delih objekta, ki jih zaseda 
Mestna knjižnica Kranj, torej 
tudi na delu objekta, ki je prizi-
dan oziroma kjer je bila včasih 
dovozna rampa v tretje nad-
stropje. Najpomembnejše pa 
je, da bo z vzpostavitvijo etaž-
ne lastnine omogočena pro-
daja praznega dela objekta.

Prodajalec prostorov v 
nekdanji blagovnici Glo-
bus je zahtevo za vpis ne-
premičnine v kataster stavb 
pri Geodetski upravi Kranj 
sicer vložil že proti koncu 
leta 2013. Februarja lani je 
bil uveden stečajni postopek 
za družbo Globus trgovina, 
zato so začasno zastale tudi 
aktivnosti v zvezi z vpisom 
etažne lastnine. Konec lan-
skega leta je, glede na vrsto 
odprtih vprašanj, zaradi 

katerih etažni lastniki niso 
našli skupnega jezika, ste-
čajna upraviteljica predla-
gala uvedbo postopka vzpo-
stavitve etažne lastnine po 
Zakonu o vzpostavitvi etaž-
ne lastnine na predlog pri-
dobitelja posameznega dela 
stavbe in o določanju pripa-
dajočega zemljišča k stavbi 
(ZVETL). 

Usklajevanja so nato po-
tekal še letos, rezultat uspe-
šnih dogovarjanj pa je 

sklenjen sporazum med 
etažnimi lastniki o delitvi 
solastnine in o ureditvi med-
sebojnih razmerij med etaž-
nimi lastniki poslovne stav-
be Globus. Sporazum je za 
Mestno občino Kranj podpi-
sal župan Boštjan Trilar in 
ob tem izrazil zadovoljstvo, 
da postopek urejanja lastni-
ne stavbe zaključujejo in s 
tem dajejo zagon novim de-
javnostim na zelo dobri loka-
ciji v središču mesta. 

Lastništvo Globusa urejajo
V začetku tega tedna je bil vendarle sklenjen sporazum o delitvi solastnine in ureditvi medsebojnih 
razmerij med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Občina Jezer-
sko te dni praznuje. Osre-
dnja prireditev ob občin-
skem prazniku bo drevi ob 
19. uri v dvorani Korotan, 
pol ure pred tem pa bo pred 
dvorano slavnostno odprtje 
javne infrastrukture. Odpi-
rajo tudi lekarniško podru-
žnico Gorenjskih lekarn, 
tako da bo od zdaj v kra-
ju poskrbljeno za celovito 
zdravstveno oskrbo. Več let 
že namreč deluje zdravstve-
na ambulanta, skrbijo tudi 
za zobozdravstvo, odslej pa 
bodo enkrat na teden, iste-
ga dne, kot je odprta ambu-
lanta, Jezerjani v domačem 
kraju lahko dobili tudi zdra-
vila. Za prijeten večer bosta 

s kulturnim programom 
poskrbela Kulturno ume-
tniško društvo Jezersko in 
Glasbena šola Kamnik.

Osrednjemu dogodku 
bodo naslednji dan sledile 
športne aktivnosti na špor-
tnem igrišču. V nedeljo, 
19. junija, bo ob 8. uri zjut-
raj darovana maša za obči-
no, ob 11. uri pa na mejnem 
prehodu Jezerski vrh slove-
snost v spomin na dogodke 
ob slovenski osamosvojitvi. 
Od 23. do 26. junija pa bo na 
območju Kamniško-Savinj-
skih Alpah potekal skupni 
dogodek Pohodniški festival 
z bogato vsebino, ki jo je pri-
spevalo tudi Jezersko. Tudi 
otvoritveni dogodek v festi-
val bo v četrtek, 23. junija, 
prav na Jezerskem.

Za praznik bodo odprli 
lekarno

Kranj – Ob koncu prejšnjega tedna je bilo pod okriljem Gasil-
ske zveze Slovenije v Kopru letođnje državno člansko in mla-
dinsko gasilsko tekmovanje, na katerem so se ekipe pomerile 
v različnih gasilskih spretnostih. Na prvenstvu so sodelovale 
tudi ekipe gorenjskih prostovoljnih gasilskih društev. Med 
starejšimi gasilkami je v konkurenci 48 ekip zmagala ekipa 
PGD Polje, ekipa Dobračeva je bila osma in Loka pri Mengšu 
deveta. Med članicami A je bila Komenda v konkurenci 52 
ekip četrta. Med članicami B, kjer je tekmovalo 46 ekip, so 
bile Žiri šeste in Begunje na Gorenjskem osme. V konkurenci 
pionirk je ekipa Mavčič zasedla drugo mesto med 42 uvrščeni-
mi ekipami. Med mladinkami je bila ekipa Zbilj četrta in ekipa 
Sore peta, skupno je v tej kategoriji nastopilo 44 ekip. Med 
pionirji je bila Loka pri Mengšu med 47 uvrščenimi ekipami 
tretja, Zbilje sedme in Predoslje desete. Med mladinci so bile 
Mavčiče pete med skupno 46 ekipami, osmo je bilo Polje in 
devete Poljane.

Gorenjci na državnem gasilskem tekmovanju

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred dnevi sta pred-
stavnika društva Eksena, dr. 
Nejc Jelen in glasbenik Gre-
gor Bezenšek z umetniškim 
imenom SoulGreg Artist, 
kranjskemu županu Boštja-
nu Trilarju izročila slovenski 

prevod Deklaracije o načelih 
strpnosti. Dr. Nejc Jelen je 
vodja projekta in je deklaraci-
jo prevedel, oba pa sta amba-
sadorja strpnosti. Kot sta po-
vedala, je na turneji strpnos-
ti po Sloveniji veliko pozor-
nosti namenjene razumeva-
nju tega pojma kot aktivnega 

dialoga med ljudmi, česar ne 
gre zamenjevati s popustlji-
vostjo in prizanesljivostjo. 
Aktivnosti društva so usmer-
jene v ozaveščanje pomena 
strpnih medsebojnih odno-
sov tudi prek kulturnih do-
godkov, izobraževanj za mla-
de ter drugih akcij. Župan 

Boštjan Trilar je ob tem po-
vedal, da je Kranj zelo mul-
tikulturno mesto z razvito 
društveno dejavnostjo pred-
stavnikov kultur drugih na-
rodov, največ iz nekdanje 
skupne države, ter poudaril 
dobro sodelovanje z društvi. 
Kranj ima tudi dvajset pobra-
tenih in prijateljskih občin iz 
tujine in je torej odprta obči-
na za vse, ki jo izberejo za svoj 
dom in delo. 

Strpnost je pomembna
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Radovljica – Radovljiški žu
pan Ciril Globočnik je v sre
do sprejel 39 odličnih učenk 
in učencev, ki zaključujejo 
osnovno šolanje v radovlji
ški občini in so v vseh razre
dih dosegli povprečno oce
no najmanj 4,51. Na spre
jemu v Baročni dvorani Ra
dovljiške graščine jim je če
stital, izročil priznanja ter 
knjižna darila. Priznanja 
so dobili: Lenart Frelih, Lia 
Gerkman, Eva Maier, An
drej Stavrov, Eva Zupan, 
Tjaša Rozman, Julija Amon, 
Valentin Dowhyi, Aiden Ju
rij Franko, Lea Holc, Gašper 
Konc, Aljaž Medič, Kaja Ru
par, Aja Bertoncelj Čadež, 
Maša Gomboc, Vita Gom
boc, Neja Jeraj Sedej, Eva 
Kozjek Šurc, Brina Skaza, 
Hana Langus in Lea Pinta
rič iz Osnovne šole Anto
na Tomaža Linharta Radov
ljica, Alja Janc, Urban Ko
ložvari, Peter Franc Letonja, 
Žan Primožič, Eva Rekar, 
Martin Rotar, Janja Smole, 
Julija Stanek, Maja Šlibar, 
Pia Kavčič, Kaja Podobnik in 
Lara Ropič Bizjak iz Osnov
ne šole Frana Saleškega Fin
žgarja Lesce, Zala Blaznik, 
Jan Jovanović, Ajda Koz
jek, Nina Pfajfar in Andraž 
Ješe iz Osnovne šole Staneta 

Žagarja Lipnica ter Kaja 
Klančar iz Osnovne šole An
tona Janše Radovljica.

Čestitke in dobre želje za 
prihodnost

Kranjska Gora – Sprejem 
za najuspešnejše učence 
so pripravili tudi v občini 
Kranjska Gora, kjer je žu
pan Janez Hrovat v sredo po
zdravil in s simboličnim da
rilom nagradil devet učencev 
Osnovne šole Josipa Vando
ta Kranjska Gora in sedem iz 
Osnovne šole 16. decembra 
Mojstrana. Sprejem s krat
kim kulturnim programom 
in pogostitvijo za učence, 
starše, razrednike in ravna
teljici so letos prvič pripravi
li v novem Ljudskem domu 
v Kranjski Gori, priznanja in 
simbolična darila pa so letos 
prejeli: Maša Gasar, Ana Ka
nalec, Jan Lupše, Jakob No
vak, Jan Oblak, Luka Podli
pnik, Urh Robič, Meta Sliv
nik in Ana Vidic iz OŠ Josipa 
Vandota Kranjska Gora ter 
Manja Čepelnik, Maj Duša
nič, Leto Križanič Žorž, Kar
la Pernek, Katja Smolej, Pia 
Soklič in Patricia Župano
vič iz OŠ 16. december Moj
strana. »Verjamem, da se 
boste s pridnostjo, ustvar
jalnostjo in prizadevnostjo 
ter vsem, kar je najboljšega 

v vas, dokazovali tudi pri na
daljnjem šolanju in v življe
nju nasploh,« je učence na
govoril župan Janez Hrovat 
in jim zaželel vse dobro na 
novi življenjski poti.

V Žirovnici enajst 
odličnjakov

Žirovnica – V torek je v dvo
rani pod Stolom župan obči
ne Žirovnica Leopold Poga
čar podelil praktične nagra
de učencem Osnovne šole 
Žirovnica, ki so v času šola
nja dosegli najboljši uspeh. 
To so: Taj Lokovšek, Bine 
Mekina, Matej Dražič, Luka 
Anderle, Miha Žagar, Ana 
Čop, Nika Vereš, Meggie Ka
lan, Anja Dolar, Karin Pazlar 
in Vida Leskovar.

Priznanje, zastava in USB 
ključek

Naklo – V Osnovni šoli (OŠ) 
Naklo je letošnje šolsko leto 
petnajst učenk in učencev, 
ki so v vseh devetih letih do
segali odličen uspeh. Odlič
njake je v petek sprejel žu
pan Nakla Marko Mravlja, 
jim čestital, zaželel uspeš
no pot še naprej in vsake
mu podaril priznanje Ob
čine Naklo, slovensko zas
tavo in USBključek. Uspeh 
in veselje so z odličnjaki de
lili tudi ravnatelj OŠ Naklo 
Milan Bohinec in razredni
čarke Katarina Gorenc, Ka
tja Marenk in Nataša Černi
lec. Devet let so se z odlič
nim uspehom dokazovali 
Zala Černilec, Ana Lipov
šek, Maruša Triler, Maja 
Drinovec, Nika Frelih, Sara 
Jazbec, Andraž Rakovec, 

Job Stopar, Ana Šišakovič 
Bizjak, Žan Žnidar, Ana 
Ferjanc, Martin Fister, Nejc 
Ambrožič, Miha Majnik in 
Miha Marčun.

Znate, zmorete, hočete,...

Tržič – Župan Občine Tržič 
Borut Sajovic je v sredo spre
jel učenke in učence treh tr
žiških osnovnih šol (OŠ), 
Tržič, Bistrica in Križe, ki 
so bili vseh devet let najbolj
ši oz. odlični, kot smo temu 
včasih rekli. »Dokazali ste 
že, da ste bistroumni, spo
sobni, da znate, hočete in 
zmorete. Vse to boste, in v 
to verjamem, uspešno upo
rabili v nadaljevanju izobra
ževanja in v življenju,« je 
devetindvajsetim odličnja
kom sporočil župan in vsa
kemu podaril knjigo 52 iz
letov po Sloveniji avtorice 

Nine Arlič ter image katalog 
Tržiča. Župan je prepričan, 
da imajo tržiške šole do bre 
pogoje za delo, pohvalil je 
tudi učitelje in starše, ki so 
prav tako prispevali k uspe
hu učencev. V OŠ Križe so 
bili vseh devet let odlični: 
Žan Čenčič, Nejc Draksler, 
Kristjan Jekovec, Kaja Nov
ković, Naja Zupan, Ana Dol
žan, Miha Jekovec, Lina Me
šič, Štefan Terziev in Manca 
Kutin, v OŠ Bistrica: Man
ca Umek, Nina Kapel, Neža 
Perko, Maruša Lučič Bolka, 
Klara Polajnar, Bor Tadl, 
Ana Kogoj, Gaja Koštić Pa
pov, Gašper Kukovica, Vid 
Pavel Zaman, Marko Steg
nar in Klara Žos, v OŠ Tržič: 
Marko Zupan, Ema Soklič, 
Matej Rozman, Gabrijela 
Gala Blaži Gregorčič, Anže 
Meglič, Katja Klemenčič in 
Gaber Podrekar.

Odličnjaki na sprejemih pri županu
Župani gorenjskih občin so ob koncu šolskega leta sprejeli odličnjake osnovnih šol, jim čestitali in jih nagradili.

Najuspešnejši učenci iz občine Kranjska Gora na sprejemu pri županu Janezu Hrovatu v 
Ljudskem domu v Kranjski Gori / Foto: Gorazd Kavčič

Žirovniški odličnjaki z županom Leopoldom Pogačarjem

Učenke in učenci OŠ Naklo, odlični vseh devet let (dva na sliki manjkata) z ravnateljem, 
razredničarkami in županom Markom Mravljo

Najboljši učenci po uspehu iz treh tržiških osnovnih šol v družbi ravnateljev in župana Boruta Sajovica

Župan Ciril Globočnik je za 39 najboljših devetošolcev, njihovih razrednikov in ravnateljice 
osnovnih šol pripravil tradicionalni sprejem v Baročni dvorani Radovljiške graščine. 
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Medvode – Prejšnji petek so 
podpisali pogodbo za preno-
vo centralne kuhinje v Vrtcu 
Medvode. Gre za letos najve-
čjo investicijo v javne objek-
te občine. 

Javno naročilo so objavili 
konec marca, za izvajalca je 
bilo izbrano podjetje VG5, ki 
je gradilo že novi vrtec v Pirni-
čah. Vrednost celotnega pro-
jekta je okrog pol milijona 
evrov, večji del sredstev je za-
gotovil vrtec, preostalo bo do-
dala občina Medvode. »Zelo 
sem vesel, da je tri petine pot-
rebnega denarja zagotovil vr-
tec sam, in sicer s skrbnim 
gospodarjenjem v zadnjih le-
tih. Skupaj smo se odločili, 
da presežek namenimo na-
zaj investicijam v vrtec, kar 
je potrdil tudi občinski svet. 
Gre za dober primer, kako 
se da s skrbnim gospodarje-
njem in pomočjo občine do-
seči izboljšave v samem opra-
vljanju dejavnosti. Centralna 
kuhinja je zelo potrebna pre-
nove. Število otrok se je pove-
čevalo, sploh v zadnjih letih z 
izgradnjo novih vrtcev smo 

prišli na 760 otrok, če priš-
tejemo še 130 zaposlenih, 
smo na številki devetsto ko-
sil dnevno,« je povedal župan 
Medvod Nejc Smole. Sedanjo 
kuhinjo bodo v celoti obnovi-
li, jo dogradili za petdeset kva-
dratov, zgradili bodo novo do-
vozno pot in plato za dostavo 
hrane. Najprej na tem obmo-
čju z deli začenjajo arheologi, 
končana naj bi bila v desetih 
dneh. Obnovljeno kuhinjo 
naj bi odprli septembra. Rok 

za dokončanje del je 45 dni. 
Obnovljene kuhinje se 

najbolj veselijo v Vrtcu Med-
vode. Ravnateljica Roma-
na Epih je pojasnila: »Kuhi-
nja je v prvotnem stanju že 
od samega odprtja vrtca. In-
stalacije so popustile, na več 
koncih zamaka, križajo se 
čiste in nečiste poti, tako da 
je treba skrbno in odgovor-
no ravnanje vseh zaposle-
nih, da zagotavljamo higi-
ensko neoporečnost. Dobili 

bomo malenkost povečano 
kuhinjo, pa tudi dietno ku-
hinjo, ki je nismo imeli, je 
pa zelo potrebna, sploh pri 
zahtevnejših dietah. Neiz-
merno bomo veseli, ko bodo 
dela konec avgusta končana, 
saj je kuhinja resnično pot-
rebna obnove.«

V centralni kuhinji Vrtca 
Medvode dnevno pripravijo 
devetsto kosil, v času poteka 
gradbenih del jih bodo vozi-
li od drugje.

Prenovili bodo kuhinjo
Prenova centralne kuhinje Vrtca Medvode je največja letošnja investicija občine v javne objekte, ki naj bi 
bila zaključena do konca avgusta. Vrednost projekta je okrog pol milijona evrov.

Na podpisu pogodbe: Ivan Cehte in Bojan Žvanut (predstavnika izvajalca VG5), Nejc Smole 
(župan Občine Medvode) in Romana Epih (ravnateljica Vrtca Medvode)

Danica Zavrl Žlebir

Sv. Andrej – Osem skupin 
starih ljudi deluje v okrilju 
Območnega združenja Rde-
čega križa Škofja Loka, štiri 
v Centru slepih, slabovidnih 
in starejših. Nadeli so si ime-
na: Vrtnice, Cvetje v jeseni, 
Frklje, Klas, Zimzelen, Zar-
ja, Srečanje, Jesenski žar-
ki, Šmarnice, Zvonček, Kle-
pet, Grozdje. »Ob srečanjih 
popijemo kavico, telovadi-
mo, se pogovarjamo, pos-
vetimo se ročnim delom,« 
je o tem, kako potekajo nji-
hova srečanja, povedala Ma-
rica Ravnikar, ki ob pomo-
či Nevenke Benedičič vodi 

skupino Vrtnice. Sedem čla-
nov je za srečanje na Sv. An-
dreju pripravilo tudi majhno 
razstavo svojih ročnih del.

V Sloveniji deluje blizu 
petsto takšnih skupin, neka-
tere na Škofjeloškem so sta-
re že dve desetletji, pa je po-
vedala koordinatorka sku-
pin pri Rdečem križu Ma-
rija Kastelec. Srečanja se je 
udeležila tudi Zorica Škorc, 
predsednica Zveze društev 
za socialno gerontologijo 
Slovenije, ki je poudarila, 
kako izjemno delo opravlja-
jo skupine in kako družbeno 
aktualen je program, ki ga iz-
vajajo. Pohvalila je organiza-
torje, ki uspešno vključujejo 

stare ljudi na Škofjeloškem. 
Od županov se je desetega 
jubilejnega srečanja udele-
žil Milan Čadež, župan ob-
čine Gorenja vas - Poljane, 
ki je med drugim dejal, da je 
treba starejše ljudi posluša-
ti, in sicer iz spoštovanja in 
ker sta ga tako naučila mama 
in oče. Modrost in življenj-
ske izkušnje te generacije so 
lahko dragocena popotnica 
mlajšim, pa je dejala predse-
dnika Rdečega križa na Ško-
fjeloškem Milena Miklav-
čič. Tokrat je medgeneracij-
sko noto srečanju prispeval 
nastop otrok iz žirovskega 
vrtca, Miklčavčičeva pa po-
greša sodelovanje mladih, 

predvsem najstnikov, ki bi 
se lahko od starejših veliko 
naučili. Na jubilejnem dru-
ženju so se spomnili treh 
pokojnih voditeljev skupin 
Milene Šisk, Ludvika Ber-
nika in Olge Bandelj, ki so 
utirali pot skupinam starih 
za samopomoč na Škofjelo-
škem. Druženje je glasbe-
no spremljal citrar Stane, s 
skupno pesmijo je nastopilo 
vseh dvanajst skupin, poleg 
tega so prisluhnili tudi pre-
davanju farmacevtke Nine 
Pisk o varni uporabi zdra-
vil, se razgibali ob minutah 
za telovadbo, vsaka od sku-
pin pa je pripravila tudi krat-
ko predstavitev. 

Vrtnice, Cvetje v jeseni, Klepet ...
To so imena nekaterih skupin starih za samopomoč, ki delujejo na Škofjeloškem in z druženjem 
pomagajo lajšati tegobe starosti. Dvanajst skupin z okoli stotimi člani je sodelovalo na tradicionalnem 
desetem srečanju na Svetem Andreju.  

Stotnija udeležencev desetega jubilejnega srečanja skupin starih za samopomoč na Sv. Andreju / Foto: Andrej Tarfila

Jasna Paladin

Motnik – Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik je skupaj 
s Kulturnim društvom Mot-
nik in pripovedovalci že pe-
tič pripravila Križnikov pra-
vljični festival z naslovom 
Jenkret je biv …, ki so ga le-
tos obeležili tudi z razstavo 
fotografij Luke Dakskobler-
ja v parku Pod lipami z nas-
lovom Prvih pet pravljičnih 
let in likovnim natečajem 
osnovnošolcev, ki so Kri-
žnikove pravljice letos upo-
dabljali v zahtevni tehniki 
stripa. Knjižne nagrade za 
najboljše po posameznih 

triadah so domov odnesli: 
Ožbej Orehar iz podružnič-
ne šole Zgornji Tuhinj ter 
Larisa Vrečar in Saša Zab-
rič iz OŠ Marije Vere Ka-
mnik. Dvodnevni festival je 
bil tudi letos namenjen pri-
povedovanju pravljic, ki jih 
je zbral in zapisal v Motniku 
rojeni Gašper Križnik, eden 
najpomembnejših sloven-
skih zapisovalcev iz 19. sto-
letja, prisluhnili pa so jim 
tako odrasli kot otroci. Poleg 
pravljic je festival spremlja-
la še vrsta drugih dogodkov, 
od sprehodov in pravljičnih 
poti do kulinarike in ljudske 
glasbe.

Prvih pet pravljičnih let

Prvih pet let pravljičnega festivala v Motniku na razstavi 
Luke Dakskoblerja / Foto: Luka Dakskobler

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
te dni začela s pripravo ce-
lostne prometne strategije 
– dokumenta, ki bo podlaga 
za dolgoročni proces trajno-
stnega načrtovanja prometa 
in pridobivanje sredstev za 
izvedbo posameznih ukre-
pov s tega področja. Za izde-
lavo strategije je občina do-
bila denar na razpisu mi-
nistrstva za infrastrukturo. 
»Namen celostne prome-
tne strategije je uvesti pa-
meten in učinkovit prome-
tni sistem, ki ga bo pripravi-
la strokovna skupina, uskla-
jen pa bo v posvetovanju z 
javnostjo. Skozi različne uk-
repe bo spodbujano pešače-
nje, kolesarjenje in uporaba 

javnih prevoznih sredstev 
ter drugačnih oblik prevo-
za. Uspešnost ukrepov stra-
tegije se bo pokazala v bolj-
ši učinkovitosti prometa 
in mobilnosti ter bolj traj-
nostnih potovalnih nava-
dah prebivalcev. Pokazali se 
bodo tudi pozitivni učinki na 
okolje in zdravje ljudi ter na 
kakovost bivanja občanov. 
Izvajanje ukrepov, ki jih bo 
določala strategija, bo imelo 
nedvomno velik vpliv na živ-
ljenje in mobilnost občank 
in občanov, zato je izjemne-
ga pomena, da le-ti sodeluje-
jo pri njenem načrtovanju,« 
pravijo na Občini Kamnik, 
ki občane vabijo na prvo jav-
no razpravo, ki bo v Domu 
kulture Kamnik v ponede-
ljek, 20. junija, ob 17. uri.

Prometno strategijo bodo 
oblikovali tudi občani
Prva javna razprava o celostni prometni strategiji 
občine Kamnik bo v ponedeljek, 20. junija.

Valburga – Hotel Kanu v Valburgi ob Zbiljskem jezeru bo v 
nedeljo, 19. junija, odprl vrata obiskovalcem. Dan odprtih vrat 
bo namenjen celotnim družinam. Pripravljajo pester program, 
ki bo vključeval jahanje ponijev, animacijo s Piko Pastiričko, 
odbojko na mivki, s panoramsko ladjico St. Lucia se boste 
lahko peljali po Zbiljskem jezeru in pokušali hladne in tople 
prigrizke, pripravljene pod mentorstvom kuharskega mojstra 
Janeza Bratovža. Tako kot vse aktivnosti ta dan bo tudi kulina-
rična ponudba za obiskovalce med 11. in 14. uro brezplačna. 

Dan odprtih vrat Hotela Kanu
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Na Loškem se 
te dni kar vrstijo dogodki, 
povezani s čipko. Pod okri-
ljem Loškega muzeja so v 
sredo odprli že tretjo razsta-
vo v sklopu projekta Vme-
sni prostor, v okviru katere-
ga povezujejo kulturno de-
diščino čipk s sodobnimi 
oblikovalskimi prijemi, po-
vezanimi z njo. »V muzeju 
ne hranimo pepela, ampak 
ogenj, ki je tlel vsa ta stole-
tja.« K pomenljivi izjavi, s 
katero je navdušila direkto-
rica muzeja Saša Nabergoj, 
dodajamo, da je tokratna 
razstava z naslovom Refle-
ksija čipk v sodobnih ume-
tniških vizualnih praksah, 
tista, ki skrbi, da ogenj tudi 
ne bo ugasnil.

K razstavi torej. Kot je za-
pisala kustosinja Loškega 
muzeja Barbara Sterle Vur-
nik, skupinska razstava šti-
rinajstih umetnikov in ene 
umetniške skupine razisku-
je vprašanja manifestiranja 
in refleksije čipke v polju da-
našnje vizualne umetnosti 
in skuša pojem čipke prika-
zati v vsej njeni konceptual-
ni in vizualni širini. Sprašu-
je se, kako sodobni sloven-
ski umetniki danes razume-
jo in uporabljajo ta drago-
cen in nepogrešljiv element 
slovenske kulturne dedišči-
ne v svojem delu, na kakšen 
način se zavedajo tradici-
je in kako kontekstualizira-
jo naše lokalne posebnosti. 
Ko je govora o čipki, nehote 
postanemo sentimentalni, 
saj pomislimo na tisto dob-
ro od nekoč, na svet izginja-
jočih vrednot, na čas ročnih 
del, domačih obrti in tradi-
cije naših starih staršev. Ob 
povezavi čipke z našo zgo-
dovino ter njeno dolgoletno 
tradicijo v človekovi oblačil-
ni kulturi in hišni opremi ter 
njenem pomenu, ki se je oh-
ranil do danes, pa tokratna 
razstava želi pokazati še na 
dodatni potencial čipke.

»Ob pripravi razstave se je 
izkazalo, da danes mnogim 
sodobnim umetnikom po-
jem čipke predstavlja kom-
pleksno ustvarjalno polje. 
Ta dragoceni in tradicional-
ni element slovenske kul-
turne dediščine razumejo 
in uporabljajo na presečišču 
različnih tehnoloških pra-
ks,« je povedala Sterle Vur-
nikova. Da njihova dela rada 
raziskujejo zlasti tiste teme, 
ki so naravno povezane s po-
menom in vlogo čipke skozi 
zgodovino. Na razstavi tako 
vidimo tako čipko, vpleteno 
v podobe na slikarskem plat-
nu, v fotografiji, kot obliko-
vano pohištvo, stilizirano 
mizo iz pločevine, video in-
stalacijo … 

Na razstavi tako delujejo 
povabljeni umetniki, ki so us-
pešni v različnih umetniških 
praksah, med njimi Manca 
Ahlin, Iniciativa ČIPke/Sara 
Šabjan, Tina Dobrajc, Sa-
nja Grcić, Polona Maher, Ar-
jan Pregl, Eva Petrič, Alenka 
Pirman, Irena Romih, Urh 
Sobočan, Arven Šakti Kralj 
Szomi, Nataša Tajnik, Metka 
Kavčič, Kamila Volčanšek in 
Nika Zupanc. 

Hkrati je bila v prostorih 
hodnika Loškega gradu od-
prta tudi razstava Filateli-
stičnega društva Lovro Ko-
šir. Filatelistično gradivo je 

iz zbirke dr. Janeza Cerkve-
nika in je predstavljeno na 
znamkah, razglednicah, 
maksimum kartah, prilo-
žnostnih ovitkih, potovalnih 
pismih in priložnostnih po-
štnih žigih predstavlja roč-
no pridelavo naravnih tek-
stilnih vlaken ter orodja za 
ročno izdelavo preje, različ-
ne načine predenja ter in-
dustrijsko pripravo tekstil-
nih vlaken, ki jih uporab-
ljamo za izdelovanje čip-
ke. Del razstave je posvečen 
klekljanju čipk, ki jo danes 
negujejo in ohranjajo klek-
ljarska društva. »Ob različ-
nih priložnostih, kot so tra-
dicionalni čipkarski in klek-
ljarski dnevi, so društva iz-
dala osebne znamke, prilo-
žnostne kartice in ovitke ter 

priložnostne poštne žige, 
na njih pa upodobila mo-
tive klekljanja, čipk članic 
društev ali društvene logo-
tipe,« je povedala kustosi-
nja razstave Jana Fojkar in 
dodala, da zbirko dopolnju-
jejo tudi še neizdani osnut-
ki za znamke Klekljarskega 
društva Cvetke iz Žirov. Tu 
pa je še priložnostna znam-
ka, ki jo je ob 17. Svetovnem 
čipkarskem kongresu v Lju-
bljani izdala Pošta Slovenije. 
Priložnostni žig je bilo mo-
goče dobiti na odprtju raz-
stave, do 29. junija pa bo še 
na voljo na pošti pri avtobu-
sni postaji v Škofji Loki. Fila-
telistična vitrina bo na ogled 
do sredine julija, razstava v 
Galeriji Loškega gradu pa do 
začetka septembra.

Iz čipke nekoč za čipko danes
V Galeriji Loškega gradu so v sredo odprli dve razstavi. Na prvi gre za refleksijo čipk v sodobnih 
umetniških praksah, kjer sodeluje več priznanih slovenskih umetnikov, druga pa je s čipko povezana 
skozi filatelijo.

Da čipka tudi v sodobnih umetniških praksah buri domišljijo, dokazujejo izbrani ustvarjalci, ki sodelujejo na tokratni 
razstavi. Na fotografiji so ob kustosinji Barbari Sterle Vurnik in oblikovalcu razstave Mitu Gegiču v sredini. / Foto: Andrej Tarfila

Ob umetnini Mance Ahlin so poleg avtorice še Ana Ahlin Janša, na desni pa Irena Silič in 
Sabina Zorec. /  Foto: Andrej Tarfila

Na razglednice z umetniškimi deli razstavljavcev je bilo 
mogoče dodati priložnostno znamko in žig. / Foto: Andrej Tarfila

Igor Kavčič

Kranj – V soboto, 18. junija, 
bo med 9. in 13. uro, na Glav-
nem trgu potekal že tradici-
onalni Pozdrav poletju, ki 
ga pripravlja Zveza kultur-
nih društev Kranj. Podobno 
kot lani bo tudi letos število 
udeležencev preseglo števi-
lo tristo. Toliko ljubiteljskih 
kulturnikov se bo namreč 
predstavilo v okviru svo-
jih društev, ki bodo ob kon-
cu sezone pripravila preplet 
vseh zvrsti kulture, od likov-
ne, literarne in glasbene do 
plesne, hkrati pa tudi oživi-
la kranjsko mestno jedro. 
Pozdrav poletju je tudi lepa 
priložnost pogledati in pris-
luhniti nastopom in delu 
drug drugega, saj so izved-
be prav vseh zanimive in 
na visoki umetniški ravni, 
so med drugim zapisali or-
ganizatorji. Po predstavitvi 
ZKD Kranj in Zavoda za tu-
rizem in kulturo Kranj ter 
JSKD OI Kranj bo najprej 
sledil nastop Pihalnega or-
kestra MO Kranj, za njimi 
bodo nastopili folkloristi 
ter moška in ženska pevska 
skupina SKPD Sveti Sava. V 

nadaljevanju se bodo zvrsti-
li še pevska zasedba Huma-
na, združenje svojcev pri 
skrbi za mentalno zdrav-
je, Darja Resnik Debevc in 
etno skupina Pot, Akadem-
ski pevski zbor France Pre-
šeren Kranj, SKD Petar Ko-
čić z recitacijo, Vokalna sku-
pina Iskraemeco, Primož 
Gnidovec z diatonično har-
moniko, MePZ Petra Lipar-
ja DU Kranj, MePZ Svobo-
da Stražišče, podelili bodo 
priznanja KD Sava Kranj, 
po 12. uri pa bodo nastope 
zaključili FS Sava Kranj s 
tamburaši in Trio Šubic. Na 
sejmu nevladnih organiza-
cij se bodo predstavili Likov-
na skupina KD Sava Kranj, 
KD Tabor Podbrezje, KD Bi-
tnje, ZKD Kranj, APZ Fran-
ce Prešeren Kranj, Medge-
neracijsko društvo Z roko v 
roki Kranj, Društvo prijate-
ljev mladine Kranj, Funda-
cija Vincenca Drakslerja za 
odvisnike so.p., Medgenera-
cijski center Kranj, SKD Pe-
tar Kočić, Ščitnica – moj dra-
gulj, Humana, združenje 
svojcev pri skrbi za mental-
no zdravje in Gasilska zveza 
MO Kranj.

Sobota za Pozdrav poletju

Igor Kavčič

Ljubljana – Jutri, v soboto, 
18. junija, ob 18.30, bodo v 
Muzeju novejše zgodovi-
ne Slovenije odprli novo ob-
časno razstavo z naslovom 
»Samostojni!« fotografije 
in fotoreporterji o samos-
tojni Sloveniji in vojni. Mu-
zej novejše zgodovine Slo-
venije s knjigo in z razsta-
vo »Samostojni!« fotografije 
in fotoreporterji o samostoj-
ni Sloveniji in vojni, v kate-
rih združuje 46 avtorjev fo-
tografij, obeležuje 25. oble-
tnico nastanka samostoj-
ne in demokratične države. 
Knjiga in razstava sta foto-
grafski dokument ključnih 
dni v letu 1991, zaznamo-
vanih z osamosvojitvijo in 

vojno, v kateri je Slovenija z 
vsemi močmi ubranila svojo 
suverenost, je nastala v spo-
min na rojstvo Slovenije, te-
melječe na edinstveni plebi-
scitarni odločitvi. Razstava 
je hkrati poklon fotorepor-
terjem in maloštevilnim fo-
toreporterkam, ki so s foto-
grafijo odločno in pogumno 
kreirali vizualno podobo 
ključnih dogodkov v sloven-
ski zgodovini, ter tistim no-
vinarjem, ki so bili bodisi za-
radi pomanjkanja fotorepor-
terjev bodisi zaradi lastne že-
lje bodisi zaradi dogodkov, 
v katerih so se znašli sami, 
primorani poleg svinčnika 
zgrabiti tudi za fotoaparat. 
Med njimi so tudi fotografi 
z Gorenjskega in takratni so-
delavci Gorenjskega glasa.

»Samostojni!«

Nemški turist roti vojaka JLA, naj ga spusti čez mejo na 
Jezerskem (27. 6. 1991). / Foto: Nace Bizilj (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Čeprav je v teh 
dneh največ zanimanja lju-
biteljev športa namenjene-
ga evropskemu nogometne-
mu prvenstvu v Franciji, smo 
v Sloveniji in tudi na Gorenj-
skem v zadnjem tednu še 
kako zavzeto spremljali raz-
plet kvalifikacij za svetovno 
prvenstvo 2017 v rokometu, 
ki bo v začetku drugega leta 
prav tako potekalo v Franciji. 

Naši rokometaši so se za 
nastop borili z Norvežani, ki 
so jih v soboto v Celju prema-
gali s 24 : 18, v sredo pa so v 
Stavangerju izgubili le z dve-
ma goloma razlike, s 27 : 29, 
in se veselili uvrstitve na sve-
tovno prvenstvo. To je še en 
lep uspeh naše reprezentan-
ce, ki si je letos zagotovila na-
stop na olimpijskih igrah, v 
njej pa so odlično nastopili 
tudi škofjeloški reprezentan-
ti Jure Dolenec, Matej Gaber 
in Darko Cingesar. Odličen 
krilni igralec Cingesar sicer 
na povratni tekmi zaradi po-
škodbe rame ni nastopil, je 
pa precej pripomogel k zma-
gi na sobotni tekmi v Celju. 

»Že od začetka sem verjel v 
uspeh, pa čeprav je proti nam 
igrala četrta ekipa z zadnjega 
EP. Tudi mi imamo moštvo, 
ki je v vzponu. Naša tekma je 

bila tekma v Celju, tukaj smo 
imeli nekaj padcev, a nadzi-
rali smo položaj in se zaslu-
ženo uvrstili na svetovno pr-
venstvo,« je po tekmi v Sta-
vangerju poudaril selektor 
Veselin Vujović.

»V Škofji Loki je roko-
met pomemben šport in ve-
sel sem, da po težavah v klu-
bu spet dobro delajo. Dokaz 
za to je uspeh članske ekipe 
Urbanscape Loka, ki je le-
tos v prvi ligi, in to praktično 

s samimi domačimi fanti, 
osvojila šesto mesto, pa tudi 
uspeh mlajših ekip na čelu z 
državnimi prvaki,« je na pri-
ložnostnem sprejemu eki-
pe starejših dečkov, ki so se 
pred kratkim veselili naslo-
va najboljših v državi, pou-
daril škofjeloški župan Miha 
Ješe. 

Tako imajo sedanji repre-
zentanti, ki so vsi pred leti 
nosili dres škofjeloškega ro-
kometnega kluba, zagotovo 

dobre naslednike med fanti, 
starimi 14 in 15 let. To so: Ti-
len Vavpotič, Miha Božnar, 
Nejc Berce, Lenart Klemen-
čič, Feliks Strehar, Anže Po-
gačar, Tim Kalan, Matic Po-
korn, Matic Jugovic, Matic 
Košir, Matevž Jugovic, Fer-
janč Košir, Tim Dobrajc, 
Jan Primožič, Jošt Žagar in 
Gašper Čebular. Ekipo prva-
kov so vodili trenerji Dejan 
Mirčevski, Robi Bradeško in 
Rok Logar. 

Nov podvig rokometašev
Po uvrstitvi na olimpijske igre si je naša rokometna reprezentanca, v kateri pomembno vlogo igrajo 
Ločani, priborila še igranje na svetovnem prvenstvu, loški župan Miha Ješe pa je za naslov državnih 
prvakov čestital mladim škofjeloškim rokometnim upom.

Mlade škofjeloške rokometaše, ki z naslovom najboljših v državi obetajo, da bomo še lahko 
občudovali reprezentante iz Škofje Loke, je sprejel domači župan Miha Ješe, ki je za uspehe 
čestital tudi predsedniku kluba Matjaž Ljubcu. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi letos je med 24 
slovenskimi skakalnimi klu-
bi največ točk zbral SK Tri-
glav iz Kranja. Kranjski tek-
movalci so zabeležili najviš-
jo zmago v 70-letni zgodo-
vini kluba in tako dostojno 
proslavili visok jubilej delo-
vanja kluba. Že 44. zmago 

so kranjski skakalci in kom-
binatorci proslavili na poho-
du na Jošta, ki so ga pripra-
vili prejšnji ponedeljek ter na 
programski skupščini kluba, 
ki bo danes, 17. junija, na Go-
renji Savi. Začela se bo ob 18. 
uri, na njej pa bodo govorili 
tako o minuli sezoni kot o na-
črtih za novo. Podelili bodo 
tudi nagrade in priznanja.

Današnja skupščina bo 
tudi uvod v 41. mednarodni 
teden skokov, ki bo letos pote-
kal v treh delih. Najmlajše ge-
neracije skakalcev in skakalk 
se bodo pomerile 18. in 19. ju-
nija v SC Gorenja Sava na šti-
rih skakalnicah. Program se 
bo nadaljeval na državni pra-
znik, 25. junija, ko se bodo 
dopoldan na 110-metrski 

skakalnici v Bauhenku po-
merili mladinci, zvečer ob 
18. uri pa bo nastop vseh naj-
boljših slovenskih skakalcev 
s Petrom Prevcem načelu. 
Osrednji dogodek bo odpr-
tje nove mednarodne sezone 
FIS z dvema tekmama za ce-
linski pokal. Prva bo v petek, 1. 
julija, ob 19. uri, druga pa dan 
kasneje ob 9. uri. 

Po pohodu danes še skupščina
Za Smučarski klub Triglav je bila minula sezona res izjemna, odličnih rezultatov pa so se prejšnji teden 
veselili ob pohodu na Jošta, danes pa na Gorenji Savi pripravljajo letno skupščino kluba.

Na klubskem srečanju na Joštu se je zbralo več kot sto petdeset tekmovalcev, trenerjev in drugih članov našega 
najuspešnejšega skakalnega kolektiva.

Jože Marinček

Kranj – Naša najboljša bo-
ksarka, Kranjčanka Andre-
ja Bešter, je že v Nemčiji, kjer 
se bo jutri pomerila z Maike 
Klüners. »Nemka je dvakrat-
na državna prvakinja. Vem, 
da je boksala z aktualno sve-
tovno in olimpijsko prvakinjo, 
vem pa tudi, da je v drugi run-
di kar dvakrat počepnila, a je 
zdržala do konca, kar pomeni, 
da je vrhunska boksarka,« je o 
nasprotnici pred odhodom na 
svoj prvi profesionalni dvoboj 
povedala Andreja. 

»O čem drugem kot o zma-
gi ne razmišljam, zato tudi 
odhajam v Nemčijo,« je tudi 
povedala Andreja, ki je bila 
vesela povabila na svoj prvi 
profesionalni obračun.»V 
amaterskem boksu še nisem 
dosegla vsega, a je izziv iti 
med profesionalce. To je go-
tovo nekaj posebnega. Z me-
noj v Nemčijo gre tudi tre-
ner Duško Čavič, ki je naj-
boljši trener na svetu. Je tudi 
najbolj zaslužen za vse moje 
uspehe,« je pred odhodom v 
Nemčijo tudi povedala An-
dreja.

Prvič med 
profesionalkami

Kranjčanka Andreja Bešter bo jutri prvič nastopila v 
profesionalnem boksarskem obračunu. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Od tega tedna naprej je jasno, da bo jeseniško član-
sko moštvo v sezoni 2016/2017 tekmovalo v novoustanovljeni 
Alpski hokejski ligi. Kot pravi predsednik HDD Jesenice, je 
uprava kluba v času od ustanovitve novega mednarodnega 
tekmovanja usmerila vse sile v zagotovitev zadostnih sredstev 
za nemoteno delovanje društva, s tem pa tudi v nastop ekipe 
SIJ Acroni Jesenice na tem tekmovanju. Pogajanja s pokrovite-
lji in poslovnimi partnerji so bila uspešna, njihova zagotovila 
pa omogočajo tako želeni nastop v kvalitetnem tekmovanju. 
»V društvu se zavedamo, da bo novoustanovljeno tekmovanje 
organizacijsko in tekmovalno na višjem nivoju, kot je bila liga 
INL. Profesionalno tekmovanje pa zahteva profesionalen od-
nos. Zbrali smo ideje in pokroviteljem predstavili naše rešitve. 
S ponosom lahko zatrdimo, da naš projekt ni naletel na gluha 
ušesa. Imamo podporo, ki jo potrebujemo za nastop, ki nas 
v novi sezoni čaka v AHL,« pravijo na Jesenicah in dodajajo, 
da so začeli s sestavljanjem trenerskega in igralskega kadra 
za novo sezono. 

Jeseniški hokejisti v Alpski ligi

Kamnik – Danes in jutri bo živahno na bazenu Pod Skalo v Ka-
mniku, kjer se bodo zbrali vaterpolisti Slovenije na 23. shodu. 
Danes ob 18. uri se bodo pomerili v malem vaterpolu, sledila 
pa bo še tekma kadetov Kamnika in Pulja. Jutri se bo začelo 
ob 8.30 s tekmo kadetov Kamnika in Pulja, sledil bo še zadnji 
turnir državnega prvenstva v kategoriji U11. Ob 12.45 bodo 
dečki Ljubljane in Bonifike odigrali kvalifikacijsko tekmo za 
nastop v finalu pokala do 13. leta starosti. Pred igranjem finala 
bo ob zvokih Strahinjske godbe nastop kamniških mažoretk in 
podelitev priznanj. Sledili bosta polfinalni borbi pokala do 13. 
leta med Kamnikom in Branikom ter Triglavom in zmagoval-
cem srečanja Ljubljana – Bonifika. Ob 16.15 se bo odigral še 
finale pokala do 13. leta, nato pa se bodo v vodo kamniškega 
bazena podali še veterani. Zbor slovenskih vaterpolistov se 
bo končal s kadetsko tekmo vaterpolistov Kamnika in Pulja.

Shod vaterpolistov v Kamniku

Škofja Loka – Včeraj se je v Ljubljani začela 23. kolesarska 
dirka Po Sloveniji. Končala se bo v Novem mestu, kjer bo v 
nedeljo cilj. Kraljevska etapa s ciljem na Golteh bo na spo-
redu že danes, ko bo del etape potekal tudi prek Gorenjske. 
Kolesarji bodo namreč okoli 13. ure prispeli na Črni vrh, nato 
prek Železnikov v Škofjo Loko, Vodice in nadaljevali pot proti 
Kamniku. Jutri bo gorski kronometer na Celjsko kočo.

Kolesarji na dirki Po Sloveniji



10 Gorenjski glas
petek, 17. junija 2016GOSPODARSTVO, FINANCE info@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na zavodu za zapo-
slovanje so aprila in maja iz-
vedli raziskavo, s katero so 
poskušali ugotoviti, kakšne 
so napovedi delodajalcev za 
zaposlovanje v drugi polovi-
ci letošnjega leta. V raziska-
vo so zajeli 4269 podjetij in 
organizacij z najmanj dese-
timi zaposlenimi, vprašal-
nik pa je izpolnilo 2553 de-
lodajalcev, ki skupno zapo-

slujejo 323 tisoč ljudi. Njiho-
ve napovedi so optimistične. 
Delodajalci so napovedali, 
da bodo v prihodnje pol leta 
potrebovali nekaj več kot 20 
tisoč delavcev – deloma zara-
di nadomeščanja delavcev, 
ki se bodo upokojili ali za-
poslili drugje, deloma pa za-
radi povečanja števila zapo-
slenih. V prihodnje pol leta 
naj bi se tako odprlo skoraj 
8500 novih delovnih mest, 
skupna rast zaposlenosti naj 
bi bila 1,4-odstotna. Največjo 
rast predvidevajo agencije za 

zaposlovanje, optimistične 
so tudi napovedi delodajal-
cev iz gradbene dejavnosti, 
gostinstva, prometa, skladi-
ščenja in predelovalnih de-
javnosti, zaposlenost pa se 
bo zmanjšala v izobraževa-
nju. Delodajalci bodo naj-
pogosteje iskali voznike tež-
kih tovornjakov in vlačilcev, 
varilce, delavce za preprosta 
dela v predelovalnih dejav-
nostih, prodajalce, komerci-
alne zastopnike za prodajo, 

orodjarje, čistilce, strežnike 
in gospodinjske pomočni-
ke, strugarje, elektromeha-
nike in kuharje. Med poklici, 
ki so jih napovedali deloda-
jalci, je precej takšnih, ki so 
na slovenskem trgu že dlje 
časa deficitarni. Delodajal-
ci pričakujejo od kandidatov 
za zaposlitev različne kom-
petence, od splošnih kom-
petenc najbolj pogrešajo po-
manjkanje spretnosti za re-
ševanje problemov, sposob-
nosti za skupinsko delo ter 
organizacijske sposobnosti.

Optimistične 
napovedi
Delodajalci, ki skupno zaposlujejo 332 tisoč ljudi, 
so napovedali, da bodo v drugem letošnjem 
polletju potrebovali okrog 20 tisoč novih delavcev.

V Uradu za makroekonomske analize in razvoj 
(Umar) ugotavljajo, da se razmere na trgu dela še 
naprej izboljšujejo. Število delovno aktivnih se je v 
prvem letošnjem četrtletju še povečalo, ob koncu maja 
je bilo v državi 102.289 registrirano brezposelnih, kar 
je devet odstotkov manj kot pred enim letom.

Jasna Paladin

Kamnik – Letos so s svojo 
ponudbo uspešno prodrli 
na trge Nemčije, Portugal-
ske in Madžarske, s čimer 
so prisotni že v osemnajstih 
državah – od Kanarskih oto-
kov, Švedske, Poljske, Če-
ške in vse do Turčije. Začeli 
so predvsem v Sredozemlju, 
kjer je močan tako imenova-
ni počitniški turizem, zdaj 
pa se uspešno pomikajo tudi 
proti severu, kjer so z njiho-
vega vidika trgi stabilnejši. 

»Naši glavni kupci so ho-
telske verige, restavraci-
je, šole in catering. Najve-
čjo nevarnost vidimo v ge-
opolitičnih in valutnih tve-
ganjih. Tega se zavedamo, 
zato zadnje čase razmišlja-
mo manj tvegano,« pravi di-
rektor podjetja Nektar Natu-
ra Tomaž Lah, eden od usta-
noviteljev, ki so se tega pos-
la lotili že leta 1995 (poleg 
njega smo v podjetju srečali 
tudi Roberta Bogataja, ene-
ga od soustanoviteljev, ki je 
vodja proizvodnje in razvo-
ja sokov). Takrat so ustano-
vili podjetje Opoj sokovi, čez 
deset let so prevzeli podjetje 
Nektar, leta 2010 so zaradi 
vse bolj uspešne zgodbe v tu-
jini in lažje prepoznavnosti 
ime preimenovali v Nek-
tar Natura, dve leti za tem 
pa so svoje poslovne pro-
store z delom proizvodnje 
iz Zgornjih Jarš preselili na 
sedanjo lokacijo v Kamnik, 
kjer zaposlujejo že več kot 

sedemdeset sodelavcev. Še 
več kot toliko jih imajo v tu-
jini in z 20- do 30-odstotno 
letno rastjo sodijo med uspe-
šnejša podjetja pri nas.

V delni lasti imajo tudi bli-
žnje sadovnjake, a se – kljub 
temu da proizvajajo soko-
ve – s pridelavo sadja ne 
ukvarjajo, ker ga v Sloveni-
ji ni dovolj. »Že zgoščeno 
sadje kupujemo na svetov-
nih trgih, in sicer tam, kjer 
je najboljše. Nato ga prepa-
kiramo, zmešamo, dopolni-
mo ali glede na potrebe trga 
kako drugače pripravimo in 
kupcem ponudimo skupaj z 
svojimi točilnimi naprava-
mi. Pomaranče uvažamo iz 
Brazilije, jabolka so sloven-
ska, ananas je indonezijski 

... Najbolj priljubljen okus v 
svetu, kjer delujemo, je po-
marančni sok. Vseh produk-
tov pa imamo več kot 180 – 
za uspeh na vsakem od trgov 
se je treba prilagoditi, razvi-
ti svoje proizvode, ki ustre-
zajo lokalnemu okusu. Vsak 
okus razvijemo v veliko raz-
ličnih vrst – od 100-odsto-
tnega soka do soka s 15-od-
stotnim sadnim deležem, 
odvisno od potreb kupca in 
zahtev lokalnega trga,« še 
pravi Lah, ki tudi pove, da 
njihove sokove pijejo gostje 
v prestižnih hotelskih veri-
gah, kot so Hilton, Kempin-
ski, Sheraton in drugi. Ven-
dar doda, da le znanje vseh 
zaposlenih, sodelovanje, nji-
hov trud, zavzetost in veliko 

neprespanih noči vodi v us-
peh. V podjetju imajo več od-
delkov, ki neprestano iščejo 
primerne rešitve.

Zgradili bodo razvojni 
center

V Nektar Naturi ne skriva-
jo, da si želijo postati vodilni 
na svojem področju v Evropi. 
V prihodnje bodo še več po-
zornosti namenili razvoju, 
saj si želijo v Kamniku vzpo-
staviti razvojni center. »Že 
zdaj nenehno zaposlujemo, 
in sicer ljudi, ki imajo potreb-
na znanja za doseganje nad-
povprečnih rezultatov. Od 
razvojnikov, ekonomistov, 
inženirjev in prodajnikov. 
Preprosta dela bodo v nasled-
njih dvajsetih letih opravlja-
li roboti, zato je treba ozave-
ščati ljudi, da svoja izobraže-
vanja in pričakovanja prila-
godijo tem novim okolišči-
nam. Še vedno bodo večino 
odločitev sprejemali ljudje, 
ki bodo tudi primerno opre-
mljeni z znanjem. Lokacija 
v Kamniku nam ustreza, a z 
občino moramo najti rešitev 
za lažjo dostopno cesto,« za-
ključi Lah, ki je nedavno pos-
tal tudi novi predsednik Pod-
jetniškega kluba Kamnik. V 
tej funkciji bo največ pozor-
nosti namenil še tesnejšemu 
sodelovanju kamniških pod-
jetnikov ter pomoči mladim, 
za katere je prepričan, da k 
poslu lahko veliko prispeva-
jo s kopico odličnih idej in 
pozitivne energije.

Kamniški sokovi v Hiltonu
Podjetje Nektar Natura, ki se ukvarja s proizvodnjo sokov in točilnih naprav za točenje sokov, svoje 
kupce išče v državah, ki imajo velik turistični potencial, zaradi česar so na geopolitična nihanja v 
turizmu precej občutljivi, a svoje trge kljub temu vztrajno širijo.

Tomaž Lah, direktor kamniškega podjetja Nektar Natura 

Simon Šubic

Kranj – Medtem ko so minu-
li konec tedna ustoličili no-
vega državnega prvaka v va-
terpolu (Slovan Ljubljana je 
v finalni seriji s 3:0 odpra-
vil kranjski Triglav), pa so 
v Vaterpolski zvezi Sloveni-
je (VZS) v skrbeh zaradi pre-
tečega stečaja. Njeni dolgo-
vi so namreč že lansko je-
sen narasli na neobvladlji-
vih 420 tisoč evrov, zato je 
novi predsednik Gorazd Go-
tovac razglasil insolventnost 
zveze, kranjsko okrožno so-
dišče pa je na njegov predlog 
25. novembra oklicalo zače-
tek postopka poenostavljene 
prisilne poravnave. A zdaj je 
že jasno, da do njega ne bo 
prišlo, saj upniki, predvsem 

banke, niso v zahtevanem 
kvorumu soglašali s predla-
ganim načrtom finančne-
ga prestrukturiranja, po ka-
terem bi bili v štirih letih 
poplačani desetodstotno. 

Za potrditev prisilne po-
ravnave bi moral VZS pri-
dobiti soglasje vsaj polovice 
vseh upnikov, katerih sku-
pne terjatve znašajo naj-
manj 60 odstotkov vseh ter-
jatev do VZS. »Med upni-
ki je bilo veliko razumeva-
nja, vendar nismo pridobili 
soglasij nekaterih ključnih 
upnikov, ki so skupaj ses-
tavljali prevelik delež celot-
nega zneska. Vse moči smo 
usmerili k pridobitvi njiho-
vega soglasja, vendar nam to 
do zakonskega roka ni uspe-
lo. Vaterpolska zveza drugih 

možnosti za finančno sana-
cijo v tem trenutku nima, kar 
bo seveda vplivalo tudi na 
ustavitev poslovanja,« je raz-
ložil Gotovac. Račun VZS je 
tako spet blokiran. »Stanje 
je vrnjeno na tisto pred za-
četkom postopka, novi dol-
govi pa v tem času niso nas-
tali,« pojasnjuje prvi mož 
VZS. Največ dolgov si je si-
cer VZS nakopičil v obdob-
ju 2010–2013, ko je bil pred-
sednik Milan Krajnc, zoper 
katerega so bile vložene tudi 
kazenske ovadbe.

»Kako naprej, je vpraša-
nje, ki se tiče vseh udeležen-
cev v vaterpolu, in v tem tre-
nutku ni več domena posa-
meznika, tudi predsedni-
ka zveze ne,« je nastalo si-
tuacijo komentiral Gotovac. 

Nadaljnje aktivnosti so tako 
odvisne od zakonskih zah-
tev in nadaljnjih korakov up-
nikov, je dodal.

Zaradi obstoječih likvi-
dnostnih težav je VZS že leta 
2013 popolnoma ustavila iz-
vajanje programa članske re-
prezentance, ki zato ni sode-
lovala v kvalifikacijah za le-
tošnje evropsko prvenstvo 
v Beogradu, prav tako se ne 
udeležuje več mednarodnih 
turnirjev v tujini, medtem ko 
programe mlajših selekcij iz-
vajajo z veliko podporo klu-
bov. Ob uspešni finančni si-
tuaciji so načrtovali, da bi v 
naslednji sezoni članska re-
prezentanca nastopila v Ja-
dranski ligi, s čimer bi ji za-
gotovili kontinuirano igranje 
tekem z močnimi tekmeci.

Vaterpolska zveza diha na škrge
Predlagane uvedbe postopka poenostavljene prisilne poravnave nad Vaterpolsko zvezo Slovenije, ki ima 
najmanj 420 tisoč evrov dolga, upniki niso podprli v zadostni meri.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Banka Koper je v so-
delovanju z Intesa Sanpao-
lo Card in družbo Master-
Card kot prva banka v Slo-
veniji omogočila uporabni-
kom mobilno plačevanje s 
pomočjo pametnega telefo-
na preko storitev QL in Wa-
ve2Pay. 

Kot so povedali na predsta-
vitvi novosti, je mobilno 
plačevanje z QL-aplikacijo 
zelo enostavno, saj uporab-
nik le odpre aplikacijo, vne-
se svojo PIN-številko, odčita 
QR-kodo na mobilni napra-
vi prodajalca in izvede pla-
čilo. »QL Plačila so idealna 
rešitev za vsa manjša plači-
la, še posebej na prodajnih 
mestih, ki niso opremlje-
na s POS-terminali; stori-
tev QL Prenos pa uporab-
nikom omogoča tudi pre-
našanje sredstev z računa 
na račun,« je na predstavi-
tvi dejal Giancarlo Miranda, 
predsednik uprave Banke 

Koper, in dodal, da uporab-
niku za uporabo QL Plači-
la ne bo treba imeti klasič-
nega transakcijskega raču-
na, ampak bo moral odpe-
ti le t. i. predplačilni kartič-
ni račun.

Storitev Wave2Pay omo-
goča brezstično poveza-
vo pametnega telefona in 
POS-terminala, ki sprejema 
brezstična plačila. To stori-
tev lahko uporabljajo le tis-
ti, ki imajo plačilno kartico 
(trenutno je na voljo s pla-
čilno kartico Activa Master-
card) in imajo odprt transak-
cijski račun pri Banki Koper, 
pri tem pa plastično plačilno 
kartico s pomočjo aplikacije 
varno prenesejo še v mobil-
no denarnico v uporabniko-
vem pametnem telefonu. V 
banki zagotavljajo, da je to-
vrstno plačevanje popolno-
ma varno, saj podatki o kar-
tici niso shranjeni na mobil-
nem telefonu, ampak se en-
kratno prenašajo le v trenut-
ku plačevanja.

Plačevanje s pomočjo 
pametnega telefona
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Kmetijstvo in gozdarstvo
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Ziegler FTL 210

PRIČAKUJEMO VAS Z 
UGODNIMI 
CENAMI!!!

Kranj – Evropski komisar 
za kmetijstvo Phil Hogan je 
rok za izplačilo neposrednih 
plačil za lani podaljšal s 30. 
junija na 15. oktober. Za to 
se je odločil, ker v vseh drža-
vah članicah Evropske unije 
zaradi spremenjene skupne 
kmetijske politike niso pravo-
časno izvedli vseh postopkov 
za izplačila. Z ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so sporočili, da za 
Slovenijo ta izredni ukrep ne 
velja. Slovenija je namreč že 
do konca marca izplačala 
upravičencem 133,5 milijona 
evrov ali 98 odstotkov vseh 
neposrednih plačil, preosta-
la dva odstotka (za kmetije v 
kontroli) pa aprila in maja.

Slovenija pravočasno 
izvedla vsa plačila

Cveto Zaplotnik

Tuapliče – Ciril Zupin iz 
Tupalič se je po končani 
osnovni šoli v Preddvoru 
izšolal za mizarskega tehni-
ka in se zaposlil pri Mizar-
stvu Ovsenik, a po približ-
no petih letih je iz lesne pre-
delave »prestopil« v goz-
darstvo, v Gozdno gospo-
darstvo (GG) Kranj, kjer je 
deset let kot lesni manipu-
lant odkupoval les. Morda 
bi v GG-ju delal še danes, če 
nova gozdarska zakonodaja 
ne bi povzročila velikih spre-
memb v gozdarstvu?! S tem, 
ko je odpravila obvezno pro-
dajo lesa gozdnim gospo-
darstvom in sprostila trg z 
lesom, se je zmanjšal obseg 
dela tudi GG-ju. Ciril je v 
takšnih okoliščinah pustil 
službo v GG-ju, šel na tečaj 
podjetništva, leta 1991 usta-
novil podjetje Cirles in se 
kot odkupovalec lesa podal 
v konkurenčni boj na trg z 
lesom. Začetek je bil težak, 
za prevoze lesa je najemal 
druge. »To je bil čas, ko je 
bilo veliko plačilne nedis-
cipline. Kot podjetnik sem 
prvi les prodal v KLI Loga-
tec, v podjetje, ki ga danes 
ni več, kot tudi ni več vrs-
te drugih podjetij, s kateri-
mi sem posloval: Zlit Tržič, 
Liko Vrhnika, Meblo Nova 
Gorica, Glin Nazarje, Gra-
dis Lio Škofja Loka ...« naš-
teva in se spominja, kako je 
v prvih mesecih samostojne 
podjetniške poti prodal pre-
cej lesa podjetju Bor Laško, 
ki pa je šlo kmalu v stečaj in 

se je za polovico zneska, ki 
mu ga je dolgovalo, lahko le 
obrisal pod nosom. 

Preveč ovir na poti do 
poslovne cone

»Pri podjetjih, ki so pre-
živela in še odkupujejo les, 
je zdaj plačilna disciplina 
boljša, kot je bila nekdaj, a 
težave so drugačne: drža-
va je premalo naklonjena 

podjetništvu in ga duši z raz-
ličnimi birokratskimi ovira-
mi,« pove in doda, da si že 
dvajset let zaman prizade-
va na zemljišču v Tupaličah 
urediti poslovno cono za obr-
tnike in podjetnike, kjer bi 
uredil tudi prostore za lastno 
dejavnost in deponijo lesa. 
Ker s cono ni uspel, je kme-
tijsko-gozdarski objekt zgra-
dil na domačem dvorišču, 

na precej utesnjeni lokaciji 
sredi vasi. »Razmišljal sem 
o tem, da bi se v poslovni 
coni ukvarjali tudi s predela-
vo lesa. Zdaj sem pred upo-
kojitvijo, zame je to zamuje-
no, morda je to priložnost za 
mlade, a časi so težki.«

Se obeta enaka kriza kot 
v gradbeništvu?

»Konkurenca na trgu 
je velika. Odkar je gozdo-
ve prizadel žled, s tem pa 
so nastale tudi velike potre-
be po delu v gozdovih, je na 
našem območju še enkrat 
več izvajalcev gozdnih del. 

Marsikateri kmet je tudi s 
pomočjo državnega in evrop-
skega denarja kupil traktor 
in drugo gozdarsko meha-
nizacijo in začel delati tudi 
za druge. Lani je bilo dela 
celo preveč, tudi letos ga bo 
dovolj, a malo nas je le strah, 
kako bo potlej, ko bo od žle-
doloma poškodovano in od 
lubadarja napadeno gozdno 
drevje posekano in pospra-
vljeno,« pravi Ciril, ki se ob 
tem sprašuje: »Ali bo v goz-
darstvu podobna kriza, kot 
je v gradbeništvu? Dela bo 
zanesljivo manj, tudi cene 
gozdarskih storitev bodo 
upadle. Začetek zniževanja 
cen se je že začel.«

Veliko mladih bi lahko 
zaposlili

Podjetje Cirles se je kljub 
velikim spremembam v goz-
darstvu in propadu dobrš-
nega dela lesne industrije 
obdržalo in letos praznuje 
25. obletnico obstoja in delo-
vanja. Prvi lastni kamion za 
prevoz lesa so kupili pred 
dvajsetimi leti, zdaj imajo 
dva, poleg teh še tri traktor-
je, sodobno žičnico za spra-
vilo lesa, bager za gradnjo 

gozdnih cest in vlak ... Pred 
osemnajstimi leti so zače-
li tudi s posekom in spravi-
lom lesa. Zaposlujejo šest 
ljudi, med njimi je tudi sin 
Klemen, ki končuje gozdar-
sko fakulteto in bo nadalje-
val delo v družinskem pod-
jetju. Večinoma delajo na 
Gorenjskem, v zadnjih 
letih se pri poslih povezu-
jejo tudi z večjimi gozdar-
skimi podjetji. Les prodaja-
jo domačim lesnopredelo-
valnim obratom, a vozijo ga 
tudi v Avstrijo, sicer bi bile 
odkupne cene lesa v Slove-
niji še nižje in lesne zaloge 
večje. Prek meje, v Avstriji, 
občasno tudi sekajo in pos-
pravljajo les, vendar ugota-
vljajo, da bi lažje poslova-
li, če bi tam odprli podjetje. 
»Škoda je, ker smo zapravi-
li dobršen del domače lesne 
industrije in da smo zavrni-
li tudi tujega investitorja, ki 
bi bil pripravljen vlagati pri 
nas. V teh dveh dejavnosti 
bi lahko zaposlili veliko mla-
dih z znanjem gozdarstva in 
lesarstva,« pravi Ciril, ki od 
države tudi pričakuje, da bo 
z različnimi ukrepi spodbu-
jala porabo domačega lesa.       

Občutili propade podjetij, birokratske ovire ...
Družinsko podjetje Cirles iz Tupalič je po odpravi obvezne prodaje lesa gozdnim gospodarstvom med prvimi na Gorenjskem 1991. leta vstopilo na trg proste 
trgovine z lesom. Letos praznuje 25. obletnico obstoja. »V tem času smo občutili propade številnih žag in lesarskih podjetij, finančno krizo, veliko plačilno 
nedisciplino, državne birokratske ovire, vse hujšo konkurenco na trgu ...« pravi Ciril Zupin, direktor in lastnik podjetja.

Ciril Zupin, lastnik in direktor podjetja Cirles, in sin Klemen, ki bo prevzel vodenje 
družinskega podjetja.

Podjetje Cirles v zadnjih letih odkupi od lastnikov 
gozdov od osem do deset tisoč kubičnih metrov lesa, 
poseka pa ga od šest do osem tisoč »kubikov«.

SV. BARBARA 23, ŠKOFJA LOKA
Tel.: 04 51 24 220,  GSM: 041 611 253

AKCIJSKE CENE KMETIJSKE MEHANIZACIJE in TRAKTORJEV 
LAMBORGHINI: CRONO 65/75 DT * SPIRE 60/70/80/90  
TARGET * STRIKE 105/115.4 HD * NITRO 130 T4i

TRAKTORJEV PASQUALI: ERA 9.40 * SIENA K6.40/6.60 * 
EOS 6.60 * MARS 8.80 * ORION 8.95 z možnostjo MENJAVE 
STARO za NOVO * VELIKA IZBIRA RABLJENIH STROJEV.

*NAJVEČJA IZBIRA PO NAJNIŽJIH CENAH –  gorske kosilnice 
BCS 630 WS/620/615 SL in MUTA, moto kultivatorji  
BCS, PASQUALI in MUTA, traktorske kosilnice BCS, GAS-
PARDO, GIACCAGLIA in GRIBALDI&SALVIA SUPERIORKE, 
balirke MORRA, ovijalke MORRA in ENRIA, kiper prikolice 
LEŠKO in BELUCCI&ROSSINI, freze in vrtavkaste brane 
MASCHIO, koruzna sejalnica GASPARDO, mlini in pajki  
CECCATO, zgrabljalniki MORRA, GIACCAGLIA in CECCATO. 
RAZPRODAJA GORSKIH KOSILNIC KOEPPL z grebeni od 142 
do 162 cm in obračalnikov – zgrabljalnikov po starih cenah.

KMETIJSKA TRGOVINA SV. DUH 143, ŠKOFJA LOKA 
Tel.: 04 51 56 290  GSM: 031 364 500, 031 627 500 
www.kmeckistroji.si, www.avto.net, www.salomon.si

NAJVEČJA IZBIRA KMETIJSKE in GOZDARSKE MEHANIZACIJE 
in REZERVNIH DELOV * BCS * GASPARDO * MASCHIO * SUPERIOR 
* CECCATO * SIP ter MOTORNIH ŽAG JONSERED, AKUMULATORJEV, 
OLJ itd. po NAJNIŽJIH CENAH. GOTOVINSKI POPUSTI.
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Megales – vaš partner pri odkupu,  
poseku in prevozu lesa

Strahinj 120 - NAKLO, tel.: 04/25 76 440, gsm: 051/358 368

ODKUP - POSEK, SPRAVILO IN PREVOZ LESA

Naša glavna storitev je odkup lesa ob kamionski cesti.  
Zainteresirani smo tako za manjše kot večje količine  

že pripravljene hlodovine.

  Odkupujemo hlodovino smreke, jelke in macesna  
ter celulozni les. Brez časovnih omejitev odkupujemo  

bukove goli, goli drugih trdih in mehkih listavcev.

  Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
  novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner, Lamborghini, Landini, Same, 
 Steyer, Massey Ferguson, Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,
  rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
  ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva, filtre, 
 svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodaja nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti, 
  prodaja traktorjev ZETOR.

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

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

AKCIJA  
MOTORNIH OLJ

Cveto Zaplotnik

Lahovče – Kmetijski inštitut 
Slovenije je včeraj v Posku-
snem centru za krompir v 
Mostah pri Komendi pripra-
vil tradicionalni Dan krom-
pirja, na katerega je povabil 
vse, ki se ukvarjajo s krom-
pirjem: pridelovalce, dobavi-
telje semena, kmetijske sve-
tovalce in druge strokovnja-
ke ter predstavnike izobra-
ževalnih ustanov in minis-
trstev. Kot je povedal Peter 
Dolničar, ki na inštitutu vodi 
oddelek za poljedelstvo, vrt-
narstvo, genetiko in žlaht-
njenje, so udeležencem 
predstavili strokovno in razi-
skovalno delo v poskusnem 
centru, predvsem osrednje 
poskusno polje za krompir 
v Lahovčah, kjer so si lah-
ko ogledali sortne poskuse 
s krompirjem, vzgojo (žlaht-
njenje) in vzdrževalno sele-
kcijo novih sort krompirja 

ter pridelavo predosnovne-
ga semena. Na inštitutu so 
zadnjih petnajst let vzgojili 
deset novih slovenskih sort 

krompirja, udeležencem so 
tokrat predstavili lani potrje-
no novo zelo zgodnjo sorto 
KIS Slavnik in križanca, ki 

bo na sortno listo kot nova 
sorta uvrščen letos.

Dan krompirja je vsakič 
tudi priložnost za pogovor 

o aktualnih problemih 
pri pridelovanju krompir-
ja. »Letošnja pridelovalna 
sezona je bila doslej težja, 
kot smo pričakovali. Saditev 
je potekala v ugodnem vre-
menu, sledilo pa je obdobje 
hladnega vremena s poze-
bo in snegom konec aprila. 
Mnogi zelo zgodnji nasa-
di so tako pozebli, da je pri-
delek zelo zmanjšan. Poz-
nih nasadov pozeba ni pri-
zadela. Hladno vreme tudi 
v maju je upočasnilo vznik 
in nadaljnjo rast krompir-
ja. Letošnji maj in junij sta 
tudi zelo mokra. Razmere 
so idealne za pojav krom-
pirjeve plesni in črne list-
ne pegavosti. Obe se v nasa-
dih že pojavljata, posebej 
krompirjeva plesen je v tem 
mokrem vremenu na poho-
du. Zato morajo prideloval-
ci nujno pregledovati nasa-
de in jih ustrezno zaščititi,« 
je dejal Peter Dolničar.

Dobri pogoji za razvoj plesni
»Letošnji maj in junij sta zelo mokra. Razmere so idealne za pojav krompirjeve plesni in črne listne pegavosti,« je na včerajšnjem 
Dnevu krompirja dejal Peter Dolničar iz Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Med ogledom selekcijskih in poskusnih nasadov krompirja v Lahovčah / Foto: Tina Dokl

Jagodečas za

na vsakih

10 kg
vam 1kg

podarimo

pridite in naberite Miklove sladke jagode

MIKĹ S ERDBEER
Odprto vsak dan od 8. do 19. ure, do začetka julija

ECK!ECK!ECK!ECK!
Družina Mikl vlg. Gams, Hart 4, A-9587 Riegersdorf

h.mikl@aon.at • 00 43 676 83 555 797    

pod Korenskim
sedlomHart / LočiloKJE?
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Radovljica – Agrarna sku-
pnost Ribenska in Grofova 
planina ter javna služba kme-
tijskega svetovanja bosta 1. 
julija pripravili na istoimen-
ski planini srečanja agrarnih 
skupnosti, na katerega vabi-
jo predstavnike agrarnih ali 
pašnih skupnosti z Zgornje 
Gorenjske. Na srečanju bo 
Gašper Cerar iz kmetijsko 
gozdarske zbornice predsta-
vil novi zakon o agrarnih sku-
pnostih in težave, ki se pojav-
ljajo ob prilagoditvi agrarnih 
skupnosti novemu zakonu, 
Miha Koprivnikar, prav tako 
iz zobrnice, pa možnosti za 
zmanjšanje škode, ki jo pov-
zročajo divjad, še zlasti zveri.

Srečanje agrarnih 
skupnosti

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
bo v sodelovanju z agencijo 
za kmetijske trge in razvoj 
podeželja v torek, 21. junija, 
ob 9. uri v dvorani Uradnega 
lista RS v Ljubljani predsta-
vilo javni razpis za podpore 
naložbam v kmetijska gospo-
darstva, ob 12. uri pa še raz-
pis za mlade kmete za zagon 
dejavnosti.

Predstavitev razpisov



13Gorenjski glas
petek, 17. junija 2016 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO info@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Ljubljana –  Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije 
je bila pred kratkim ustano-
vna skupščina Slovenske-
ga združenja za konop ljo v 
prehranske namene in nep-
rehranske namene, v okvi-
ru katerega bodo izmen-
jevali znanje in izkuš nje 
vsi, ki se v Sloveniji ukvar-
jajo s pridelavo, predela-
vo in prodajo konoplje. Na 
skupščini so za predsed-
nico izvolili Blanko Den-
ko Čeh, za podpredsednika 

Antona Možeta in za gene-
ralno sekretarko Majo Kle-
men Cokan. Kot so poveda-
li, želijo doseči, da bi konop-
lja postala (pšenici) enakov-
redna kmetijska rastlina, 
pri tem pa bodo zagovarja-
li njeno vsestransko upora-
bo. V konoplji vidijo novo 
tržno nišo in tudi prilož-
nost za nova delovna mes-
ta. Ustanovne skupščine se 
je udeležil tudi minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Dejan Židan, ki je 
članom združenja svetoval, 
naj potrošnikov pri svojem 

delovanju in promociji ne 
zavajajo, ampak naj jim 
dajo informacije, ki nespor-
no držijo. Predlagal jim je 
tudi, da naj pripravijo dober 
poslovni model, sicer ne bo 
pravega in želenega učinka. 
»Največja nevarnost je, če 
ne znamo prodajati; vede-
ti moramo, kdo vse potre-
buje izdelke iz konoplje,« je 
dejal in dodal, da niso dovolj 
le ustna zagotovila o teoreti-
čni možnosti velikega pov-
praševanja, ampak so potre-
bni tudi konkretni dogovori 
in pisna zagotovila.

Ustanovili Slovensko 
združenje za konopljo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Novoizvoljeni čla-
ni sveta Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije so se 
v torek zbrali v prenovljenih 
pritličnih prostorih zborni-
ce v Ljubljani na ustanov-
ni seji, na kateri so izvolili 
predsednika, dva podpred-
sednika ter člane upravnega 
in nadzornega odbora, stal-
ne arbitraže in častnega raz-
sodišča. Zbornico bo še nap-
rej vodil sedanji predsednik 
Cvetko Zupančič, ki je na 
glasovanju dobil 27 glasov, 

njegov protikandidat Pet-
er Vrisk, sicer predsednik 
Zadružne zveze Slovenije, 
pa 21. Nova podpredsedni-
ka sta Marjan Golavšek kot 
predstavnik kmetov in dru-
gih fizičnih oseb in Bran-
ko Tomažič kot predstavnik 
kmetijskih zadrug in kme-
tijskih podjetij. V upravnem 
odboru bo Območno eno-
to Kranj, ki pokriva območ-
je Gorenjske, zastopal kmet 
Janko Jeglič iz Podbrezij, 
član nadzornega odbora in 
častnega razsodišča pa je 
postal kmet Dušan Pintar iz 

Gorenje vasi. Novoizvoljeni 
organi bodo začeli nov man-
dat 29. junija. 

Zbornico bo še naprej vodil 
Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič

Cveto Zaplotnik

Lesce – Gozdarsko društvo 
Lipniške doline – Lisjak, ki 
združuje okoli sto lastnikov 
gozdov iz Lipniške doline 
in iz drugih krajev na Zgor-
njem Gorenjskem, bo jutri, 
v soboto, organiziralo na pri-
reditvenem prostoru v bliži-
ni krožišča pri hotelu Krek 
v Lescah tradicionalno, že 
peto gozdarsko tekmovan-
je, hkrati pa bo tudi sejem. 
Sejem bodo odprli ob deset-
ih dopoldne, tekmovanje pa 
se bo začelo eno uro kasneje. 
Lastniki gozdov in gozdarski 
delavci, skupno jih pričaku-
jejo od dvajset do trideset, se 
bodo pomerili v podiranju 

debla na balon, prežagova-
ju debla, kleščenju vej, pri-
penjanju hloda za gozdarski 
vitel ... Na sejmu bo s ponud-
bo gozdarske mehanizacije 
in opreme sodelovalo okrog 
dvajset razstavljavcev. Obis-
kovalci si bodo lahko ogleda-
li izdelovanje sekancev, pri-
kaz varnega dela z motor-
no žago, reševanje ponesre-
čenca v gozdu in delovanje 
avtomatskega defibrilator-
ja, pomerili pa se bodo lah-
ko tudi v metanju sekire in v 
žaganju z žago amerikanko. 
Zanimivo bo tudi opazova-
ti, kako bo »kipar« z motor-
no žago iz kosa hloda ustva-
ril prehodni pokal v obliki 
lisjaka.

Tekmovanje in sejem
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Simon Šubic

Kranj – Pred trgovskim cen-
trom Mercator Primskovo v 
Kranju je bilo v sredo zno-
va zelo živahno. Na tamkaj-
šnjem parkirišču je namreč 
Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu (SPV) 
Mestne občine Kranj v sode-
lovanju z različnimi organi-
zacijami in občino pripravil 
preventivno prireditev, ki je 
že tradicionalno namenjena 
kranjskim šolarjem. Približ-
no 250 osnovnošolcem in 
110 malčkom iz dveh vrtcev 
so tako prikazali preventiv-
ne dejavnosti in interventne 
službe, ki delujejo na podro-
čju varnosti v prometu. 

Po besedah predsednika 
SPV Kranj Radka Kojadina je 
bila tema letošnjega dogodka 
Vaša izkušnja – vaš nasvet, v 

ospredje pa so tokrat postavi-
li varnost kolesarjev in v pro-
metu na splošno. Prireditev 
se je končala še s prikazom 
reševanja v prometni nesre-
či, v kateri je voznik osebne-
ga vozila »trčil« v mlado ko-
lesarko. Poleg prostovolj-
cev SPV so na dogodku so-
delovali tudi policija, gasil-
ci, AMZS, Ambulanta nujne 
medicinske pomoči Kranj, 
Rdeči križ. Agencija za var-
nost prometa, starodobniki, 
Kolesarski klub Sava ... »Po-
leg rdečega križa so letos na 
naši prireditvi prvič sodelo-
vali tudi člani Društva zdrav-
ljenih alkoholikov Kranj, ki 
so iz lastnih izkušenj otro-
kom razkrili, kakšno zlo se 
skriva v zlorabi alkohola, po-
magali pa so nam tudi pri va-
rovanju prireditve,« je še po-
vedal Kojadin. 

Letos v ospredju kolesarji

Sredina preventivna prireditev za šolarje pred 
Mercatorjevim centrom na Primskovem se je končala s 
prikazom reševanja v primeru prometne nesreče. 

 F
ot

o:
 G

or
az

d 
K

av
či

č

Simon Šubic

Sveti Duh – Na zavarovanem 
cestnem prehodu čez že-
lezniško progo pri Svetem 
Duhu je v torek okoli 18. ure 
tovorni vlak trčil v osebni av-
tomobil 68-letnega voznika, 
ki je zaradi posledic nesreče 
zvečer umrl v ljubljanskem 
kliničnem centru. Čeprav se 
je nesreča zgodila na ravnin-
skem delu in je strojevodja 
vozilo na progi opazil ter za-
viral, je bilo silovito trčenje, 
po katerem je avtomobil od-
bilo s tirov, neizogibno. V 
nesreči je po naših podatkih 
umrl Franc Cegnar iz Vir-
maš, kjer ima njegova dru-
žina že dolga leta kmetijsko 
trgovino. Vračal se je iz koče 
Lovske družine Sorško po-
lje, v kateri je bil dolga leta 
starešina in gospodar, smo 
izvedeli.

Zakaj je zapeljal na tire 
tik pred prihodom vlaka, 
ni znano. S Policijske upra-
ve Kranj so sporočili, da je 
v času nesreče signalizaci-
ja na prehodu naznanjala 
prihod vlaka, spuščene da 
so bile tudi zapornice. Tuje 
krivde prometni policisti z 
dosedanjim zbiranjem ob-
vestil niso ugotovili, je razlo-
žil Bojan Kos, tiskovni pred-
stavnik PU Kranj. 

Nesreče na prehodih že-
lezniških prog na Gorenj-
skem niso tako redke. Pred 
štirinajstimi dnevi se je po 
podatkih policije podobna 
nesreča, k sreči brez tragič-
nih posledic, zgodila v Pod-
nartu, ko je voznik tovorne-
ga vozila poškodoval zapor-
nico, ki je naznanjala prihod 
vlaka. V Podnartu so poli-
cisti prometno nesrečo na 
železniških tirih obravnava-
li tudi lani, ko je zaradi ne-
pravilne vožnje na železni-
škem prehodu umrl 43-le-
tni motorist, oktobra 2014 je 
bilo trčenje z vlakom v Žab-
nici usodno za 71-letnega 
voznika, ki je že nekaj deset 

metrov pred prehodom iz 
neznanih razlogov zapeljal s 
ceste in po njivi sekal desni 
ovinek. Med vračanjem na 
cesto je na železniškem pre-
hodu zapeljal na tire in na 
njih z vozilom obstal, tedaj 
pa je po njih pripeljal vlak. 
Aprila 2013 pa se je v trčenju 
z vlakom, prav tako v Žabni-
ci, smrtno ponesrečil 84-le-
tni kolesar, ki je na železni-
ško progo zapeljal mimo 
spuščenih zapornic.

Policisti opozarjajo, da 
ima vlak vedno prednost 
pred vsemi udeleženci ce-
stnega prometa, zato je 
dolžnost udeleženca, da se 
pred železniškim prehodom 

ustavi, ko svetlobni zna-
ki naznanjajo prihod vlaka 
oziroma da se bodo zapor-
nice ali polzapornice začele 
spuščati, seveda pa tudi te-
daj, ko se zapornice ali pol-
zapornice spuščajo ali so že 
spuščene. Pred tiri je treba 
ustaviti tudi, ko ustavlja pro-
met pooblaščeni železniški 
delavec s predpisanim zna-
kom, na nezavarovanem 
prehodu pa tudi tedaj, ko se 
mu približuje vlak, čeprav 
udeleženec cestnega pro-
meta na to ni posebej opo-
zorjen. »Progo sme prečka-
ti šele, ko se prepriča, da se 
prehodu ne približuje vlak,« 
je razložil Kos. 

Zapeljal pred tovorni vlak
V trčenju s tovornim vlakom pri Svetem Duhu je v torek umrl 68-letni voznik osebnega vozila iz Virmaš. 
Na zavarovanih prehodih čez železniško progo na Sorškem polju v zadnjih letih že tri smrtne žrtve. 

V silovitem trčenju s tovornim vlakom je v torek zvečer umrl 68-letni voznik, ki je na 
železniško progo zapeljal kljub spuščenim zapornicam.

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski krimina-
listi so ta teden zaradi su-
mov fiktivnih porok kazen-
sko ovadili šest oseb – po tri 
državljanke Slovenije in dr-
žavljane Kosova. 

V treh ločenih predkazen-
skih postopkih so kriminali-
sti ugotovili, da so slovenske 
državljanke s tujci na Koso-
vem sklenile zakonske zve-
ze, a ne zaradi skupnega živ-
ljenja zakoncev, temveč za-
radi nedovoljene pridobitve 
koristi in pravic iz naslova 

dovoljenja za prebivanje na 
območju Slovenije. Dejanje 
osumljencev je bilo odkrito 
pravočasno, zato na podlagi 
lažnih dejstev teh dovoljenj 
niso pridobili, so razložili na 
Policijski upravi Kranj.

Za kaznivo dejanje, ko sto-
rilec pristojni organ ali no-
tarja spravi v zmoto in s tem 
doseže, da ta v javni listini, 
zapisniku, knjigi ali poslov-
ni listini potrdi kar koli laž-
nega, kar naj bi bil dokaz v 
pravnem prometu, je pred-
pisana kazen zapora do treh 
let. 

Sklenili fiktivne poroke

Simon Šubic

Medvode – Včeraj nekaj po 5. 
uri zjutraj je na območju Hi-
droelektrarne Medvode (HE) 
izbruhnil požar, zaradi ka-
terega je Elektro Gorenjska 
izklopilo vse delujoče napra-
ve in razdelilno transforma-
torsko postajo Medvode, po-
sledično pa je bila v Medvo-
dah približno dve uri motena 
oskrba z električno energijo. 
Po pojasnilih družbe Savske 
elektrarne Ljubljana (SEL) je 
prišlo do zemeljskega stika 
na 20-kilovoltnem kablu Zbi-
lje–Škofja Loka v lasti Elektra 
Gorenjska, ki poteka po ka-
belski kanalizaciji na obmo-
čju HE Medvode. Senzorji so 
zaznali začetek in vir požara 
ob stari stikalnici HE Medvo-
de v obeh kabelskih jaških.

Dežurno osebje v HE je o 
dogodku takoj obvestilo cen-
ter za obveščanje in lokalne 
gasilce. »Poziv na intervenci-
jo smo prejeli ob 5.49, nanjo 
se je z osmimi vozili odpravilo 

35 gasilcev iz prostovoljnih ga-
silskih društev Preska-Med-
vode, Sora in Zgornje Pirniče. 
Požar smo v relativno hitrem 
času lokalizirali in pogasili. 
Gašenje je bilo sicer kar deli-
katno, saj je šlo za stikališče,« 
je povedal poveljnik Gasilske 
zveze Medvode Franci Jarc. 
Zaradi zagotovitve varnih po-
gojev za gašenje in ugotovitve 
vzroka požara so v SEL za sla-
bi dve uri preventivno ustavi-
li oba agregata HE Medvode. 

Iz Elektra Gorenjska so 
pojasnili, da so njihove eki-
pe poskrbele, da so bili odje-
malci v Medvodah in okolici 
oskrbljeni z električno ener-
gijo približno v dveh urah od 
nastanka okvare, vzpostavlje-
no pa je bilo rezervno napaja-
nje. »Vzrok za nesrečo se še 
ugotavlja. V okvari so 20-ki-
lovoltni kablovodi. Škoda na 
daljnovodu še ni ocenjena 
in se bo odpravljala v nasled-
njih dneh. Prebivalce ob tem 

prosimo za razumevanje,« je 
sporočila Alenka Andolšek iz 
Elektra Gorenjska. 

Iz Policijske uprave Ljublja-
na so sporočili, da so krimina-
listi pri ogledu požarišča ugo-
tovili, da je do požara, v kate-
rem je nastalo za več deset ti-
soč evrov škode, najprej priš-
lo v razdelilnem jašku na vod-
nikih. Požar pa se je nato delo-
ma razširil v notranjost objek-
ta, kjer so pogorele tri električ-
ne omarice in vodniki. 

Zaradi požara izpad elektrike
Včeraj zjutraj so zaradi požara na območju Hidroelektrarne Medvode za dve uri brez elektrike ostali 
prebivalci Medvod in okolice. Prišlo je do stika na 20-kilovoltnem daljnovodu Elektra Gorenjska.

V Savskih elektrarnah Ljubljana so včeraj pohvalili učinkovito sodelovanje zaposlenih z 
medvoškimi gasilci in civilno zaščito. / Foto: Iztok Pipan

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so prejšnji teden v okvi-
ru vseslovenske akcije 0,0 
Šofer – Trezna odločitev iz-
vedli več poostrenih nadzo-
rov, v katerih so pri udele-
žencih v prometu preverja-
li vožnjo pod vplivom alko-
hola, prepovedanih drog in 
psihoaktivnih zdravil. Sku-
paj so v tednu dni odredili 

840 preizkusov alkoholizi-
ranosti ter po en strokovni 
pregled zaradi suma vožnje 
pod vplivom alkohola in za-
radi suma vožnje pod vpli-
vom prepovedanih drog. 
Ugotovili so, da je v vinje-
nem stanju za volan sedlo 
26 voznikov, od tega je ime-
lo 16 udeležencev v izdiha-
nem zraku do 0,52 mg/l al-
kohola, deset pa več kot 0,52 
mg/l alkohola.

Vozili kljub vinjenosti
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Obletnica
V Podbrezjah bodo odkrili 
spomenik slikarki Ivani Kobilci 
ob 90-letnici njene smrti. Stran 18

Pogovor
Dr. Tjaša Žakelj o spolnih 
zlorabah otrok: »Molk povzroči 
dodatno škodo.« Stran 19

MultiKulti
Japonski umetnik Seiji Kimota 
z razstavo opozarja na zločine 
proti človečnosti. Stran 20

Igor Kavčič

Čipko radi vidimo, saj je ne-
kaj lepega in nam vzbuja 
ugodje. Zato je tudi umetni-
na, v katero je vloženega ve-
liko znanja, spretnosti, kre-
ativnosti, truda in potrplje-
nja pri delu. Čipke so tako 
del naše kulturne dediščine 
kot sedanjosti, v njih so skri-
te tudi zgodbe, ki jih piše in 
plete življenje. Zadnjih tri-
deset let je s tem plemeni-
tim kosom tekstila v mar-
sičem povezano življenje v 
družini Jemc iz Škofje Loke, 
ki z razstavo Skrivnosti čip-
ke, ki je na ogled v Sokol-
skem domu, obeležuje tri-
deset let podjetja Čipke Moj-
ca. Razstava, ki je že na odpr-
tje pred tednom dni privabi-
la veliko ljudi, ima več sklo-
pov, v katerih čipke spozna-
vamo skozi tehnološki, etno-
loški in promocijski vidik. 

Razstavo je poleg prazno-
vanja okroglega jubileja v 
podjetju Čipke Mojca v prvi 
vrsti spodbudil 17. svetovni 
čipkarski kongres OIDFA, 
ki se bo med 24. in 26. juni-
jem odvijal v Ljubljani. »Že-
lja po organizaciji kongresa 
je bila naznanjena pred pe-
timi leti, zato smo imeli do-
volj časa za pripravo nekoli-
ko drugačne razstave, v kate-
ro smo v tem času poleg ved-
no novih in novih idej vložili 
tudi veliko energije in napo-
rov. Z današnjim dnem so ti 
poplačani,« je bil na odprtju 
upravičeno zadovoljen zad-
njih petnajst let vodja pod-
jetja, Jernej Jemc. V skoraj 
polni dvorani smo si najprej 
ogledali dokumentarni film 

Mojstri pribora za kleklja-
nje in čipkarstvo na Sloven-
skem, v katerem so na zani-
miv način prikazani tradi-
cionalni načini izdelovanja 
pripomočkov in materialov, 
ki jih potrebujemo pri klek-
ljanju. »Vsaka klekljarica, 
preden začne klekljati, pot-
rebuje punkelj, kleklje, pre-
jo, sukanec in vzorec. V fil-
mu prikazujemo vse faze, od 
izdelave košare do vzorca in 
končnega izdelka – čipke, ki 
ji umetniško vrednost s svo-
jo spretnostjo dodajo klek-
ljarice,« pojasnjuje sogovor-
nik. 

V uvodnem delu razstave 
se najprej srečamo z mno-
žico klekljev, skupaj je na 
ogled kar sto po obliki ena-
kih, po vsebini pa še kako 
različnih parov. Predstavlje-
ni so namreč kleklji, izdela-
ni iz sto različnih vrst lesa 
dreves, grmov in celo kore-
nin, ki rastejo v Sloveniji. 
Verjetni se nam zdijo klek-
lji iz smreke, oreha, belega 
gabra, kostanja, tise, brina 
ali bora, nekoliko manj ver-
jetni so tisti iz sadnih dreves, 
kot so sliva, jablana, nešplja, 
kaki ali kivi, skorajda never-
jetno pa je, ko nad parom 
klekljev piše vinska trta ali 
vrtnica ... Na nasprotni ste-
ni je predstavljenih sto tek-
stilnih materialov za čipke, 
predvsem sukancev, ki se 
razlikujejo po strukturi, bar-
vah, konstrukciji. 

Čudovita je zbirka sta-
rih vzorcev, ki so s pomoč-
jo pridnih klekljaric dobi-
li tudi končno podobo v čip-
kah. »Mama Mojca že dol-
ga leta zbira stare vzorce, 

zadnja leta pa jih odkrivam 
tudi sam. Od petdeset do sto 
let stare vzorce smo nama-
zali s klejem, da bi bili bolj 
zanimivi, pa smo jih tudi na 
novo sklekljali in dodali v 
okvir,« razlaga Jernej Jemc, 
ki predstavi tudi zanimive 
'omare', sestavljene iz tul-
cev bal in okroglih čipk, saj 
te sledijo okrogli obletnici. 
Predstavi nam tudi pribor 
za klekljanje, ki je izdelan 
po starem, preden so brnele 
stružnice in so prišle v upo-
rabo železne bucike. Jernej 
je v ta namen punkelj napol-
nil z zmletim listjem in ga 
'oblekel' v ročno tkan lan. 
Kleklji so iz lesa in želodov 
in šišk, namesto bucik pa 
so trni češmina. Na ogled je 
tudi najstarejši ročni tisk pri 
nas, tako imenovani mod-
rotisk. Z njim je na razstavi 
oblečena prava družina pun-
kljev, od majhnih do velikih.

Nedvomno največja atrak-
cija razstave pa je največji 
punkelj na svetu, tako ime-
novani Zamorec. Dolg je 
240 centimetrov, njegov 
obseg je nekaj več kot me-
ter, težak pa je približno se-
demdeset kilogramov. »Že-
lja je bila pokazati nekaj po-
sebnega, izkazalo pa se je, da 
ima naš Zamorec tudi pove-
zovalni element, saj nanj od 
novega leta naprej, ko smo 
ga prvič predstavili, hodi-
jo klekljat klekljarice iz vse 
Slovenije. Doslej so ob njem 
klekljale že spretne roke več 
kot 180 klekljaric. Javljajo 
se cele družine in tudi več-
je skupine.« Ko bo čipka, za 
katero je vzorce je narisala 
Vida Kejžar, dokončana, bo 

njeno veličino in raznolikost 
poveličevalo dejstvo, da so jo 
ustvarjale klekljarice, stare 
od šest do 93 let. Kot je po-
vedal Jernej, so podali tudi 
prijavo za poskus doseganja 
rekorda v Guinnessovi knji-
gi rekordov, a menda pano-
ga čipke še ne obstaja, prav 
tako pa še ni raziskano, kako 
veliko zanimanje bi v okvi-
ru postavljanja bilo zanje. 
Zamorec bo 'užival' ves čas 
kongresa in pred njim. Ko-
nec tega tedna bo gostoval v 
Idriji na tamkajšnjem Festi-
valu Idrijske čipke, zraven 
pa bo tudi 23. junija na veli-
kem čipkarskem dogodku v 
Ljubljani, ko bo v mestnem 
jedru klekljalo največje šte-
vilo klekljaric v Sloveniji 
doslej, Jernej govori vsaj o 

tisoč klekljaricah. Mnoge od 
njih se bodo zvrstile tudi ob 
Zamorcu.

Na odprtju razstave smo 
uživali tudi ob nekaj glasbe-
nih točkah, Otroški pevski 
zborček OŠ Cvetka Golarja 
je premierno izvedel pesem 
Pisana Loka avtorice besedi-
la Mateje Pogačnik in avtorja 
glasbe Jake Strajnarja. O po-
menu podjetja Čipke Mojca 
je spregovorila vodja Čipkar-
ske šole v Idriji Metka Fortu-
na: »V Čipkah Mojca so og-
romno naredili za kleklja-
nje v Sloveniji. Vsa leta nas 
zalagajo z materiali, pri če-
mer nikoli niso samo proda-
li, ampak vseskozi skrbijo za 
kvaliteto in tudi razvoj. Brez 
Mojce slovenska čipka ne bi 
bila taka, kot je.«

Med najponosnejšimi je 
bila na čudoviti razstavi ned-
vomno Mojca Jemc, ki je pred 
31 leti imela pogum in odloč-
nost, da se je začela ukvarjati 
s prodajo čipke in kasneje tudi 
vseh potrebnih orodij in ma-
terialov, potrebnih za njeno 
izdelavo. »Hodila sem po raz-
ličnih prireditvah, Kmečkih 
ohcetih na Bledu in v Ljublja-
ni, nastopala sva skupaj z Nej-
cem, jaz v noši on s harmoni-
ko, sodelovala sem s klekljari-
cami, se trudila za preboj na 
širši trg ...« se prvih let spomi-
nja Mojca, zaslužna za podje-
tje, ki se do prvih dni julija na 
zanimiv način predstavlja na 
razstavi, ki so jo več let snovali 
v družini Jemc, realizirala pa 
Jernej in žena Andreja s sode-
lavci v podjetju.

Jemčeve čipke z Zamorcem
V Sokolskem domu je na ogled razstava Skrivnosti čipke in 30 let podjetja Čipke Mojca. Od punklja do čipke, od dediščine naših babic  
do sodobnega pogleda na ta čudovit kos tekstila.

Jemčevi ob svojem Zamorcu, predstavil jih je Jernej Jemc. V prvi vrsti z leve: Jernejevi  
sin Dane, nečakinja Lana, nečak Lovro in sinova Karlo ter Matija. V drugi vrsti z leve:  
v Jernejevem naročju njegova hči Lucija, ob njiju žena Andreja ter starša Mojca in Boštjan. 
V tretji vrsti sta brat Jaka in njegova žena Natalija. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Premalo glasov za 
interpelacijo

Ministrica za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti iz vrst SD Anja Ko-
pač Mrak je preživela sredin 
poskus interpelacije, ki jo je 
predlagal opozicijski SDS. 
Za interpelacijo je sicer gla-
sovalo več poslancev, kot jih 
je bilo proti (43 za, 38 proti), 
a za zamenjavo ministrice je 
bilo potrebnih vsaj 46 pos-
lanskih glasov. Glede na to, 
da so interpelacijo podprli 
tudi poslanci DeSUS-a, bo v 
nadaljevanju zanimivo spre-
mljati, kako je njihova pote-
za razrahljala koalicijo. Že 
med razpravo so si namreč 
poslanci SD in DeSUS izme-
njali kar nekaj ostrih besed, 
za nameček je po glasovanju 
prvak upokojenske stranke 
Karl Erjavec izjavil, da je izid 
glasovanja pokazal, da mini-
strica nima več legitimnosti, 
na DeSUS pa so leteli očitki, 
da je kršil koalicijsko pogod-
bo. Erjavec sicer zagotavlja, 
da njegova stranka ostaja 
trden člen koalicije. Premi-
er Miro Cerar je ocenil, da je 
šlo v zadnjih dneh za zlora-
bo interpelacije in brezplo-
den prepir med DeSUS in 
SD. Prepričan je, da se bos-
ta stranki kmalu strezni-
li in spoznali, da mora koa-
licija delovati naprej. Glav-
ni očitek v interpelaciji je 
bil usmerjen na ravnanje 

Kopač Mrakove v primeru 
odvzema dveh otrok starim 
staršem. V SDS so ministri-
ci očitali odgovornost za ne-
zakonita in neustavna rav-
nanja pristojnih institucij, 
poleg tega pa tudi politično 
kadrovanje in neučinkovito 
delovanje ministrstva. Mini-
strica je očitke zavrnila z raz-
lago, da je stranka SDS zah-
tevala njen odstop, ker ne 
želi »v zrežiranih političnih-
-resničnostnih šovih pole-
mizirati« o primeru deč kov 
iz Velenja. 

Dečka ostajata 
v rejništvu

Vrhovno sodišče je gle-
de koroških dečkov v rejni-
štvu zavrnilo pritožbo nju-
nih starih staršev zoper 
sklep upravnega sodišča, ki 
je zavrnilo zahtevo za zača-
sno odredbo, da dečka ta-
koj vrnejo k babici. Po na-
vedbah babičinega odvetni-
ka Velimirja Cugmasa je vr-
hovno sodišče ugotovilo, da 
je upravno sodišče pravil-
no sklenilo, da je v korist ot-
rok, da ju ne prestavljajo iz 
enega doma v drugega, dok-
ler o zadevi ni dokončno oz. 
pravnomočno odločeno. Kot 
je napovedal odvetnik, bodo 
zdaj zahtevali ustavno pre-
sojo zadnje sodne odloč-
be. Vrhovno sodišče je svo-
jo odločitev razložilo z ugo-
tovitvijo, da v tem postopku 
ne more odločiti o tem, kje 
naj se namestita otroka, saj 

to izhaja iz odločbe, ki je do-
ločila, da se otroka namesti-
ta v rejniško družino. Vrhov-
no sodišče zato tudi ne more 
odločiti, da se otroka (zača-
sno) namestita k pritožnici, 
saj v tem trenutku nima pot-
rebnega dovoljenja za opra-
vljanje rejništva. Vrhovno 
sodišče tako v tem postopku 
ni presojalo, ali je bila odlo-
čitev o tem, da se dovoljenje 
za rejništvo babici zavrne 
ali ne, pravilna in zakonita. 
Prav tako ni presojalo, ali je 
bila pravilna in zakonita od-
ločba o odvzemu otrok oče-
tu in njihovi namestitvi v rej-
niško družino. O tem se od-
loča ločeno, najprej pred so-
diščem prve stopnje. Vrhov-
ni sodniki so še navedli, da 
zavrnitev izdaje začasne od-
redbe ne pomeni, da babica 
ni upravičena do ustreznih 
stikov z vnukoma. Na Cen-
tru za socialno delo Velenje 
(CSD) so ocenili, da je odlo-
čitev vrhovnega sodišča v ko-
rist otrok. Upravno sodišče 
je sicer pred časom ugotovi-
lo, da je CSD Velenje s tem, 
ko je dečka odpeljal v rejni-
štvo, kršil ustavne in člove-
kove pravice babice. 

Nova proga, stari 
daljnovod

Pred tednom dni so ob 
prisotnosti predsednika vla-
de Mira Cerarja uradno od-
prli modernizirano in elek-
trificirano železniško progo 
Pragersko–Hodoš, ki je bila 

zadnji neelektrificirani del 
mediteranskega koridorja 
in katere obnova je stala 465 
milijonov evrov. A kot je ta 
teden poročal časnik Dnev-
nik, po progi še vedno vozijo 
le stare, dizelske lokomoti-
ve, saj Elektro Maribor zara-
di razveljavitve gradbenega 
dovoljenja ne more postaviti 
novega daljnovoda, stari pa 
obremenitve železniške vle-
ke ne zmore. V Slovenskih 
železnicah so sicer pojasni-
li, da trenutno poteka testi-
ranje električnega vozne-
ga omrežja, zato bodo elek-
trične vlake uvajali postopo-
ma vse do konca leta oziro-
ma do spremembe voznega 
reda omrežja. Nekaj vlakov z 
električno vleko je po tej pro-
gi začelo voziti že ta teden, 
zaradi omejenega napajanja 
pa morajo z administrativni-
mi ukrepi omejevati vožnje 
vlakov z električno vleko na 
odseku Murska Sobota–Ho-
doš. Projekt modernizacije, 
elektrifikacije in nadgradnje 
109 kilometrov dolge proge 
Pragersko–Hodoš je bil naj-
večji prometni projekt po 
zgraditvi avtocestnega križa 
in predstavlja največjo žele-
zniško infrastrukturno na-
ložbo v finančni perspektivi 
2007–2013, saj je EU zanj iz 
kohezijskega sklada prispe-
vala 207 milijonov evrov. 
Proga Pragersko–Hodoš–
državna meja se uvršča med 
najsodobnejše v Sloveniji in 
omogoča hitrosti do 160 ki-
lometrov na uro.

Interpelacija ni uspela
Za interpelacijo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak so v 
sredo zmanjkali trije poslanski glasovi. Poslanci DeSUS-a so interpelacijo SDS podprli.

Za interpelacijo ministrice za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Anje Kopač Mrak je glasovalo 43 poslank 
in poslancev oziroma trije premalo, da bi interpelacija uspela. 

Premier Miro Cerar je po neuspeli interpelaciji ministrice 
za delo Anje Kopač Mrak dejal, da je čas za streznitev 
koalicijskih partnerjev SD in DeSUS. / Foto: Tina Dokl

Železniško progo Pragersko–Hodoš so končno 
elektrificirali, a po njej morajo še vedno voziti dizelske 
lokomotive. / Foto: Gorazd Kavčič

Po obdobju tranzicije pri-
hajajo novi časi, ki prinašajo 
tudi nove oblike korupcije. 
Ta se kaže v obliki finančnih 
malverzacij, poslovanj preko 
davčnih oaz, pritiskov multi-
nacionalnih podjetij in pod-
ložnosti politik interesnim 
skupinam. Ker so tovrstne 
oblike korupcije netrans-
parentne in nerazumljive, 
ljudje v njih ne vidijo škode, 
ki se povzroča družbi, zato 
pa ni dovolj denarja za zdra-
vstvo, infrastrukturo, šolstvo 
pa tudi pokojnine. V ospred-
je odpravljanja se postavlja-
jo novi represivni ukrepi, ki 
prizadenejo najnižje sloje 
ljudi in se nanašajo le na ko-
rupcijo malih ljudi, kot si jo 
predstavlja vlada. 

Predlagani represivni 
ukrepi ne odpravijo velike 
sistemske korupcije, kjer 

vedno ne gre za kazniva de-
janja, temveč se tovrstna ko-
rupcija kaže v netransparen-
tnem kadrovanju po zvezah, 
konfliktih interesov in vpli-
vanju neformalnih skupin 
in raste kot gobe po dežju. 
Obstaja pa bistvena razlika, 
in sicer bogati uporabljajo 
korupcijske oblike, da ohra-
nijo status quo ali postanejo 
še bogatejši, revnejši pa sko-
zi korupcijske oblike na naj-
nižjih nivojih skušajo preži-
veti. Zato v svetu postajajo 
razlike med bogatimi in rev-
nimi vse večje. Prav tako ima-
jo v svetu vse večji vpliv mul-
tinacionalna podjetja in lah-
ko govorimo o svetu korpo-
racij, in ne več o svetu nacij 
in držav. Statistični podatki 
o lastništvu in vplivu na poli-
tiko kažejo, da se bodo mul-
tinacionalke morale začeti 

zavedati svoje vloge v druž-
bi in prevzeti odgovornost za 
družbo, v kateri živimo. Iz-
ogibanje davkom v davčnih 
oazah in selitev proizvodnje 
v nerazvite države s poceni 
delovno silo ima posledice v 
nezadovoljstvu ljudi v matič-
ni državi, saj izgubljajo de-
lovna mesta, posledično pa 
tudi ni denarja za zdravstvo 
in šolstvo, kar vse bolj plaču-
jejo ljudje sami. 

Namesto predatorskega 
kapitalizma, ki smo mu smo 
priča tudi v Sloveniji, bo tre-
ba najti nove oblike delova-
nja in poskrbeti poleg eko-
nomske komponente (go-
nja po čim večjem dobičku) 
tudi za socialno (redne za-
poslitve, zdravstvo, šolstvo 
…) in ekološko komponento 
(skrb za okolje, naravna bo-
gastva, zaščita ljudi, rastlin 

in živali). Vlada se ne sme 
podvreči interesnim skupi-
nam in korporacijam, tem-
več mora prevzeti odgovor-
nost za upravljanje drža-
ve. Hvaljenje z rastjo bruto 
družbenega produkta je zelo 
enostransko, če ne pogleda-
mo tudi drugih kazalcev, kot 
so zdrsi na lestvicah gospo-
darske uspešnosti, dohod-
kovne neenakosti ali vladne 
učinkovitosti in kompeten-
tnosti. Ugotovimo lahko, da 
ima od statistične rasti BDP 
korist le peščica ljudi, pri sta-
tistikah pa je tako kot pri bi-
kiniju, tisto, kar je skrito, je 
najbolj zanimivo.

Zaradi nakopičenih pro-
blemov se poleg privatne-
ga in državnega sektorja 
pojavlja tudi tako imenova-
ni tretji sektor neformalne 
ekonomije (siva ekonomija, 

delo na črno), ki pomaga 
ljudem preživeti in zadovo-
ljiti njihove potrebe, česar 
država ni sposobna ali pa 
tega noče (pri tem ne vemo, 
kaj je slabše). Seveda tovr-
stne oblike konkurence for-
malnemu sektorju vlada kaj 
hitro okarakterizira kot ne-
zakonite in koruptivne ter 
uporabi državni aparat, da 
jih prepreči. Tako brezper-
spektivna milenijska ge-
neracija mladih, ki jih sili-
jo v formalne prekerne ob-
like dela, beži v tujino, kar 
je velika izguba za majhno 
Slovenijo. Če hočemo po-
leg virtualnih statističnih 
uspehov beležiti tudi real-
ne uspehe, moramo najprej 
poskrbeti za mlade in dose-
či konsenz z naglo starajo-
čo populacijo za boljšo pri-
hodnost Slovenije.

Korupcija raste kot gobe po dežju
Dr. Bojan Dobovšek,  
vodja skupine nepovezanih poslancev

moj pogled
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Velika soba v gostilni Ko-
vač na Obirskem pri Železni 
Kapli, v kateri se zgodi večina 
najpomembnejših priredi-
tev v tem delu kapelske obči-
ne, je bila v soboto, 4. junija, 
zvečer znova polna. Domači 
moški pevski zbor Valentin 
Polanšek je slavil 40. oble-
tnico prepevanja. Obirski 
pevci so na slavnostnem 
koncertu, na katerem je kot 
gost nastopal kvintet Bratov 
Smrtnik, katerega člani so 
dolgo prepevali v obirskem 
zboru in še sedaj, če je treba, 
radi pomagajo, prejeli števil-
na voščila in priznanja. Pev-
skim prijateljem so čestitali: 
kapelski župan Franc Jožef 
Smrtnik in besede podkre-
pil z darilno ovojnico, pred-
sednik Slovenskega pros-
vetnega društva Valentin 

Polanšek Obirsko dr. Av-
guštin Brumnik, evropski 
poslanec Lojze Peterle, ki je 
obirske pevce povabil v Bru-
selj, pevski prijatelji iz KUD 
France Prešeren iz Žirovni-
ce, kapelski podžupan, do-
mačin iz bližnjih Kort Gab-
rijel Hribar in predsednik 
Slovenskega prosvetnega 
društva Zarja iz Železne Ka-
ple Vili Ošina. Zahvale sta 
bila deležna Marta in Ema-
nuel Polanšek, hčerka in 
sin pokojnega ustanovitelja 
zbora Valentina Polanška, 
ki sta uredila tudi praznič-
no brošuro, in seveda zbo-
rovodja Božo Hartman, ki 
že 23 let najmanj enkrat te-
densko prihaja iz Celov-
ca na vaje v obirsko šolo. 
Božo z rodbinskimi koreni-
nami na Obirskem je tretji 

zborovodja. Za Valentinom 
Polanškom, ki je kot obirski 
učitelj maja leta 1976 zbral 
pevce na prvi vaji in jih vodil 
do svoje nenadne smrti leta 
1985, je vodenje zbora, ki se 
je preimenoval v Moški pev-
ski zbor Valentin Polanšek, 

prevzel Polanškov sin Ema-
nuel, ki mu je z nasveti po-
magal Janez Bole. Emanu-
el je vodil zbor do leta 1993, 
ko je pred pevce prvič sto-
pil Božo Hartman, rojen v 
zavedni slovenski družini. 
Njegov oče Foltej je znan 
koroški zborovodja in skla-
datelj. Kako sveta mu je bila 
slovenska pesem, pove po-
datek, da je v taborišču Da-
chau, kamor so ga zaprli že 
leta 1941, ustanovil sloven-
ski pevski zbor …

Jubileja zbora, v katerem 
je sedaj 12 pevcev, v 40 letih 
pa jih je bilo 47, so se spom-
nili tudi v Sloveniji. Marje-
ta Pečarič iz Javnega sklada 
Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti je pevcem 
podelila Gallusove značke, 
zboru pa zlato jubilejno pri-
znanje sklada. Slavnostni 
koncert je bil sklenjen s pe-
smijo, ki so jo skupaj zape-
li vsi dosedanji pevci zbora, 
dirigiral pa jim je Emanuel 
Polanšek. 

Nekdanji in sedanji obirski pevci z zborovodjem Božom Hartmanom

Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Migracije so stalnica

Bauman je v pogovoru za 
Radio Slovenija za izhodišče 
vzel padec berlinskega zidu, 
novembra 1989. »Do tak-
rat smo imeli kapitalizem 
in komunizem oziroma de-
mokracijo in diktatorske re-
žime. Meja je bila ostro začr-
tana; bila sta smrtna sovraž-
nika in skupaj sta obstajala, 
dokler ni prvi porazil dru-
gega. Po porušenju zidu je 
Francis Fukuyama razglasil 
konec zgodovine – menil je, 
da bomo odslej samo trgova-
li z blagom drug drugega in 
da se bodo ideološki spopa-
di prenehali …« Kmalu se je 
zgodil 11. september 2001, 
ko je Zahod v enem dne-
vu dobil novega sovražnika. 
»Islam je nadomestil nek-
danjega glavnega sovražni-
ka – komunizem.« Hkrati se 
nam je ves čas dogajala glo-
balizacija. Globalizacija po-
meni, da vsi Zemljani pluje-
mo v istem čolnu in smo ho-
češ nočeš drug od drugega 
odvisni bolj, kot bi radi ver-
jeli. »Svet je danes kot sis-
tem povezanih posod: nato-
čiš vodo v eno in gladina se 
izravna z ravnijo v drugi. To 
se v globaliziranem svetu do-
gaja po naravni poti. To, kar 
počnete tu, vpliva na dogaja-
nje na Filipinih, in kar počne-
jo tam, vpliva na življenjske 

možnosti vaših še nerojenih 
vnukov v Sloveniji.« Globali-
zacijo spremlja in dopolnju-
je navidezno nasprotni pro-
ces – individualizacija. »De-
lavci niso več podrejeni gi-
banju tekočega traku, mar-
več imajo svobodo gibanja. 
Niso več predmet opazova-
nja, kot so bili pri Frederic-
ku Taylorju, ki je meril vsa-
ko enoto dela z vidika časa 
in učinkovitosti, da bi plači-
lo oziroma nagrade določil 
tako, da delavec ne bi imel ni-
kakršne možnosti, da ne sto-
ri tega, kar mora. Zdaj vlada 
drugačna zapoved – zapoved 
doseganja rezultatov. Logi-
ka je: posveti se delu, za ka-
terega te kot menedžer pla-
čujem, z vsemi svojimi la-
stnostmi – ne samo z disci-
plino, temveč s čustvi, s tem, 
kar imaš rad, in s tem, česar 
ne maraš, s svojimi ljubezni-
mi in sovraštvi, z vso svojo 
osebnostjo.« Potem pa so je-
seni 2015 skozi naša na ste-
žaj odprta vrata nenapoveda-
no vstopili še begunci. »Be-
gunci so podobni ljudem, 
ki jih je Bertolt Brecht opi-
sal kot prinašalce slabih no-
vic. Še predvčerajšnjim so 
bili polni optimizma, poču-
tili so se varne, imeli so svoje 
domove in delo, in zdaj so iz-
gubili vse. Prihajajo kot brez-
domci, kot ljudje brez drža-
vljanstva in brez sveta, ki bi 
mu pripadali, kot je zapisa-
la že Hannah Arendt. Kaj so 

tu slabe novice? Slabe novi-
ce so, da so naše nočne more 
resnične, da so doletele nam 
podobne ljudi v drugih delih 
sveta. Kdo nam zagotavlja, 
da se podobno ne bo zgodi-
lo tudi nam? Globalizacija 
je prispela pred naša vrata.« 
Sicer pa migracije niso ni-
kakršna novost, v zgodovini 
so stalnica, aktualne migra-
cije se od predhodnih razli-
kujejo le po svoji smeri. V 18. 
in 19. stoletju so Evropejci 
migrirali v ZDA, Avstralijo, 
Novo Zelandijo, na afriško 
celino, v Azijo in tako nap-
rej, zdaj se je smer obrnila.«

Zajci in žabe

Protipriseljensko vzdušje 
ni novost, poznal ga je že an-
tični basnopisec Ezop. V eni 
od zgodb je pisal o zajcih in 
žabah. »Prvi so bili zelo stra-
hopetna bitja. Kadar se je 
približala kakšna žival, so se 
počutili ogrožene in so hit-
ro zbežali. Ko so tako nekoč 
zbežali pred srnami, so priš-
li do ribnika, ob katerem so 
bile žabe. Ko so jih zagleda-
le, so skočile v vodo. Zajci so 
zdaj končno lahko okrepi-
li svojo ranjeno samozavest 
in se počutili močne. Zače-
li so preganjati žabe, ki so 
bile še niže na lestvici.« Pro-
tipriseljensko ozračje Bau-
man zato prišteva med po-
pulizme. »Gre za populi-
stično filozofijo, ki meri na 

ljudi, ki živijo v pomanjka-
nju, ki so ranjeni, frustrira-
ni in imajo v družbi slab slo-
ves. Da bi laže shajali s svojo 
tragedijo, potrebujejo neko-
ga, ki mu gre še slabše. Ljud-
je, ki so v naših zahodnih 
družbah deprivilegirani, so 
končno naleteli na prise-
ljence – še bolj deprivilegira-
ne – in zdaj jim odrekajo te-
meljne človekove pravice: do 
gostoljubnosti, do socialne-
ga skrbstva.« Strah srednjih 
razredov pred priseljenci pa 
pojasni takole: »Nam bi bilo 
veliko laže, če jih ne bi vide-
li. Težko namreč sprejme-
mo, da se enako lahko zgodi 
tudi nam, ki se imamo – prav 
tako kot so se nekoč oni – za 
preskrbljene.« (Vir: MMC 
RTV SLO) – Kdo bi si misli, 
da je to tako enostavno!?

Huligani hujši od 
teroristov

Ko so se različne formaci-
je francoske policije in dru-
gih varnostnih organov, ki 
že od nekdaj slovijo po svo-
ji učinkovitosti, pripravljale 
na Euro 2016, so imele pred 
očmi predvsem nevarnost 
novih terorističnih napa-
dov. Potem pa se je izkaza-
lo, da bodo imeli največ dela 
z izgredi podivjanih navija-
čev in z množico stavkajočih 
delavcev … Bolj ko predvi-
devamo, raje se zgodi še kaj 
nepričakovanega!

Kaj se nam dogaja?
Na vprašanje v naslovu odgovarja poljski sociolog Zygmunt Bauman, eden najbolj branih in izvirnih 
premišljevalcev postmoderne dobe. Nedavno je v Ljubljani osebno pospremil izid prevoda svoje knjige 
Postmoderna etika …

Sociolog Zygmunt Bauman, rojen 1925 v Poznanu, slovi po 
izvirnih razlagah modernih dogajanj po svetu. / Foto: Wikipedija

Begunci v Evropi, kritična ilustracija. Se lahko tudi nam še 
kdaj zgodi, da bomo morali v begunstvo? / Foto: Wikipedija

Nogometna Evropa: z modro so označene države, ki zdaj 
tekmujejo v Franciji, z rumeno izpadle v kvalifikacijah, med 
njimi Slovenija. / Foto: Wikipedija

Slovenci v zamejstvu (512)
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Miha Naglič

Bilo je med poletnimi po-
čitnicami 1889 in 1890. 
»Tiste počitnice sem dovrši-
la na Gorenjskem svoje 'Po-
letje', ki visi sedaj v Naro-
dni galeriji. Dvoje počitnic 
sem ga slikala po modelih. 
Vse polno otrok se je gnetlo 
okrog mene, ko sem delala, 
pa so kritizirali: 'Sedaj pa ni 
prav naredila! Boš videl, da 
bo popravila!' itd. Včasih na-
ivne oči presenetljivo dobro 
vidijo; to človeka skoro jezi. 
Postavim, naša kuharica; ko 
sem ji pokazala sliko belih 
vrtnic, s katerimi sem se to-
liko trudila, je rekla: 'Eh, kaj 
bo to, ko je vse tako belo!' Pa 
glej spaka, odtlej se je tudi 
meni začela zdeti slika vse 
preveč bela in monotona!« 
To je povedala slikarka sama 
umetnostnemu zgodovinar-
ju Stanku Vurniku. 

V Narodni galeriji pa so o 
umetnini, ki velja za njihovo 
najbolj ogledano, zapisali še 
nekaj več. »Slikarka je na naj-
bolj priljubljeni umetnini 
v Narodni galeriji ujela raz-
položenje in občutek letne-
ga časa: rože s cvetočih trav-
nikov, bujno zelenje doma-
čega vrta, bosonogi otroci, 
igra in druženje. Kobilca je 
sliko dve poletji ustvarjala v 
Podbrezjah na Gorenjskem, 

v rodni vasi svoje matere 
Marije. Naslikala je mlajšo 
sestro Fani in Blekova otro-
ka, Janezka in Katrico, svo-
ja bratranca in sestrično. Pri 
delu si je pomagala s foto-
grafijo, ki je v tem času že 
dopolnjevala grafit in skicir-
ko … Navdušena nad sočas-
nimi galskimi umetniki in 

nad novicami iz boemske-
ga epicentra umetnosti se je 
Kobilca poslovila od Münch-
na in že načrtovala selitev v 
Pariz. Leta 1891 se je s Po-
letjem predstavila francoski 
javnosti v Salonu Državnega 
umetnostnega združenja. V 
tem obdobju je ustvarila svo-
ja najboljša dela.«

Znala je užiti življenje

V Narodni galeriji so na 
svojo paradno avtorico upra-
vičeno ponosni. »Kobilca ve-
lja za najuspešnejšo sloven-
sko umetnico. Kakor so ji 
priznavali že njeni sodobni-
ki, je dosegla tisto, česar nje-
ni moški kolegi niso zmog-
li. Večkrat je razstavljala na 
uglednem pariškem Salonu 
in postala pridružena člani-
ca francoskega nacionalne-
ga društva lepih umetno-
sti. Večino časa je živela in 
ustvarjala v evropskih pre-
stolnicah (Dunaj, München, 
Pariz, Sarajevo, Berlin) in se 
vrnila v Ljubljano šele ob iz-
bruhu prve svetovne voj-
ne. Po münchenski fazi, ko 
je v njenih slikah prevlado-
val zamolkel, rjavkast kolo-
rit, je v Parizu slikala v vi-
joličnih, v modrih in v zele-
nih tonih, pozneje, med bi-
vanjem v Berlinu, pa tudi v 
belih. Njen opus zaznamu-
jejo upodobitve družinskih 

članov in otrok, portre-
ti predstavnikov zlasti lju-
bljanske meščanske druž-
be, žanr in predvsem rože.«

Ivana je bila živahno bit-
je. Slikarka Rosa Pfäffinger, 
študijska kolegica Kobilce v 
Münchnu in hčerka avstrij-
skega konzula v Damasku in 
Trstu, je o teh rečeh poveda-
la: »Temperamentna slikar-
ka, tiha mala Kranjica, ki je 
znala biti tako krasno pija-
na in je, kadar je bila razdra-
žena, pokazala zobe kot kar-
patska volkulja, se je iz Fran-
cije vrnila kot eterično bitje. 
Na bledem, upadlem obra-
zu, na katerem je želja po ze-
meljskih rečeh svetila iz vsa-
ke pore, je sedaj ležal dušev-
ni nadih, podoben nežnemu 
pudrastemu sloju. Ampak 
vse je prava, blažena, nepo-
pačena naravnost, kakršno je 
dosegla brez črtala za ustnice 
ali pudrnice. Njene velike oči 
so postale še večje in svetlejše 
kakor pri srčnih bolnikih, če-
ški nos je nad rdečimi ustni-
cami, ki so bile skupaj, kakor 
da bi zadrževala ihto, stal kot 
patetičen vprašaj.«

Pariška bohemka

Zahajala je v družbo ume-
tniških prvakov svojega 
časa. »Za odliko v Salonu 
sem se šla zahvalit predse-
dniku žirije, slikarju Puvi-
su de Chavannesu (1826–
1898), ki je bil tedaj najug-
lednejši in najbolj spošto-
van umetnik v Parizu. Imel 
je svoj atelje v Neuillyju, sta-
novanje pa na Place Pigal-
le. Kmalu sem bila pri njem 
skoro domača. Bil je zelo 
bogat in je imel naročenih 
več umetniških revij, katere 
smo hodili gledat k njemu. 
O, kako smo ga spoštovali! 
Vsako jutro smo se nagrma-
dili v njegovi predsobi, samo 
da smo ga videli. Bil je tako 
lep, ko je zjutraj v svoji beli 
spalni suknji stopil med nas. 
In tedaj mu je eden prinesel 
čevlje izpred vrat, drugi suk-
njo itd.; tako so mu stregli, 
da je bilo kar ganljivo. Ka-
kor za boga so ga imeli, vse 

je utihnilo kakor v cerkvi, če 
se je on oglasil v naš razgo-
vor …«

Kakšen pa je bil pari-
ški umetniški veljak do na-
dobudne Kranjice? »Z me-
noj je bil vedno zelo prija-
zen. Često mi je obljubil, da 
me vzame seboj v svoj atelje 
v Neuillyju, pa vendar nisem 
bila nikoli tam. Enkrat me 
je celo prišel obiskat v ate-
lje, ko sem stanovala že na 
Rue de Rome, da si je ogledal 
moje slike. Gospodar hiše 
me je, ko je Chavannes od-
šel, hudo ozmerjal, češ, za-
kaj mu poprej nisem pove-
dala, da dobim v poset tako 
odličnega gosta, da bi bil kaj 
pripravil. Takrat sem ravno 
slikala neko portretno studi-
jo, ki sem jo pozneje razsta-
vila obenem z lastnim por-
tretom v Budimpešti. Cha-
vannes se je dosti laskavo iz-
razil o njej, kar mu pa ni bilo 
povšeči, mi je tudi povedal. 
Ko sta bili sliki razstavljeni v 
Budimpešti, je bil lastni por-
tret všeč celo cesarju Fran-
cu Jožefu, ki je hotel, naj se 
slika kupi. Ker je nisem ho-
tela prodati, so takrat kupili 
imenovano portretno studi-
jo mlade Parižanke, po moji 
sodbi eno izmed mojih naj-
boljših del.«

Sklenimo s tistim, kar je 
sloviti slikar prebral iz nje-
ne roke in kar je o sebi skle-
nila sama. »Nekoč me je se-
demdesetletni Chavannes, 
človek, ki sem ga v življenju 
najbolj spoštovala, posadil 
poleg sebe na stol in si začel 
ogledovati črte na dlani moje 
desne roke. Ne rečem, da je 
bil vdan vražam, toda verjel 
je v nadnaravne sile; skle-
pal je na človekov značaj iz 
oblike roke, iz majhne kre-
tnje. 'Vse bi še bilo,' je dejal, 
'samo, prenagli ste, prebur-
ni!' Pa sem bila menda res 
taka. Vse sem hotela videti 
na svetu in pogledati za vsa-
ko zaveso, vedno me je gna-
lo naprej. In danes mi ni žal. 
Videla sem svet in življenje; 
bilo je lepo in polno solnca. 
Ni mi žal.«

(Viri: Ivana Kobilca, Spomini, 
po njeni pripovedi zapisal Stan-
ko Vurnik, Zbornik za umetno-
stno zgodovino, leto III (1923), 
št. 3–4, str. 100–112. – Pariški 
bohemi (1889–1895), avtobio-
grafsko poročilo avstrijske sli-
karke Rose Pfäffinger, Naro-
dna galerija, Ljubljana, 2014. – 
Sto umetnin Narodne galerije, 
NG, Ljubljana, 2016)

Ivana Kobilca: »Videla sem svet  
in življenje«
V torek, 21. junija, bodo v Podbrezjah odkrili spomenik slikarki Ivani Kobilci (1861–1926), ob 90-letnici njene smrti. Njen rod je po materini strani prav iz tega 
kraja, tu je naslikala tudi svojo najlepšo sliko – Poletje …

Ivana Kobilca, Poletje, 1889–1890, olje, platno, 180 x 141,5 
cm / Hrani: Narodna galerija, Ljubljana

Ivana Kobilca, Avtoportret v belem, ok. 1910, olje, platno, 
43,7 x 35,3 cm / Hrani: Narodna galerija, Ljubljana

Bohemske umetnice na študiju v Münchnu, ok. 1888: levo 
Rosa Pfäffinger, desno Ivana Kobilca / Foto: Narodna galerija

»Vse sem hotela videti na svetu in 
pogledati za vsako zaveso, vedno me je 
gnalo naprej. In danes mi ni žal.  
Videla sem svet in življenje; bilo je lepo 
in polno solnca. Ni mi žal.«  
(Ivana Kobilca, 1923)
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Mateja Rant

Zakaj je spolna zloraba otrok 
pri nas še vedno tabu tema, 
zakaj jo tako neradi izpostav-
ljamo?

»Spolne zlorabe otrok so 
tako težka oblika nasilja zo-
per spolno integriteto, da si 
je težko priznati, da se doga-
jajo; težko je spregovoriti o 
njih, težko se je soočiti z nji-
mi, težko je tudi odpraviti nji-
hove posledice. Gre za naj-
bolj sprevrženo obliko nasi-
lja, ki pomeni zlorabo polo-
žaja odraslega v razmerju 
do otroka. To je oblika nasi-
lja, ki močno vpliva na otroka 
ne samo takrat, ko se doga-
ja, temveč ima pogosto vse-
življenjske posledice. Dru-
gi starš ali sorodnik se mor-
da ne želi soočiti s proble-
matiko tudi zato, ker meni, 
da razkritje tovrstne zlorabe 
vodi v stigmatizacijo celotne 
družine, po drugi strani pa 
se nekaterim strokovnim de-
lavcem iz šolstva, zdravstva 
in podobno lahko zdi, da bi 
z neupravičenim sumom 
domnevnemu storilcu, če bi 
se izkazalo, da je nedolžen, 
povzročili veliko škodo.« 

Mnogi ne vedo, kako naj v 
primeru suma na spolno 
zlorabo sploh ravnajo. Kaj 
svetujete?

»Sum spolne zlorabe otro-
ka je treba prijaviti ali policiji 
ali centru za socialno delo. O 
sumu moramo spregovoriti, 
nujno moramo tudi otroku 
verjeti, da se je to, kar je pove-
dal, res zgodilo ali se celo še 
dogaja, treba ga je tudi zašči-
titi, da se zloraba ne ponovi. 
Otrok sam sebe ne more zaš-
čiti pred spolno zlorabo, zato 
je tu toliko večja odgovornost 
odraslih, da storimo vse, da 
se zloraba ne bo ponovila ne 
temu otroku ne morebiti nje-
govi sestri, bratu ...«

 
Kako prepoznamo spolno 
zlorabo pri otroku in kako 
reagirati v tem primeru?

»Znaki spolne zlorabe so 
lahko zelo različni, lahko se 
jih pojavi več hkrati, a tudi če 
se pojavijo, še ni nujno, da je 
do spolne zlorabe tudi priš-
lo. Med najpogosteje navede-
nimi znaki so nenadno dru-
gačno vedenje, padec šolske-
ga uspeha, regresije v razvo-
ju, zapiranje vase, nezaupa-
nje, nelagodje ob določenih 
ljudeh, seksualizirano obna-
šanje, poškodovane genitali-
je, prikazovanje prizorov s se-
ksualizirano vsebino v igri in 
podobno. Če opazite tovrstne 

znake, se poskušajte z otro-
kom pogovoriti, vendar ne z 
neposrednim spraševanjem 
o tem, kaj se dogaja. Dajte 
otroku občutek, da mu po-
polnoma verjamete, sporoči-
te mu, da nikakor ni kriv za 
to, kar se mu dogaja. V nas-
lednjem koraku seveda prija-
vite sum spolne zlorabe. Če 
ste otroku blizu, poiščite ka-
tero od organizacij, ki žrtvam 
spolnih zlorab nudijo stro-
kovno pomoč.« 

Nekateri so prepričani, da bo 
v primeru, če prijavijo zlora-
bo svojega otroka, zanj to še 
težje …

»Kar zadeva sam posto-
pek, ta gotovo ni prijeten 
za nikogar od vpletenih, kaj 
šele za otroka. Vendar pa z 
molkom oziroma zamolča-
njem tega kaznivega dejanja 
delamo veliko škodo žrtvi, 
storilcu pa omogočamo, 
da svoje početje nadaljuje. 
Tako je molk ali dejstvo, da 
zgodbi otroka ne verjamete, 
mnogo bolj boleče za otroka 
kot pa sam postopek.«

Imate kakšno oceno, koliko 
otrok v Sloveniji je izpostav-
ljenih spolni zlorabi? Imate 
podatke tudi za posamezne 
regije? 

»Tega podatka žal nima-
mo, saj sistem beleži le pri-
jave suma kaznivega dejanja, 
ki pa predstavljajo le vrh lede-
ne gore. Število obravnav ka-
znivih dejanj spolnega napa-
da na osebo, mlajšo od 15 let, 
v zadnjih letih upada, kar pa 
ne pomeni, da je spolnih zlo-
rab manj, pomeni zgolj to, da 
se člani družbe čutimo manj 
odgovorni, da bi na sum rea-
girali s prijavo, ali pa se nam 
zdi, da tako ali tako s samo 
prijavo ne dosežemo niče-
sar. Policija navaja, da so v 
letu 2015 obravnavali 81 ka-
znivih dejanj spolnega napa-
da na osebo, mlajšo od 15 let. 
Leta 2014 so obravnavali 110 
primerov, v letu 2010 pa kar 
244 tovrstnih primerov.«

Kdo je pogosteje žrtev spol-
ne zlorabe, dečki ali deklice?

»Deklice so pogosteje kot 
fantki žrtve spolnih zlorab, 
pri čemer raziskave navajajo, 
da sta v Sloveniji vsaka peta 
deklica in vsak sedmi deček 
žrtev spolne zlorabe. Zmo-
tno je prepričanje, da so med 
žrtvami večinoma najstni-
ce, saj se po podatkih Nata-
še Vanček iz leta 2010 devet-
deset odstotkov zlorab začne 
pred otrokovim dvanajstim 
letom, najpogosteje med 

šestim in osmim letom sta-
rosti, in traja povprečno od 
tri do pet let.«

Kdo pa so najpogosteje sto-
rilci teh dejanj?

»V devetdeset odstotkov 
primerov so storilci moški. 
Storilci običajno dobro poz-
najo žrtev in tudi žrtev obi-
čajno dobro pozna storilca. 
Med storilci so najpogosteje 
ožji družinski član – biolo-
ški oče, nov mamin partner, 
dedek, stric, brat –, družin-
ski prijatelji, predstavniki 
raznih institucij, v katere je 
vključena žrtev; skratka tis-
ti, ki žrtev dobro poznajo.« 

Zmotno naj bi bilo tudi 
prepričanje, da se to dogaja 
zgolj v »neurejenih« druži-
nah ...

»Res je, to je ena največjih 
zmot. Spolne zlorabe se ne 
dogajajo samo v 'neurejenih' 
družinah, kjer so otroci tako 
ali tako podvrženi življenju, 
ki ga zaznamuje socialna 
prikrajšanost, ki izhaja iz raz-
ličnih okoliščin, na primer al-
koholizma, nasilja, revščine 
in podobno. Dogajajo se tudi 
v družinah, ki so navidezno 
urejene in navzven deluje-
jo kot 'idealne'. Tudi moški, 
ki opravljajo družbeno pri-
znane poklice in so v družbi 
prepoznani kot uspešni, lah-
ko zlorabljajo svoje otroke ali 
otroke svojih bližnjih. Takšni 

storilci so toliko bolj skriti za 
masko uspešne, urejene dru-
žine.« 

V okviru projekta Judex že-
lite izboljšati izkušnje ot-
rok, ki v primerih doživlja-
nja spolnega nasilja vstopa-
jo v pravosodni sistem. Kaj 
je pokazala raziskava, s kate-
ro ste ugotavljali značilnos-
ti postopka pred sodiščem, 
kadar je vanj vključen otrok, 
žrtev spolne zlorabe?

»Raziskava je pokazala, 
da imamo v Sloveniji na eni 
strani veliko potencialov za 
izboljšanje postopkov, na 
drugi strani pa tudi veliko 
pomanjkljivosti sistema, ki 
bi jih lahko odpravili z bolj-
šim sodelovanjem institucij, 
večjo strokovno usposoblje-
nostjo sodelujočih in pa obli-
kovanjem protokola zaščite 
ogroženih otrok. Ta bi jas-
no določil naloge vseh pri-
stojnih služb, sosledje kora-
kov zaščite in roke za izved-
bo posameznih faz postop-
kov, obenem pa konkretizi-
ral postopek na način zago-
tavljanja spoštovanja načela 
najboljše koristi otroka kot 
glavne smernice pri vodenju 
postopka zaščite vseh ogro-
ženih otrok in s tem tudi ot-
rok, žrtev spolnih zlorab.« 

Kaj se je izkazalo, da bi bilo 
treba na tem področju spre-
meniti?

»Predvsem je treba po-
stopke v okviru danih za-
konskih možnosti prilago-
diti otrokom tako, da bodo 
zanje čim manj stresni in 
obremenjujoči. Postopek 
bi bilo smotrno v nekaterih 
delih skrajšati, se izogiba-
ti zahtevam po večkratnem 
pričanju, uporabiti mož-
nosti zaslišanja v varnih so-
bah, odpraviti možnost upo-
rabe instituta pravne koristi 
in vzpostaviti tesna medre-
sorska sodelovanja med vse-
mi ključnimi institucijami. 
Potrebna so tudi izobraže-
vanja v šolstvu in zdravstvu 
ter ozaveščanje splošne jav-
nosti, da bi se posameznik, 
če zazna sum spolne zlorabe 
otroka, ne obrnil stran, tem-
več ustrezno reagiral in pre-
prečil nadaljevanje spolne 
zlorabe otroka. Predvsem pa 
ne smemo misliti, da se bo 
spolno zlorabljanje otroka 
končalo samo od sebe. Žrtev 
ni nikoli kriva, zato jo je tre-
ba zaščititi.«

Lahko poveste kaj tudi o pri-
merih dobrih praks na tem 
področju?

»Dobre prakse so običaj-
no prej izjema kot pravilo, 
vendar je treba omeniti, da 
nekateri prizadevni strokov-
njaki storijo vse, da je posto-
pek otroku čim bolj prija-
zen, kolikor je glede na samo 
kaznivo dejanje sploh lahko. 
Med dobrimi praksami naj 
omenimo možnost, da ot-
rok spozna svojega zakoni-
tega zastopnika pred samim 
postopkom na sodišču, ter 
možnost, da otrok vidi pro-
store na sodišču in spozna 
vlogo posameznih akterjev 
v postopku pred formalnim 
začetkom postopka pred so-
diščem. Strokovnjaki so si 
enotni, da imajo v Posavju 
najboljši primer dobre pra-
kse, ki bi ga veljalo razširi-
ti na vso državo. V Posavju 
recimo pri forenzičnem in-
tervjuju na policiji sodeluje 
tudi strokovna delavka cen-
tra za socialno delo. Obliko-
vali so prakso, da v predka-
zenskem postopku sodni-
ki zaslišujejo otroke v pri-
jazni sobi preko videokon-
ferenčne povezave s sodišči, 
kar je za otroke veliko lažje. 
V Sloveniji imamo 13 tovr-
stnih sob. Na Gorenjskem 
je to Soba belega medveda 
na Centru za socialno delo 
Radovljica. Vse navedeno 
zmanjša sekundarno vikti-
mizacijo žrtve in število ko-
rakov v običajno dolgotraj-
nem postopku.« 

Molk povzroči dodatno škodo
Spolna zloraba otrok pri nas ostaja tabu tema. V sklopu mednarodnega projekta Judex+, ki ga v Sloveniji izvajajo v okviru 
Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, želijo izboljšati izkušnje otrok, ki v primerih doživljanja spolnega 
nasilja vstopajo v pravosodni sistem. Pri omenjenem projektu sodeluje tudi dr. Tjaša Žakelj, po rodu Žirovka, s katero smo se 
pogovarjali o problematiki spolnih zlorab.

Dr. Tjaša Žakelj

»O sumu 
moramo 
spregovoriti, 
nujno moramo 
tudi otroku 
verjeti, da se 
je to, kar je 
povedal, res 
zgodilo ali se 
celo še dogaja, 
treba ga je tudi 
zaščititi, da 
se zloraba ne 
ponovi. Otrok 
sam sebe ne 
more zaščiti 
pred spolno 
zlorabo, zato je 
tu toliko večja 
odgovornost 
odraslih, da 
storimo vse, da 
se zloraba ne 
bo ponovila ne 
temu otroku ne 
morebiti njegovi 
sestri, bratu ...«

Dr. Tjaša 
Žakelj
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V Galeriji Paviljona NOB 
v Tržiču je do 10. julija na 
ogled razstava z naslovom 
Moč in nemoč Seijija Kimo-
ta, japonskega umetnika, 
slikarja in kiparja, ki zadnjih 
dvajset let v kiparski likovni 
govorici raziskuje eksisten-
cialne teme človeštva, člove-
kovo svobodo in ujetništvo, 
osredotoča se zlasti na zlora-
bo moči in trpljenje posame-
znika, interpretira vsebine o 
vrednotah človečnosti in hu-
manizma. Na ogled je dva-
najst skulptur, ki jih je avtor 
posvetil krajem spomina in 
žrtvam koncentracijskih ta-
borišč, med njimi sta pred-
stavljeni dve skulpturi, ki 
ju je posvetil taborišču Lju-
belj jug in Ljubelj sever, Pre-
boj in Preboj I. »Skulptu-
re pripovedujejo tihe zgod-
be o trpljenju, ki ga človek 
povzroča drugemu člove-
ku. Pripovedujejo o poniže-
vanju in ponižanju pa tudi o 
moči navidezno nemočne-
ga, ki triumfira nad krivdo in 
jo končno premaga; odpor, 

ki zbuja upanje za človeško 
v človeku. Ravno umetniško 
delo ima to moč, da iz poza-
be prikliče sence tistih, ki so 
trpeli, ki so jih mučili, poni-
ževali in ubijali. Če doseže, 
da opazovalec obstane v ti-
šini, da se prostor in ume-
tniško delo stopita v simbi-
ozi, potem bi bilo možno, 
da sence dobijo nazaj svoje 
dostojanstvo. Nevidno pos-
tane vidno, slišno in prek 
mostu duševnega nagovar-
ja razum. Čedalje manj lju-
di bo zmoglo pripovedovati 
o svoji izkušnji zla in nasi-
lja, umetnost pa bo zmogla 
ohraniti to izkušnjo, kar je 
pomembno zlasti za priho-
dnost,« sta ob nedavnem od-
prtju razstave podelila med 
obiskovalce zakonca Seiji in 
Ursula Kimoto.

 

Beseda o umetniku

Leta 1937 v Osaki na Ja-
ponskem rojeni Seiji Ki-
moto je po študiju notra-
nje opreme in zen slikar-
stva v Osaki leta 1967 odšel 
v Nemčijo, kjer je obiskoval 

Goethejev inštitut. Med leto-
ma 1968 in 1971 je na Visoki 
šoli za umetnost v Saarbruc-
knu študiral slikarstvo pri 
profesorju dr. Borisu Kle-
intu. Odtlej deluje kot svo-
bodni umetnik na različnih 
ustvarjalnih področjih, v svo-
jem likovnem svetu razisku-
je slikarstvo, grafiko, kipar-
stvo, svoje zamisli uresniču-
je v kaligrafiji. Razstavljal je v 
več državah, tudi v Sloveniji 
je že gostoval v Atriju Mestne 
hiše Ljubljana na 2. festivalu 
strpnosti. Živi in dela v Ne-
unkirchnu v Posarju. 

A njegova dežela, Japon-
ska, je ostala v njegovem 
srcu, spominih, čutenjih in 
likovnih dejanjih. Postala je 
osnova njegovega umetni-
škega ustvarjanja. Travma-
tični spomini bombardiranja 
med drugo svetovno vojno so 
se mu kot otroku močno vtis-
nili v spomin, zato je potrebo 
po oživljanju in ohranjanju 
humanističnih vrednot prek 
likovne umetnosti želel ude-
janjiti v viden izraz. 

Seiji Kimoto v Trži-
ču razstavlja na povabilo 

Tržiškega muzeja in nje-
gove direktorice Jane Bab-
šek, razstava pa časov-
no spovpada s spominsko 
slovesnostjo osvoboditve 

taborišča Ljubelj jug in 
50-letnico pobratenja Tr-
žiča s francoskim mestom 
Ste-Marie-aux-Mines. Nje-
no postavitev so omogočili 

Občina Tržič, slovensko 
in posarsko ministrstvo za 
kulturo. To je tudi prva raz-
stava po temeljiti prenovi 
Paviljona NOB.

Zgodbe o trpljenju, a tudi upanju
Umetniška razstava Seijija Kimota v Galeriji Paviljona NOB v Tržiču je opomin na holokavst in na vse zločine proti človečnosti. Na ogled je dvanajst skulptur, 
ki jih je avtor posvetil krajem spomina in žrtvam koncentracijskih taborišč, med njimi je dve skulpturi posvetil taboriščema Ljubelj jug in Ljubelj sever.

Seiji Kimoto ob skulpturah, ki ju je posvetil taboriščema Ljubelj jug in Ljubelj sever. Ustvaril 
ju je leta 2015 v lesu, vrvi in kamnu, poimenoval pa Preboj in Preboj I. / Foto: Matic Zorman 

Mateja Rant

A v Avstralijo se ni prese-
lila, ker pri nas ne bi mog-
la najti službe. Ponudba za 
delo v Avstraliji je namreč 
prišla ravno v času, ko se je 
po končanem študiju na lju-
bljanski biotehniški fakulte-
ti že zaposlila v arhitektur-
no urbanističnem biroju v 
Radovljici. Prizna, da je bila 
zato odločitev o selitvi še to-
liko težja, a take priložnosti 
kljub temu ni želela izpus-
titi. Podjetje, v katerem so 
ji ponujali zaposlitev, se je 
namreč ukvarjalo s trajno-
stnim in ekološkim obliko-
vanjem, kar ji je bilo pisano 
na kožo, saj tudi sama raz-
mišlja podobno.

Trajnostni princip na-
mreč vključuje tako poklic-
no kot zasebno življenje. »V 
Avstraliji to niti ni težko, 
saj je reciklaža nekaj pov-
sem običajnega. Vse stvari 
je mogoče dobiti iz 'druge 
roke', in to ne samo oblačil, 
tudi pohištvo recimo in po-
dobno,« je pojasnila Blanka 

Šparovec, ki v tem vidi še 
dodatno prednost. »Dru-
gače kot v Sloveniji se v Av-
straliji ne navezujemo na 
stvari,« se posmeje in doda, 

da je v osmih letih že trikrat 
zamenjala službo in se de-
vetkrat preselila. Ta čas živi 
v Canberri in je še na po-
rodniškem dopustu, kar je 

s partnerjem Brendanom 
Corriganom in sedemme-
sečnim sinkom Jonasom 
izkoristila za obisk doma-
čih v Sloveniji. V nedeljo se 
vrača v Avstralijo, kjer jo že 
čaka nova služba. Za razli-
ko od Slovenije v Avstrali-
ji sploh na podlagi doseda-
njih referenc brez težav naj-
de zaposlitev. Po njihovi za-
konodaji morajo biti krajin-
ski arhitekti namreč vklju-
čeni v vsak gradbeni pro-
jekt. Težje kot dobiti službo 
je bilo po njenih besedah 
zgraditi socialno mrežo, saj 
se ji je bilo kot samski ose-
bi težko vključiti v družbo. 
Na začetku, pravi, ji je bil 
pri tem v veliko pomoč njen 
tedanji šef, ki jo je seznanil 
z mnogimi ljudmi. Prizna-
va, da je po pol leta življenja 
v Avstraliji že skoraj obupa-
la in razmišljala o vrnitvi v 
Slovenijo, že po enem letu 
pa si je želela ostati. Zdaj, 
ko si je v Avstraliji ustvari-
la tudi družino, pa o vrnit-
vi v Slovenijo niti ne razmi-
šlja več. 

Sprva je živela v manj-
šem mestu Townsville na 
severovzhodu Avstralije. 
»To ni ravno mesto, kjer bi 
si na prvi pogled želel žive-
ti, a izkazalo se je, da je bila 
to zelo dobra izhodiščna toč-
ka. Tam sem se imela pri-
ložnost pobliže seznaniti z 
aboriginsko kulturo in pro-
blemi, s katerimi se še ved-
no soočajo.« V aboriginsko 
problematiko je zdaj močne-
je vpeta tudi prek partnerja, 
ki se kot antropolog ukvarja 
z restitucijo ozemlja staro-
selcev, ki si prizadevajo, da 
bi jih vključili tudi v ustavo. 
V Townsvillu ji je zelo ustre-
zalo tudi tamkajšnje trop-
sko podnebje, prizna. »De-
vet mesecev na leto je prijet-
no toplo, le trije meseci po-
letja so izredno vroči in vla-
žni.« S štirimi letnimi časi se 
je znova srečala v Canberri. 
Ob tem je priznala, da s par-
tnerjem znova razmišljata o 
selitvi na obalo bolj proti se-
verovzhodu.

Avstralci so po njenih be-
sedah zelo odprti in družabni 

ljudje. »Navaditi pa sem se 
morala, da vsak, ki pride na 
obisk, s sabo vedno prinese 
tudi hrano ali vsaj pijačo. V 
Sloveniji je pač navada, da za 
to poskrbi gostitelj,« je razlo-
žila in dodala, da se prav zara-
di tega najbrž več družijo, saj 
niso obremenjeni s stroški 
pogostitve tudi večjega števi-
la ljudi. Odkar živi v Avstra-
liji, priznava, pa se je začela 
bolj zanimati tudi za politi-
ko, s katero se včasih ni pre-
tirano ukvarjala. »V Avstrali-
ji je namreč udeležba na vo-
litvah obvezna. Če se voli-
tev ne udeležiš, moraš ime-
ti za to opravičilo, pa čeprav 
da si bil na taborjenju, sicer 
plačaš kazen v višini 150 do-
larjev.« Z distance namreč 
opaža, da je v Sloveniji naj-
večji problem ravno to, da 
predvsem mladi ne izrazijo 
svojega mnenja na volitvah. 
»Tako njihovo usodo krojijo 
starejši, čeprav so ravno mla-
di tisti, ki bi morali sodelova-
ti pri oblikovanju svoje pri-
hodnosti,« konča razmišlja-
nje Blanka Šparovec. 

Avstralija postala njen drugi dom
Kranjčanka Blanka Šparovec je pred osmimi leti štiri letne čase v Sloveniji zamenjala za malodane stalno pomlad na severovzhodu Avstralije. Čeprav naj bi 
po prvotnih načrtih ostala zgolj kakšno leto ali dve, si je zdaj v Avstraliji ustvarila družino in se vsaj za zdaj v Slovenijo ne namerava vrniti. Tudi zato, ker ima 
kot krajinska arhitektka tam veliko več možnosti za uspešno poklicno kariero na svojem področju, je priznala.

Blanka Šparovec s partnerjem Brendanom Corriganom in 
njunim sinom Jonasom / Foto: Tina Dokl
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Grohar med revščino in genialnostjo
Angleški pisec Aldous 

Huxley je zapisal: »Kako ves-
te, da Zemlja ni pekel kake-
ga drugega planeta?« Tako bi 
se lahko vprašal tudi sloven-
ski slikar Ivan Grohar. Rodil 
se je 15. junija 1867 v bajtar-
ski družini v Spodnji Sorici. 
Bil je med impresionisti, ki 
so ponesli slavo slovenske-
ga slikarstva v svet, vendar pa 
tudi poniževan in žaljen.

V mladosti se je preživljal 
s priložnostnimi kmečkimi 
in gozdarskimi deli. Kot iz-
redno nadarjen je dobil pod-
poro kranjskega deželnega 
odbora, da je lahko obisko-
val Deželno risarsko šolo v 
Gradcu. Naredil je sprejem-
ni izpit na dunajski akade-
miji, vendar so ga vseeno za-
vrnili zaradi neustrezne šol-
ske izobrazbe.

Po vrnitvi se je sezna-
nil z Rihardom Jakopičem. 

Izmenično je živel v Sorici 
in Ljubljani. Vse bolj je us-
peval kot slikar nabožnih 
podob. Dobil je celo naroči-
lo za dve sliki za novo cerkev 
na Brezjah. Bili sta sprejeti z 
nedeljenim priznanjem. To 
mu je leta 1901 odprlo pot 
za poslikavo trnovske cerkve 
v Ljubljani. Čeprav je odbor 
Društva za krščansko umet-
nost njegove načrte odobril, 
so mu delo zaradi zakuli-
snih kritik odvzeli, že nare-
jeno sliko pa so prebelili. De-
ležen je bil surove in žaljive 
kritike.

Po tako hudem udarcu je 
živel v skrajni revščini. V 
upanju, da bo le kaj prodal, 
si je iz blagajne Slovenske-
ga umetniškega društva za-
čel izposojati manjše zne-
ske. Člani društva so ga ob-
sodili poneverbe, sodiš-
če pa ga je obsodilo na tri 

mesece zapora. Nekdanji 
znanci so se mu javno od-
rekli. V oporo mu je bil edi-
no Rihard Jakopič.

Julija 1903 je na Duna-
ju najel atelje in se povezal 
s slovenskimi intelektual-
ci. Po Jakopičevem nasvetu 
je lastniku uglednega raz-
stavnega salona Miethke-
ju predlagal razstavo »ne-
odvisnih slovenskih ume-
tnikov«. Na razstavi so se 
v klubu Sava združili Gro-
har, Jakopič, Vesel, Ster-
nen, Jama, Berneker in še 
nekateri. Razstava je imela 
velik odmev v dunajski jav-
nosti in pomeni enega naj-
večjih uspehov slovenskega 
slikarstva.

Kljub težkim razmeram 
je Grohar zelo veliko raz-
stavljal. V slovensko sli-
karstvo je vnesel skrajno 
subjektivno doživljanje 

kmečke motivike in mu 
vdihnil simbolični in tudi 
rahločutno socialni in 

nacionalni značaj. Zaupal 
je v lastno intuicijo. Nasli-
kal je okoli 260 slik.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Predosljah pri Kranju se je 13. 6. 1910 rodil naro-

dni delavec Anton Orehar. V avstrijskih in italijan-
skih taboriščih je bil po letu 1945 glavni duhovnik 
med begunci.

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

   V Šenčurju se je 14. 6. 1886 rodil kipar in medaljer 
Anton Sever. 

   V Kropi se je 15. 6. 1749 rodil slikar Janez Potočnik, 
eden prvih portretistov meščanov. 

   V Jaršah pri Mengšu se je 15. 6. 823 rodil veleindu-
strialec Peter Majdič. 

   V Križah se je 18. 6. 1896 rodil Maistrov borec, 
pravnik in zgodovinar Lojze Ude.

    V Dolenji vasi pri Ribnici se je 19. 6. 1876 rodil Pe-
ter Kozina, ustanovitelj Peka Tržič.

»Marku sem šla že malo 
na živce, a mi vseeno ni re-
kel žal besedice. Ko sva v Le-
nartu stopila z avtobusa, sem 
bila le še napol živa. Avtobus 
do Vitomarcev nama je rav-
no odpeljal izpred nosa. Do 
naslednjega je bilo še več kot 
tri ure čakanja. Niti toliko de-
narja nisva imela, da bi šla 
v gostilno na kosilo. V žepu 
sem imela še nekaj grižljajev 
starega kruha, a nisem imela 
moči, da bi ga vzela v roke in 
žvečila.«

»Ko mi danes pravijo vnu-
ki, da sem imela srečo, ker 
sem živela v socializmu, ko je 
– tako menijo – bilo kot v raju, 
se zelo razjezim! Kakšno sre-
čo, prmejduš! Pri Marko-
vem stricu nismo imeli ne 

stranišča ne kopalnice! Pov-
sod je smrdelo po vinu in 
po žganih pijačah. Names-
to da bi možakarja delala, sta 
ga družno dajala na zob. Bila 
sem že v visoki nosečnosti, ko 
sem sama pobirala krompir. 
Mimoidočim sem se smilila, 
a ni bilo nikogar, ki bi pristo-
pil in mi pomagal. Vse do zad-
njega sem bila naivno prepri-
čana, da se bo otrok rodil skozi 
popek. Ja, ja, kar smejte se mi! 
A mislite, da so tisti, ki bi mi 
morali povedati, kako in kaj, 
stali v vrsti pred menoj?! Živ 
krst ni zinil niti ene koristne 
besedice! Niti ene informaci-
je o tem, kako bo, ko bo otrok 
prihajal na svet, nisem ime-
la. Še dobro, da je bil Markov 
stric toliko priseben, da je sto-
pil do Frančke, ki mi je potem 
asistirala v najtežjih trenut-
kih. Sprašujete me, zakaj ni-
sem šla rodit v porodnišnico? 
Ni bilo v navadi! Pa se je pisalo 
leto 1958! Zdravnika so pok-
licali le, če je bilo med poro-
dom kaj narobe. Zdravstveni 
dom so zgradili šele leta 1965! 
Sanja se vam ne, kako smo ži-
veli! Med vojno je bilo veli-
ko hiš porušenih, ljudje niso 
imeli denarja, da bi zgradili 
nove, zato so živeli kot volko-
vi v jazbinah. Namesto da bi 
kupili opeko in cement, so de-
nar raje zapili. Tako kot Mar-
kov stric. Glavno prevozno 
sredstvo je bil še zmeraj voz, 
ki ga je vlekel vol. Pa bi mogo-
če že kako, če bi bila zdravstve-
no zavarovana. Pa nisem bila. 

Je bilo škoda denarja. Na smrt 
me je bilo strah za otroka, kajti 
ravno tisto leto sta umrla dva 
za davico. Še danes me tlači-
jo nočne more, ko se spom-
nim, da sem se morala uleči, 
razkrečiti noge in mi je babica 
rekla, da ne bo časa zato, da bi 
me obrila med nogami. Sram 
me je, ko se mi pred očmi vrti-
jo prizori, kako je šarila s prsti 
po meni, saj nisem imela poj-
ma, zakaj to dela. Šele potem, 
ko se je rodila hči, mi je posta-
lo jasno, kje vodi otrokova pot 
na svet. Ne vem, zakaj je tako 
dolgo trajalo, preden je zajo-
kala, kot v sanjah sem priki-
mala babici, ko je predlaga-
la, da jo na hitro krsti. Za vsak 
primer, če se zgodi kaj ne-
predvidenega. Pa se na srečo 
ni. Kasneje se je hči izkazala 
za zelo trdoživo, trmasto in 
pokončno žensko. Še danes, 
ko ni več rosno mlada in ima 
za seboj obilo izkušenj, misli, 
da vse ve in ima v vsem prav,« 
se spominja Katarina svojega 
prvega poroda.

V hiši, v kateri je na vseh 
koncih in krajih pihalo sko-
zi špranje, je bilo zaradi no-
vorojenke treba marsikaj po-
storiti. Katarino je bilo na 
smrt strah, da bi se prehladi-
la in zbolela za pljučnico. A 
sta se moška toliko časa obo-
tavljala in prepirala, kaj in 
kako bi, da je morala nazad-
nje vzeti zidavo sama v roke. 
Bila je še vsa slabotna od po-
roda, neprespana, lačna, saj 
niso imeli kaj jesti. Obe zu-
nanji steni je z notranje stra-
ni obložila s ploščatimi kam-
ni in zidaki, ki so ji jih poda-
rili dobri ljudje. 

»Potem pa se mi je utrgal 
film. Povedala sem možu, da 
tako ne gre več naprej. Da sem 
povsem izčrpana, živčna, 

zgarana, bolna, on pa – na-
mesto da bi mi pomagal – le-
nari in popiva. V Mariborski 
livarni so ravno odprli nove 
poslovne prostore, potrebo-
vali so snažilko in s sosedo 
Maro sva dobili službo. Mar-
ku seveda ni bilo prav. Pri stri-
cu se je imel zelo lepo. Bil je 
brez obveznosti, počel je, kar 
ga je bila volja. A sem vztra-
jala. Končno se je le omečil. 
Svoje borno imetje smo na-
ložili na voz, hčerko sem za-
vila v odejo, kajti bilo je zgo-
daj spomladi, zunaj pa je bil še 
zmeraj peklenski mraz. Mara 
nas je že čakala. Stanovanje 
je bilo enosobno, temačno, a 
je bilo zame kot raj na zemlji. 
V kuhinji je tekla voda, ima-
li smo lastno stranišče, prej-
šnji podnajemnik nam je pus-
til štedilnik na drva, ki je zelo 
hitro ogrel vse prostore. S pri-
jateljico sva se v službi menja-
li, tako da je bila ves čas ena 
doma, pri hčerki Zinki. Na 
moža se nisem mogla zanes-
ti. Veliko pozneje, ko sem že 
imela vnuke, so me spraševa-
li, zakaj ga nisem napodila, 
zakaj sem vztrajala ob njem. 
Bolj, ko sem jim dopovedo-
vala, manj so me razumeli, 
da so to bili takšni časi. Po-
roka je bila narejena za zme-
raj in z možmi so morale po-
trpeti tudi druge ženske. Vča-
sih kakšna ni zdržala hudega 
bremena, pa je šla na 'štrik' ali 
pa se je tudi sama zapila. Ni 
bilo lahko. Vse mi je šlo od rok 
in kot po maslu, dokler nisem 
bila spet noseča. Zelo sem se 
bala poroda, saj sem z njim 
že imela izkušnje in sem ve-
dela, kaj me čaka. Na srečo se 
je Marko držal službe, denar, 
ki ga je prinesel domov, je bil 
več kot dobrodošel. Prve tri 
mesece sem veliko bruhala, 

slabo mi je bilo. Na bolniško 
si nisem upala, saj bi lahko iz-
gubila službo. Možu ni bilo 
všeč, da sem se mu v poste-
lji odmikala. Takšna, kot sem 
bila, so me tiste reči odbijale, 
da me bolj niso mogle! In kaj 
se je potem zgodilo? Mož se 
je začel vrteti okoli Mare. Ko 
sem se nekoč po malici vrni-
la domov, sem ju našla v pos-
telji. Prijateljica, ki me je izda-
la, se je izselila, še prej pa mi 
je vrgla v obraz, da je z Mar-
kom spala že veliko prej, pre-
den smo se odselili v Maribor. 
Marko je trdil, da ni res, a bilo 
mi je vseeno. Naslednje jutro 
je izginil tudi on in se preselil 
k njej. Si predstavljate šok, ki 
sem ga doživela? Ni mi kaza-
lo drugega, kot da sem mami 
napisala pismo in jo prosila, 
ali ji lahko pripeljem Zinko 
v varstvo. To je bila zelo trno-
va pot. Omehčala se je šele, 
ko sem padla pred njo na ko-
lena. Spoznanje, da je na vse, 
kar sem kdajkoli naredila za-
njo dobrega, pozabila, ni bilo 
lahko. Ko sem ji omenila, da 
sem se nekoč tudi jaz žrtvova-
la zanjo in ostala pri njej, ko 
sta obe sestri šli od doma in 
jo pustili samo, je le skomi-
gnila z rameni. Hvala Bogu 
je čez čas Zinko vzljubila, kot 
bi bila njena. Ko se je Marko 
vnovič vrnil k meni, je ni več 
hotela dati iz rok. Vdala sem 
se v usodo in ji pustila hčerko 
še za eno leto. Po eni strani je 
bilo tako prav, saj sem imela z 
drugo precej dela. Tudi Mar-
ko je bil po avanturi s prijate-
ljico bolj prijazen, saj je ugo-
tovil, da je storil veliko napa-
ko, ker me je pustil. Tako se 
je pri drugi hčerki dogajalo, da 
sva jo v nedeljo popoldne dala 
v voziček in jo peljala (živela 
sva malo ven iz mesta) celo do 

Rotovža pa nazaj. Žal je dru-
žinska in zakonska sreča tra-
jala le slabo leto. Ko sem šla 
rodit tretjo hčerko, sem mo-
rala tudi drugo odpeljati k 
mami. Bila je še premajhna, 
da bi jo zaupala Markovemu 
varstvu. Mož je bil potem sam 
doma in imel je prosto pot, da 
se je spet družil z Maro. Pri-
peljal jo je celo v najino stano-
vanje, na najino posteljo. Ko 
sem se vrnila iz porodnišni-
ce, kjer me ni niti enkrat obi-
skal, so mi sosedje poveda-
li, zakaj ne. Eden od sosedov 
mi je pomagal odnesti poto-
valko na vlak, saj moža nisem 
želela več videti. Mama me je 
skupaj z dojenčico brez besed 
sprejela pod streho. Žal se nis-
va najbolje razumeli, saj mi je 
ves čas očitala mojo trmo. Če-
tudi sem po tihem vedela, da 
ima prav, sem bila zelo priza-
deta. Molčala sem in držala je-
zik za zobmi, saj bi me dru-
gače postavila pred vrata. Sta-
rejšo hčerko je naučila nem-
ško, tudi drugo je poskušala, 
a ni imela sreče. Bila je pre-
več živa, da bi sedela pri miru, 
za mizo. Trije meseci porod-
niške so hitro minili, mora-
la sem se vrniti v Maribor. 
Mama me je presenetila, saj 
mi je predlagala, da se prese-
lim nazaj domov in si najdem 
zaposlitev kje bliže. Po eni 
strani sem bila vesela, po dru-
gi pa me je bilo groza, saj bi 
selitev pomenila tudi dokonč-
no slovo od Marka. Kljub vse-
mu sem v srcu še vedno upa-
la, da se bova pobotala. Ne-
kega torkovega jutra sem se 
tako ponovno usedla na vlak. 
Doma v stanovanju ni bilo ni-
kogar. Sosedje so mi povedali, 
da me je inkasant za elektriko 
večkrat zaman iskal …«

(Konec prihodnjič)

Katarina, 2. del

Varanje
Milena Miklavčič

usode

Peter Colnar
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Razgledi

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Ena od uvodnih tekem na 
evropskem nogometnem 
prvenstvu, žoga je okorna, 
zunaj dežuje … Umik s sko-
delico kave v bralno nirva-
no. Na hodniku še odmev 
glasu: Kaj pa če kdo pok-
liče? …. Sem na letalono-
silki, je moj odgovor … Pa 
sem res na letalonosilki, na 
»Ship of Brides« (Ladji ne-
vest, v angleščini jo najde-
te na spletu), romanu an-
gleške, tudi pri nas znane 
pisateljice Jojo Moyes. Na-
peta zgodba. Leto 1946. Le-
talonosilka »Victorious«, 
znana iz številnih pomor-
skih bitk druge svetovne voj-
ne, iz Avstralije pluje proti 

Plymouthu, na njej pa 655 
žena in nevest angleških vo-
jakov, znanstev, ki so se med 
drugo vojno sklenila na Pa-
cifiku. Spremlja jih več kot 
1100 moških. Ladijska po-
sadka in marinci ter vojaki, 
ki se po dolgem času vračajo 
domov. Ladja je delno prire-
jena za potnice. Potovanje, 
dolgo šest tednov. Velika 
pričakovanja pa tudi razo-
čaranja. Sporočilo: »Neza-
želena!« Četudi je njen za-
kon veljaven, mora nazaj v 
Avstralijo. Vojaški red. A 
pod njim vre kot v kotlu.   
Dobrodušni kapitan izgu-
blja živce. Nori prizori, vro-
če noči na krovu, letalo, pre-
kucnjeno v morje, labirin-
ti ladijskih prostorov. Leta-
lonosilka je plavajoče mes-
to. V naelektrenem vzduš-
ju zgodba štirih žensk, ki si 
delijo kabino. Industrialče-
va hči Avice, šestnajstletna 
Jean, kmečka hči Margaret 
in bolniška sestra Frances, 
ki je v vojaških lazaretih vi-
dela neizmerno gorje. Med 
žalostnim marincem, ki 
vsako noč straži pred Fran-
cesino kabino, in njo vzklije 
ljubezen, kar ni preprosto, 
saj imata že vsak svojega za-
konskega partnerja … Pisa-
teljica je o tem zapletenem, 
s čustvi nabitem potovanju 
nekaj izvedela iz očividkinih 
ust. Tudi babica Jojo Moyes 
je bila vojna nevesta, le da se 
je njena zgodba (ki v roma-
nu ni opisana) srečno kon-
čala … »Victorious« (Zma-
goviti) je postal žrtev razre-
za 1969. In kaj naj jaz razre-
žem ob tej zgodbi? Res, da je 
v avstralski kuhinji kralj žar, 
a princeska je banana.  

Avstralski bananin kolač

Za avstralski bananin ko-
lač je značilno, da obsta-
ja veliko število inačic, od 
preprostih do zelo kompli-
ciranih. Meni je pri srcu 
naslednji, za katerega ne 
potrebujem niti mešalnika, 
nobene dodatne roke, pač 
pa dober, ne premajhen šti-
rioglat model in zares zre-
le banane. Sestavine so od-
merjene zvečine na skode-
lice, kar pomeni veliko sko-
delico za belo kavo.

Za 4 osebe potrebujemo: 
125 g mehkega masla, 1 skodeli-
co sladkorja, 2 jajci, 2 zelo zreli 
banani, četrt skodelice gostega 
polnomastnega jogurta, 2 sko-
delici moke, 1 zavojček pecil-
nega praška, maščobo – maslo 
ali margarino – za namastitev 
modela, 1 pest drobtin, stepeno 
sladko smetano – optimalno, 
12 bananinih kolutov.

Pečico ogrejemo na 175°. 
Maslo, jajci in sladkor ume-
šamo z vilicami. Zmešamo 
moko s pecilnim praškom 
in skupaj presejemo. Z vi-
licami zmečkamo banani, 
ju zmešamo z jogurtom in 
dodamo jajčni zmesi. Nato 
dodamo moko s pecilnim, 
zmešamo in zvrnemo v dob-
ro namaščen, z drobtinami 
oprašen oglat in podolgast 
model. Pečemo približno 50 
minut. Počakamo, da se ko-
lač malce ohladi in ga zvrne-
mo na rešetko. Ohlajenega 
lahko ponudimo s koluti ba-
nane in sladko smetano. Ko-
lač je primeren za zamrzo-
vanje.  

Pa dober tek! 

Ladja nevest

mizica, 
pogrni se

Miha Naglič

»Ko je Leonardo da Vin-
ci ob koncu 16. stoletja vi-
soko v Apeninih, v rodni 
severni Italiji, nabiral fo-
silne ostanke morskih ško-
ljk, je pravilno sklepal, da je 
morje nekdaj prekrivalo to 
območje. To je bil začetek 
znanstvene discipline pale-
ontologije, ki raziskuje in 
razlaga življenje v preteklo-
sti. Medtem ko je večina fi-
lozofov tistega časa razlaga-
la fosile kot neorganske os-
tanke igre narave ali odpad-
ke kosila rimskih legionar-
jev, je Leonardo uporabil 
sodobno znanstveno me-
todo dedukcije. / Fosili so 
lepi in presenetljivi. Kdor-
koli je kdaj stal pod skele-
tom dinozavra ali kdor je v 

kamnini odkril svetlikajo-
čo se biserno matico školj-
ke, ki je poginila pred več 
100 milijoni let, pozna ta 
občutek začudenja. Ob dej-
stvih, da so dinozavrov ske-
let nekoč pokrivale mišice 
in koža, da so školjke ne-
koč živele ne morskem dnu 
in filtrirale drobce hrane in 
vode, nam proučevanje fo-
silov omogoča dostop do 
različnih obdobij v prete-
klosti. / V začetku 19. stole-
tja se je večina naravoslov-
cev strinjala, da je Zemlja 
zelo stara, čeprav niso mog-
li neposredno izmeriti nje-
ne starosti. Opazili so dolo-
čena zaporedja kamnin in 
fosilov skozi čas. Ugotovili 
so, da je veliko rastlin in ži-
vali dejansko izumrlo. Pre-
tekli sta še dve stoletji, da 

so izpopolnili metode da-
tiranja kamnin, da so raz-
iskovalci iz kamnin znali 
razložiti nekdanja okolja in 
da so razumeli prehranje-
vanje in obnašanje nekda-
njih organizmov. / Sodob-
ni paleobiologi raziskuje-
jo na terenu, hkrati pa tudi 
eksperimentirajo v kemij-
skih laboratorijih in na su-
perračunalnikih. S preiz-
kušanjem je danes mogo-
če prodreti tudi pod površi-
no in preverjati ideje o pre-
hranjevalnih navadah po-
samezne vrste dinozavra, 
o množičnosti in posledi-
cah določenega množične-
ga izumiranja. Paleobiolo-
gija sloni na čudesih fosilov 
in je uporabna veda, s po-
močjo katere raziskovalci 
sestavljajo drobce podobno 

kot Sherlock Holmes, da 
bi razkrili skrivnosti življe-
nja v geološki preteklosti. / 
Knjigo so napisali aktivni 
profesionalni paleontologi 
z vsega sveta. Sodobno zna-
nost so prevedli v bogato in 
presenetljivo pripoved o ra-
zvoju življenja na Zemlji.« 
(Str. 9)

Tako nas paleontolog Mi-
chael J. Benton uvaja v novo 
knjigo v zbirki Velika ilu-
strirana enciklopedija. To 
je knjiga o vsem, kar vemo o 
dogajanju na Zemlji od nje-
nega nastanka pred 4,56 mi-
lijarde let do konca zadnje le-
dene dobe (okrog 10.000 pr. 
n. š.), po kateri se je začela 
zapisana zgodovina. Never-
jetno, na 500 straneh se lah-
ko sprehodimo skozi vso ze-
meljsko pradavnino!

Nove knjige (334)

Pradavnina

Pradavnina, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2016, 512 
strani, 129,90 evra, www.emka.si

»Živijo, daj mi 'petko'.« Rečeno, storjeno. Ne, Maraton Franja gospodiča v še precej rosnih 
letih za zdaj še ne zanima. Mnogo prijetneje mu je na pot kreniti na prvem sedežu z 
»očibiciklom«. Razloga sta dva: ni treba goniti pa še okrog lahko gledaš in deliš »petke«. 
In prav je tako, da ima najpomembnejši član v družini tudi glavno besedo. Pa srečno pot, 
mladenič. I. K. / Foto: Tina Dokl

Fotografija je nastala na sobotni spominski slovesnosti ob 71. obletnici osvoboditve 
koncentracijskega taborišča Mauthausen Ljubelj in ima zelo močno sporočilo za 
prihodnost: vredno se je truditi v življenju, v družbi nasploh za vse te srečne, vedre poglede 
in nasmehe. S. K. / Foto: Tina Dokl
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Grega Flajnik

N
ajboljše izho-
dišče za ogled 
Brd so vse-
kakor Gon-
jače s svojim 

23-metrskim stolpom. Kar 
144 stopnic je treba preho-
diti, da prideš na vrh. In se 
splača, saj z njega ob lepem 
vremenu vidiš vse do Trža-
škega zaliva. In nam je vre-
me ustreglo, zato smo lahko 
uživali v čudovitem pogledu 

na urejene vinske brajde. 
Lokalna vodička Nevenka 
Prinčič nas je nato popeljala 
skozi zanimive briške vasi-
ce. Zanimivo, da se kar nekaj 
vasic, Dobrovo, Cerovo, Gra-
dno, Cerje, imenuje po raz-
ličnih vrstah hrasta, ki ras-
te v teh krajih. Peljali smo se 
tudi skozi vas Medana, ki je 
nekakšno vinorodno središ-
če Brd. V njej so znani vino-
gradniki – Movia, Dolfo, Kri-
stančič in Belica so le neka-
teri med njimi. »Briški fan-
tje hodijo po dekleta v velika 

mesta, ta pa niso vajena trde-
ga dela v vinogradu,« nam je 
razložila vodička. »No, nek-
do mora skrbeti tudi za mar-
keting,« še doda. Sicer je 
v Medani tudi rojstna hiša 
Alojza Gradnika, ki pa je žal 
precej zanemarjena, ker ni 
dogovorjeno lastništvo hiše. 
Seveda ni šlo brez ogleda 
krajev, kjer so snemali zuna-
nje prizore Ene žlahtne što-
rije. Gredič v vasi Ceglo, vra-
ta gostilne, cerkev in poko-
pališče v vasi Biljana ter dvo-
rec Viplože so kraji, kjer se 
je večina naših gostov žele-
la ustaviti in tudi fotografira-
ti. Notranjih prizorov žal nis-
mo mogli videti, saj jih sne-
majo v Ljubljanskem studiu. 
Ogled Brd smo končali v sre-
dnjeveški obmejni vojaški 
utrdbi – vasici Šmartno, ki je 
dobila ime po cerkvi svetega 
Martina, sicer največji cerkvi 
v Brdih. Skoraj vsa vas je lepo 
obnovljena, v njej pa smo si 
poleg cerkve ogledali še Hišo 
kulture in Briško hišo.

Nato smo se ustavili na 
kmetiji Drnovščkovi, ki ima-
jo v vasi Kromberk v bližini 

Nove Gorice velik sadov-
njak. Sem so razširili svojo 
dejavnost, saj v Brdih, kjer 
živijo, ni prostih parcel, da 
bi to lahko storili doma. V 
sadovnjaku, ki smo ga obi-
skali, pridelujejo predv-
sem češnje. Imajo do tride-
set različnih sort, od zgo-
dnjih do poznih, ki jih obi-
rajo šest tednov. Prideluje-
jo tudi oljčno olje in oljčni 
liker, ki smo ga lahko poleg 
slastnih češenj tudi pokusili. 
Ker imajo kmetje svoje proi-
zvodne prostore brez strehe, 
so precej odvisni od vreme-
na, nam je razlagala že vodi-
čka. »In letos sadjarjem vre-
me ni naklonjeno, saj je za 
češnje preveč dežja,« je poja-
snil gospodar Jordan. Pove-
dal nam je nekaj sadjarskih 
skrivnosti – med drugim 
tudi to, da oni češnje obre-
zujejo spomladi.

Med vožnjo v avtobusu 
smo poslušali še nekaj pes-
mi kantavtorja Iztoka Mla-
karja, ki v svojih izvirnih 
besedilih med drugim opi-
suje tudi življenje prebival-
cev Goriških brd. 

NAŠA ŠTORIJA V BRDIH
Na Glasovem izletu smo tokrat občudovali lepote Goriških brd, kjer je v tem času veliko češenj. Iskali 
smo tudi prizorišča, kjer se je odvijala priljubljena televizijska nanizanka Ena žlahtna štorija. 

Prva skupina Glasovih izletnikov pred Gredičem Druga skupina se je fotografirala v Gonjačah. / Vse fotografije: Grega Flajnik

Martina Oblak in Irena Frlan ob grobu Tonke Špacapan

Milenka in Tine Jekovec pred vrati »televizijske« Oštarije 
pri sv. Marku v Biljani

Benjamin Ipavec, skupaj s sodelavkama, ki so nam 
pripravili okusno kosilo.

Alenka in Jordan Drnovšček, se trudita kar na dveh 
posestvih v Brdih in Kromberku.
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

sudoku_LAZJI_16_48
NALOGA

7 2 6 9
6 2 3

1 8 4 7 6
7 2 1 3

9 3 1 6
2 9 3 5 7

9 8 4
8 7 3

sudoku_LAZJI_16_48

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_16_48
NALOGA

7269
623

18476
7213

9316
29357

984
873

sudoku_LAZJI_16_48

REŠITEV

742168935
569723184
183594276
876259413
421637598
935841762
294316857
357982641
618475329

sudoku_TEZJI_16_48
NALOGA

8 9 2
1 6

4 2 9
9 1 8
1 3 8 9 6

4 7 2
6 9 7

3 4
9 4 1

sudoku_TEZJI_16_48

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_48
NALOGA

892
16

429
918
13896

472
697

34
941

sudoku_TEZJI_16_48

REŠITEV

895267413
327914685
461853279
976321854
132485796
584796132
649138527
713542968
258679341

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

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

Služba v mešanem podjetju
Dva sveže diplomirana študenta se srečata po nekaj 
mesecih in pogovor seveda nanese na zaposlitev.
»A si res že dobil službo?« vpraša prvi.
»Sem. Kmalu po diplomi.«
»Kje pa?«
»Ah v nekem mešanem podjetju.«
»Aja? Kaj pa potem delaš?«
»V mešalcu mešam malto.«

Kaj bo pa punca rekla 
Janez v lokalu prisede k punci: »Ti lahko plačam pijačo?«
»Kaj bo pa rekla tvoja punca? Fantje kot ti imajo vedno 
punco.« 
»Nimam je več, pustil sem jo pred mesecem dni.« 
»No, potem je pa v redu.« 
In tako gre naprej, zgodba se konča na zadnjem sedežu 
njegovega avtomobila. 
Ko se oblačita, ona vpraša: »In kako to, da si pustil prej-
šnjo punco?« 
»Moral sem, žena je izvedela.« 

Ne sliši dobro 
Mož sprašuje na upravi za notranje zadeve, kje bi lahko 
bila njegova žena,ki jo že dva dni pogreša. Povejo mu, da 
ležita v mrtvašnici dve utopljenki.
»Ali bi se dalo vašo ženo po čem posebnem prepoznati?«
»O, ja, na levo uho bolj slabo sliši.«

Razlika med kravo in bikom 
Učiteljica: »Janezek, kako razlikujemo kravo in bika?«
Janezek: »Po repu. Krava ga ima eno luknjo višje.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Velika nenadna sreča vas čaka v obliki ljubezni, ki jo sicer 
željno pričakujete, a bo vseeno presenečenje. Za nekaj 
minut boste ostali brez besed, kmalu se boste znašli in 
zadevo obrnili v svoj prid. Zaradi financ boste dobre volje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Kaj je prav in kaj ne. Kaj je resnica in kdo laže. Biti tukaj ali 
tam – ali pa nikjer. Take in podobne misli vam v nasled-
njih dneh ne bodo dale spati. Pogovor na štiri oči vam bo 
pomagal najti pravo in edino odločitev, brez skrbi.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Novice, ki jih boste dobili, vas bodo sprva zmedle, saj ste 
svoje zaključke že zdavnaj naredili in vso zadevo umakni-
li iz svoje zavesti. A kaj, ko podzavest spleta svoje niti. S 
pogovorom, ki sledi, boste več kot zadovoljni. Vse gre prav.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Po nekem neuspelem podvigu se boste kar hitro pobrali 
in nikakor ne boste obupali. Poslovno pa tudi zdravstveno 
se vam obetajo boljši časi, le pri financah bodite malo bolj 
pazljivi. Nekdo je nestrpen, upa in čaka na vaš odgovor. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Zdravstvene težave, ki se bodo pojavile, boste hitro in 
uspešno odpravili. Če se vam bodo pri financah pokazale 
težave, nikar ne delajte panike, saj se vse pozitivno reši, 
preden bi sploh lahko prišlo do težav. Z odločitvijo ne 
odlašajte.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Na trenutke se boste počutili osamljeno, istočasno pa se 
boste vsemu izogibali in skušali poiskati krivdo v drugih. 
Sporočilo, ki ga boste prejeli, vas bo predramilo in postavi-
lo nazaj na noge. Finančna naložba se vam bo obrestovala.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Kmalu se boste morali odločiti – dopust da ali ne. Dolgo 
vas ne bo čakal nihče in lahko se zgodi, da ostanete sami s 
svojim omahovanjem. Pa res, le zakaj si ne bi mogli vzeti 
zase in za svoje najbližje nekaj časa. Ne oklevajte.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ne samo ta teden, temveč kar dolgo obdobje se vam bo 
vse dogajalo v povezavi z ljubeznijo. Pred vami je družin-
ska sreča in izpolnitev želje v vašem osebnem, čustvenem 
življenju. Obetajo se vam tudi nove prijateljske vezi.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Čeprav se vam v ljubezenskem življenju vse odvija po 
načrtu, morate biti previdni, da vam vajeti ne uidejo iz 
rok. Samo sanjati in to potem tudi doživeti ni vedno ena-
ko. Seveda je vse odvisno od vaših želja in tega, ali ste 
pripravljeni na spremembe.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Težave boste uspešno rešili šele takrat, ko boste priprav-
ljeni prevzeti del krivde nase. Ker tudi drugi to od vas pri-
čakujejo, ne boste imeli druge možnosti. Na delovnem 
mestu se vam odpirajo nove ambicije, glejte, da jih ne 
spregledate.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Bojite se sprememb. Sicer jih zavestno še ne pričakuje-
te, a potihem veste, da se nekaj dogaja. Spremembe so 
včasih nujno potrebne, saj se drugače tudi ne more nikoli 
spremeniti na bolje in vse ostane samo pri sanjah. Pogu-
mni so zmagovalci.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ponudila se vam bo enkratna priložnost za daljše poto-
vanje. Vse to bo za vas tako nepričakovano, da ne boste 
zmogli najti vzrokov proti. Na čustvenem področju boste 
izvedeli novice, zaradi katerih boste kar nekaj dni dobre 
volje. 
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QLANDIA KRANJ, TOLEA d.o.o.
T: 031 316 000 | mega.phone4@siol.net

Novo pooblaščeno prodajno mesto 
Telekoma Slovenije, akcije, internet, 
televizija in telefonija, bogata izbira 
telefonov in dodatne opreme, vse na 
enem mestu v Qlandiji ...

Pričakujejo vas strokovno usposobljeni 
svetovalci, ki vam bodo z veseljem 
pomagali najti optimalne rešitve!

Novo v
Qlandiji!

1. nagrada: majica Megaphone
2. nagrada: jopica Megaphone
3. nagrada: jopica Megaphone

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 29. 
junija 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Star šestinsedemdeset let je 
umrl Michu Meszaros, igra-
lec, najbolj poznan po vlogi 
Alfa v seriji iz osemdesetih. 
Po poročanju tujih medijev so 
igralca pred tednom dni našli 

brez znakov življenja v kadi na njegovem domu in ga pre-
peljali v bolnišnico. Njegov menedžer je odprl sklad, kjer 
bodo zbirali prispevke za njegovo bolnišnično oskrbo in 
pogreb.

Poslovil se je zvezdnik Alfa

Raper Lil Wayne (33) je bil po tem, ko je 
njegovo zasebno letalo dvakrat izredno 
pristalo, odpeljan v bolnišnico, kjer se 
zdravi zaradi epileptičnega napada. 
Raper bi moral konec tedna nastopiti v 
Kansas Cityju. Njegov predstavnik še ni 

podal izjave glede raperjevega stanja in prihajajočih nas-
topov. Glasbenik se z napadi bori že od leta 2012.

Lil Wayne urgentno v bolnišnico

Princ Harry (31) se je po poročanju tujih 
medijev ogrel za pop pevko Ellie Goul-
ding (29). Na neki zabavi sta večino noči 
preživela skupaj, vir pa je celo potrdil, 
da sta se zaljubljenca, skrita pod odejo, 
poljubljala. Harry je odšel zgodaj, saj je 

naslednji dan imel polo, Gouldingova pa le pet minut za 
njim. Se na britanskem dvoru kmalu obeta še ena poroka?

Se je princ Harry zagledal v pop zvezdnico?

Mnogi zvezdniki, med njimi tudi Ellen 
Degeneres, Beyonce, Madonna, Amy 
Schumer, Reese Witherspoon in Elton 
John, so izrazili svojo sožalje svojcem 
umrlih v napadu gejevskega nočnega 
kluba v Orlandu na Floridi. Napadalca, 

ki je ubil devetinštirideset ljudi, je k napadu vzpodbudil 
pogled na dva moška, ki sta se poljubljala sredi mesta. Po 
incidentu se je zgodil tudi umor mlade, obetavne pevke 
Christine Grimmie (22), ki je nastopila v glasbenem šovu 
The Voice.

Mesto Orlando zavito v črnino

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

V 
sredo se je v idi-
ličnem okolju 
golfskega igrišča 
v Smledniku trlo 
klobukov in seve-

da tudi zvezdnikov pod njimi. 
Revija Zvezde je tam pripra-
vila tradicionalni dobrodelni 
piknik pod klobuki, na kate-
rega povabijo zvezdnike, ki 
jih med letom gostijo na svo-
jih straneh. Zbralo se jih je 
več sto, mnogi so s seboj pri-
peljali tudi družinske člane. 
Piknik je bil tudi tokrat dob-
rodelno obarvan, saj so ude-
leženci lahko kupili dobrode-
len klobuk, izkupiček pa bodo 
namenili projektu Botrstvo v 
Sloveniji. Med nastopajočimi 

je bil letos v središču pozorno-
sti pevec Samuel Lucas. Pro-
gram je povezoval radijski 
voditelj Klemen Bunderla, za 
glasbo in dobro vzdušje pa je 
skrbel DJ Dady, ki praznuje že 
30. obletnico delovanja.

Organizatorji so tudi tokrat 
med klobuki najrazličnej-
ših oblik in barv izbrali naj-
bolj domiselne. Za najizvir-
nejši ženski klobuk so izbra-
li klobuk Jerce Legan Cvikl, 
ki je nosila posnetek klobu-
kov, kakršne so nosile ženske 
v Ameriki v prejšnjem stole-
tju, dobila pa ga je v muzeju 
v Washingtonu. Nagrado za 
najbolj izviren moški klobuk 
je prejel novopečeni mister 
Slovenije Tilen Grah, ki je sta-
vil na rdečo barvo, za najbolj 
ustvarjalen otroški klobuk je 

bila nagrajena Gaja, hči Fran-
cija Keka, ki je nosila simpa-
tično kučmo, medtem ko je 
njen oče na piknik prišel kar 
s čelado.

Stolp Škrlovec v Kranju pa 
je v torek gostil ekipo Skečo-
holikov, ki je snemala pilot-
no televizijsko oddajo. Gre za 
oddajo z vnaprej posnetimi 
skeči, ki jih nato v »studiu« 
pokažejo živi publiki. Skeče 
med seboj sproščeno povezu-
jejo štirje komiki, člani ekipe 
Skečoholiki, ki jo sestavljajo 
Jernej Celec, Sašo Stare, Aleš 
Novak in Gašper Bergant. 
Fantje so sicer kreativno in 
scenaristično že kar precej 
podkovani, saj so pisali za kar 
nekaj televizijskih oddaj: Vid 
in Pero šov, Ta teden z Jure-
tom Godlerjem, Roast Vida 

Valiča, Na Žaru ... Pri izve-
dbi in igranju sodelujejo še 
z drugimi improvizatorji in 
komiki, v Škrlovcu pa sta se 
jim pridružila tudi Nejc Šmit 
in Rok Bohinc, ki sta skrbe-
la za nemoten potek snema-
nja in med premori zabavala 
občinstvo.

Projekt Skečoholiki se je 
začel pred dobrima dvema 
letoma na kanalu YouTube, 
na katerem so se lahko razli-
čni komiki preizkusili v pisa-
nju, režiranju in igranju kra-
tkih komičnih skečev, danes 
pa je ekipa v pogovorih za 
prvo slovensko oddajo s ske-
či. Ali bo ta prišla na male 
ekrane oz. kdaj bo to znano, 
pa fantje ne želijo ugibati, da 
ne bi prinesli nesreče na nji-
hov projekt ...

BOTRI S KLOBUKI
V Smledniku je potekal tradicionalni piknik pod klobuki, na katerem so znova zbirali sredstva za projekt 
Botrstvo v Sloveniji, Skečoholiki pa so v stolpu Škrlovec v Kranju snemali pilotno televizijsko oddajo.

... legendarni igralec Demeter Bitenc s partnerko Majdo 
Pintar in modna strokovnjakinja Nina Gazibara. 

Piknika pod klobuki so se udeležili tudi pevca Matjaž 
Kumelj in Daša Gradišek ter igralec Uroš Smolej ter ... 

V Smledniku so mnogi uživali v družbi družinskih članov, 
med njimi tudi vodja Čukov Jože Potrebuješ ... 

... in vodja skupine Atomik Harmonik Jani Pavec v družbi 
svojih deklet. / Foto: Primož Pičulin 

Piknik je povezoval Klemen Bunderla, za glasbo in dobro 
vzdušje pa je skrbel legendarni DJ Dady. / Foto: Primož Pičulin

Nejc Šmit in Rok Bohinc (prvi in drugi z leve) sta med 
snemanjem pilotne oddaje Skečoholiki zabavala občinstvo.  

Večer slovenskih viž v narečju na Trati so s plesom 
popestrila tudi mlada simpatična dekleta Monika, 
Teja in Katja, članice Folklorne skupine Škofja Loka. 
Vestne dijakinje bodo po odlično opravljenih šolskih 
obveznostnih dejavne tudi med počitnicami, morda 
pa si bodo privoščile tudi nekaj prijetnega morskega 
oddiha. / Foto: Gorazd Kavčič
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ČETRTEK, 23. 6., OB 20.00

WWW.CINEPLEXX.SI

DARILA IN

NAGRADNO 

ŽREBANJE!

TERENSKA KRVODAJALSKA  
AKCIJA – JUNIJ 2016

Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev  
in se udeležite junijske terenske  krvodajalske akcije,  

ki bo v TOREK, 21. junija 2016 
v DOMU KRAJANOV PRIMSKOVO,  

Jezerska cesta 41 v Kranju. 
Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 670
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Glasovnica za Kmečko ohcet v Bohinju
Vabimo vas, da sodelujete v izboru za par, ki se bo v soboto, 
30. julija, poročil na tradicionalni Kmečki ohceti v Bohin-
ju. Izbirate lahko med predstavljenimi pari in se odločite za 
tistega, ki vam je najbolj všeč. Veljavne bodo le originalne 
glasovnice, ki bodo do vključno torka, 28. 6. 2016, objav ljene 
v vsaki številki Gorenjskega glasa in bodo prispele do petka, 
1. 7. 2016, na sedež Turističnega društva Bohinj, Ribčev laz 
48, 4265 Bohinjsko jezero. Veljavne bodo gla sovnice, ki bodo 
prispele do 12. ure. Na koncu bomo med vsemi glasovnicami 
izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli lepo nagrado Gorenjs-
kega glasa in Turističnega druš tva Bohinj.

Kmečka ohcet v Bohinju

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in pošta:

Glasujem za par št.:

Milena Čerin in Matjaž Kristan Simona Dijak in Anton Bizjak Sašo Švigelj in Teja Tominec

Kot nekdanji župan bi rad po-
jasnil določena dejstva v zve-
zi s problematiko tožbe GGD 
proti občini Naklo. V javnosti 
se je pojavilo prepričanje, da 
je Občina Naklo dolžna pla-
čati Gorenjski gradbeni druž-
bi, d. d., precejšnja denarna 
sredstva. Gre za približno 1,3 
mio EUR, kar seveda za obči-
no predstavlja veliko denarja. 
Ustvarja se mnenje, da gre za 
čisto izgubo denarja, kar pa 

Vračilo kupnine 
Gorenjski 
gradbeni družbi

seveda ne drži. Gre za vra-
čilo glavnice (dela kupnine) 
in zamudne obresti, na osno-
vi sodbe vrhovnega sodišča. 
Vračilo glavnice je vračilo de-
narja, ki ga je Občina Naklo 
od GGD-ja dejansko dobila 
kot kupnino za prodajo stav-
bnega zemljišča v Gobovcah, 
v času mojega županovanja. 
Ta denar je bil vnesen v ob-
činski proračun in ga je obči-
na porabila za financiranje 
občinskih infrastrukturnih 
projektov. Ker so po sklenje-
ni pogodbi določene skupine 
ljudi na vse načine želele to 
prodajo izničiti, šlo je za na-
gajanje županu pa tudi za 
ohranjanje lastnih koristi – 

pašo ovac na občinski zemlji, 
ohranitev črne gradnje, kar 
jim je na koncu tudi uspelo. 
Ko je skupina občanov svoj 
cilj dosegla, je GGD hotela 
vplačani denar dobiti vrnjen, 
saj s kmetijskim zemljiščem 
dejansko nima kaj početi. 
Glede na to, da se občina, pod 
vodstvom novega župana, ni 
hotela sporazumeti in je rajši 
pristala na tožarjenje, so na-
stale zamudne obresti, ki so 
znesek glavnice močno pove-
čale. Občina je skupaj z zu-
naj najeto odvetniško službo, 
gre za isto firmo kot v prime-
ru razvpite zgodbe FURS-a 
na temo davka za nadome-
stilo za uporabo stavnih ze-
mljišč (NUSZ), sprožila po-
stopek na sodišču. Rezultat 
tega nekajletnega postopka je 

plačilo več kot 300.000 EUR 
zamudnih obresti.
Treba je še pojasniti, da je 
bila prodaja zemljišča v Go-
bovcah v letu 2008 za občino 
zelo dobra poteza. Cena je 
bila določena na osnovi ce-
nitve in je bila za občino zelo 
ugodna, saj je bil posel skle-
njen še v času pred krizo; in 
kot rečeno, je bil ves denar po-
rabljen za občinske potrebe. 
Za samo prodajo je bila usta-
novljena komisija, član kate-
re je bil tudi občinski svetnik 
iz vrst SDS, sedanji župan g. 
Marko Mravlja, tako da je bil 
natančno seznanjen o poteku 
prodaje, saj je vse potekalo 
transparentno, občinski svet 
pa je prodajo tudi potrdil. 

Ivan Štular, Strahinj

PREJELI SMO

Mateja Rant

Škofja Loka – Knjiga Hiše 
pripovedujejo, pri nastanku 
katere je sodelovalo več kot 
tristo mladih, je izšla rav-
no ob desetletnici sodelova-
nja Škofje Loke pri projektu 
Dnevi evropske kulturne de-
diščine. V njej so zbrali šte-
vilne zgodbe, ki se skrivajo 
za vrati starih hiš. Knjiga je 
tako po besedah koordinato-
rice projekta Mateje Hafner 
Dolenc posvečena dediščini, 
ki živi in bo živela še naprej 
po zaslugi otrok in mladih, 
ki so jo raziskovali, spozna-
vali in tudi zapisali.

Tema Dnevov kulturne 
dediščine pred dvema leto-
ma je bila Dediščina gre v 
šole. K sodelovanju so zato 

povabili tudi vrtce in šole ter 
naleteli na neverjeten odziv, 
je poudarila Mateja Hafner 
Dolenc. »Otroci, učenci in 
dijaki so se v sklopu tega lo-
tili tudi zbiranja zanimivih 
starih zgodb.« Odpirali so 
vrata skrivnostnih starih hiš 
ter prisluhnili raznolikim, 
zanimivim in nenavadnim 
zgodbam, ki so skozi leta, 
desetletja in celo stoletja na-
stajala za njihovimi zido-
vi. »Zbrali so za celo knjigo 
nostalgičnih, fotografsko za-
beleženih pripovedi, dožive-
tih pričevanj in na novo obu-
jenih spominov.« Drži, hiše 
pripovedujejo, je ob tem po-
udaril župan Miha Ješe in 
dodal, da loške hiše še toli-
kanj bolj, samo prisluhni-
ti jim je treba. Zato se mu 

zdi projekt, v okviru katere-
ga je nastala omenjena knji-
ga, izredno pomemben. »S 
svojim zavzetim delom in 
ustvarjalnostjo so nam na 
najlepši način predstavi-
li pomen kulturne dedišči-
ne, obenem pa dokazali, da 
naša tisočletna Loka ni le pi-
san, ampak še kako živ kul-
turni spomenik.« 

Po besedah pomočnice 
ravnateljice OŠ Škofja Lo-
ka-Mesto Elizabete Proj so 
v okviru Dnevov kulturne 
dediščine pripravili projek-
tni teden, v sklopu katere-
ga so učenci najprej spozna-
vali zgodbe, ki se navezuje-
jo na mesto. »Ves teden so 
spoznavali tudi stare obr-
ti, življenje v preteklosti in 
zgodbe iz knjige Kamniti 

most.« Dijaki Gimnazije 
Škofja Loka pa so raziskova-
li bogato glasbeno izročilo. 
S pomočjo prebivalcev Ško-
fje Loke so zbrali 110 starih 
ljudskih pesmi, od tega jih 
je dvajset zelo dragocenih, je 
poudarila pomočnica ravna-
telja Gimnazije Škofja Loka 
Ana Prevc Megušar in do-
dala, da si dijaki sploh niso 
predstavljali, da je slovensko 
glasbeno izročilo tako boga-
to. Dijaki so za zbrane pesmi 
sami pripravili tudi notni za-
pis. Čeprav ima Škofja Loka 
veliko lepih knjig, ki kažejo 
pročelja hiš, pa so s to knji-
go segli še onkraj, v njiho-
vo dušo, je predstavitev knji-
ge končal predstavnik za od-
nose z javnostmi na Občini 
Škofja Loka Jernej Tavčar.

Zbrali zgodbe loških hiš
V Škofji Loki so pretekli teden predstavili novo knjigo z naslovom Hiše pripovedujejo, ki so jo ustvarili 
otroci Vrtca Škofja Loka, dijaki škofjeloške gimnazije ter učenci loških osnovnih šol. Knjiga je nastala v 
okviru Dnevov evropske kulturne dediščine.

Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču je bila pred ne-
kaj dnevi predstavitev knjige Odkrit pogled in čvrst stisk rok av-
torja dr. Bojana Knifica. »Predstavljena je petdesetletna doba 
pobratenja med mestoma Tržič in francoskim Sainte-Marie-a-
ux-Mines. Podrobno so predstavljeni vzvodi, na katerih se je 
pobratenje razvijalo, v nadaljevanju pa so opisana področja, 
na katerih se je razvijalo prijateljstvo. Zanj so bila pomemb-
na protokolarna dejanja (zasaditev lipe v francoskem mestu, 
alzaške črne jelke v Tržiču, ureditev spominskih parkov, pre-
imenovanja cest ...). Nekaj stikov je bilo na gospodarskem 
področju, sicer pa so pobratenje pomembno zaznamovali stiki 
kulturnikov, športnikov, mladih, šoferjev, gasilcev ... Meni so 
dragoceni tudi spomini, ki so jih zapisali Tržičani oz. sem jih 
po pripovedovanjih zapisal sam. Se mi zdi, da prav spomini 
pričajo o tem, da so pobratenje gradili in gradijo ljudje,« je 
povzel Knific. Knjiga je dvojezična, v francoščino jo je pre-
vedel Francoz Nicolas Neve, ki devet let živi v Sloveniji. Kot 
darilo so jo prejeli vsi Francozi, ki so ob obletnici pobratenja 
gostovali v Tržiču. Izdala jo je Občina Tržič, oblikovala Eva 
Remškar, uredila Jana Babšek, v uredniškem odboru so bili 
še Jože Klofutar, Davorin Preisinger, Franci Podlipnik, Mojca 
Kralj, Esther Košir in Mateja Dolžan. Knjigo bogatijo fotografije 
različnih avtorjev. 

Predstavili knjigo Odkrit pogled in čvrst stisk rok
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Turizem Ško�a Loka
04 517 06 00, 051 427 827
info@sko�a-loka.com
www.sko�a-loka.com
www.historial.si

17. junij
19.30

9.00 – 20.00
9.00 – 20.00

10.00

11.00, 12.00,
13.00, 18.00,

19.00
10.00 – 18.00

10.30, 15.00
10.00 – 18.00

10.00, 11.30
10.00 – 17.00
12.00 – 19.00

12.00 – 18.00
17.00 – 24.00
17.00 – 18.30
17.00 – 19.00
18.00 – 24.00

20.00

9.00 – 21.00

10.00 – 20.00

10.00 – 21.00

10.00 – 21.00

9.00 – 18.00

Uvodni dogodek festivala: 
17. junij 2016, 19.30 
10. obletnica pobratenja med Taborom (Češka)
in Ško�o Loko / Sokolski dom Ško�a Loka

Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg
Kulinarična ponudba / Mestni trg
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Mestni trg,
Spodnji trg
Osrednji dogodek – dramska igra »Hudičeva brv« /
Mestni trg - Atrij Rotovža

Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, vitezov iz Freisinga,
historične skupine iz češkega Tabora / Mestni trg
Rokodelski delavnici za odrasle / Rokodelski center DUO
Rokodelnice, igrarije, tolkalna in slikarska delavnica za
otroke / Cankarjev trg
Pravljice za otroke / Vrt Občine Ško�a Loka
Jahanje konj / Hrib pod Loškim gradom
Rokodelnice, stare ljudske igre, lutkovna delavnica in
pravljice za otroke na grajskem vrtu / Loški grad
Prost vstop v Škoparjevo hišo / grajski vrt na Loškem gradu
Karavana domačih pivovarn / Bar Freising
Sprehod v Puštal s pripovedkami / zbor pred UE Ško�a Loka
Prost vstop v Nacetovo hišo / Puštal
Poletna muzejska noč / Loški muzej
Večerni koncert vokalnega ansambla Cantabile iz Freisinga
in pevskega zbora Lubnik iz Ško�e Loke / Sokolski dom

Spremljevalni dogodki festivala: 
Razstava likovnih izdelkov otrok Vrtca Ško�a Loka in loških
osnovnih šol / Mala galerija Občine Ško�a Loka, Okno loške hiše 
Klekljana čipka drugače – srečanje z drugimi materiali /
Rokodelski center DUO
Razstava – Skrivnosti čipke in 30 let podjetja Čipke Mojca /
vhodna dvorana Sokolskega doma Ško�a Loka
Razstava – Urh Sobočan “Vrnitev” / Preddverje Sokolskega
doma Ško�a Loka
Razstava avtorske čipke Mire in Vide Kejžar / Galerija Ivana
Groharja

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 18. junija
16.00, 17.30 Gounod, Ponchielli, Glazunov: VALPURGINA NOČ/PLES UR/LETNI ČASI  
(v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 18. 6., in nedelja, 19. 6.
20.00 ISKANJE POZABLJIVE DORY
14.00, 16.00, 18.00 ISKANJE 
POZABLJIVE DORY, sinhro.
20.40 MOJSTRI ILUZIJ 2
18.30 OBVEŠČEVALNA
14.45 NINJA ŽELVE: IZ SENC
14.50 TOP MAČEK – NA ZAČETKU, 
sinhro.
16.45 ANGRY BIRDS, sinhro.
19.00 HOUSTON, IMAMO PROBLEM!
16.30, 20.30 PLANET SAMSKIH

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 18. 6.
14.30, 16.40, 19.00 ISKANJE 
POZABLJIVE DORY
13.30, 15.40, 17.50 ISKANJE 
POZABLJIVE DORY, 3D 

18.20, 20.00, 22.35 MOJSTRI ILUZIJ 2
18.45, 20.20 OBVEŠČEVALNA
20.50, 22.30 PRIKLICANO ZLO 2
17.00 DENARNE IGRE
18.00 NINJA ŽELVE: IZ SENC
15.50, 21.00 WARCRAFT: ZAČETEK
14.00, 16.00 ANGRY BIRDS, sinhro.
15.00 ANGRY BIRDS, 3D, sinhro.
13.50 TOP MAČEK – NA ZAČETKU
21.10 SOSEDI 2

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 17. 6., in sobota, 18. 6.
18.00 ISKANJE POZABLJIVE DORY,  
3D, sinhro.
20.30 ODPRTO MORJE

Nedelja, 19. 6.
20.30 ODPRTO MORJE
Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

Marjana Ahačič

Tržič – Nika Meglič je sedem-
najstletnica iz Kovorja, kate-
re življenje je že v rani mla-
dosti zaznamovala harmoni-
ka. »Nikoli ne bom pozabila 
besed doktorice Kopačeve, ki 
je rekla, naj Nika, takrat naša 
novorojenka, čim več poslu-
ša glasbo. Morda je to tisto, 
zaradi česar je glasba posta-
la najpomembnejši del nje-
nega življenja,« pravi Nikina 
mama Urška in pripomni, da 
je sicer tako v njeni kot mo-
ževi družini veliko glasbeni-
kov, a je bila Nika vseeno ved-
no nekaj posebnega.

Začelo se je, pravijo starši, 
klasično: ker je imela posluh 
in je kazala velik interes za 
glasbo, so jo odpeljali v glas-
beno šolo, kjer so jim pre-
dlagali, da začne s flavto; za 
vse druge inštrumente naj 
bi bilo dekletce premajhno. 
Pa jih je Nika takoj odločno 
postavila na trdna tla: har-
moniko bo igrala – in pika. 
In jo igra. Pravi, da zdaj naj-
raje Bacha in Scarlattija, si-
cer pa ji je pri harmoniki naj-
bolj všeč prav to, da je nanjo 
moč igrati vse zvrsti glasbe. 

Maribor jo je navdušil

Odločna in samozave-
stna je še danes, ko je za njo 
osnovna glasbena šola v Ra-
dovljici, kamor so jo na učne 
ure k izvrstnemu pedagogu 
Tomažu Cilenšku leta vozili 
starši, ter vsak čas tudi dru-
gi letnik Konservatorija za 
glasbo v Mariboru. »Kon-
kurenca je strašna,« je od-
ločitev za Maribor pojasni-
la Nika. »Najprej sem hotela 
nadaljevati v Ljubljani. Ker 
pa me je skrbelo, da bom za-
radi velikega števila prija-
vljenih ostala brez možnos-
ti šolanja, sem šla na spre-
jemne izpite še v Koper in 
Maribor. Prvi me ni navdu-
šil, Maribor pa sem vzljubila 
v prvem trenutku,« opisuje 
svojo pot v svet profesional-
ne glasbe. Pravi, da ji je tam 

všeč prav vse: zahtevno delo 
pri profesorju harmonike 
Andreju Lorberju, vzdušje 
na konservatoriju in delov-
ni pogoji v dijaškem domu. 
Ljubi utrip mesta, kjer so 
vrata koncertnih dvoran na 
široko odprta tudi mladim 
glasbenikom, in ljudi, ki so 
prijazni in pripravljeni po-
magati, če jih potrebuješ.

Uspešna na tekmovanjih

Oče Srečko in mama Ur-
ška sta na hčer zelo ponos-
na. Vesela sta, da se je v šta-
jerski prestolnici lepo vžive-
la, žal jima je le, da je zara-
di številnih obveznosti tako 
malo doma. Letošnje šolsko 
je bilo za Niko še zlasti napor-
no, saj se je udeležila številnih 
tekmovanj in nastopov. Večji 
del šolskega leta je pripravlja-
la program za nastop na med-
narodnem tekmovanju Svirel 
v Novi Gorici, kjer je za svoj 
nastop v skupini E dobila 98 
točk od 100 možnih in s tem 
zlato nagrado. Konec aprila je 
skupaj s harmonikarskim or-
kestrom Konservatorija Mari-
bor pod vodstvom profesorja 
Slavka Magdića nastopila na 
41. Mednarodnem srečanju 

harmonikarjev v Pulju, kjer 
so postali absolutni zmago-
valci med vsemi kategori-
jami; osvojili so pokal mes-
ta Pulj in veliki prehodni po-
kal. Na Gorenjskem pa smo 
jo lahko slišali na koncertu ob 
šestdesetletnici glasbene šole 
Radovljica, na katerega so bili 
kot solisti povabljeni tudi nek-
danji učenci, sedaj dijaki kon-
servatorijev v Ljubljani in Ma-
riboru. 

Glasbenica po srcu

Čeprav je Nikina velika lju-
bezen harmonika - zdaj ve-
činoma igra gumbno - je po 
srcu enostavno glasbeni-
ca. Z obžalovanjem pove, da 
ji je, ker ure in ure vadi har-
moniko, zmanjkalo časa za 
učenje petja, ki se ga je loti-
la lani. Z veseljem v roke vza-
me tudi druga glasbila, v zad-
njem času pa se rada preizku-
ša tudi kot komponistka. Us-
pešno, saj je bila njena sklad-
ba za harfo in harmoniko uvr-
ščena med najboljše, kar jih je 
v zadnjem letu nastalo v okvi-
ru mariborskega konservato-
rija, zato je z nagrajeno sklad-
bo, skupaj s prijateljico in so-
šolko, harfistko Živo Kranjc, 

že nastopila na slavnostni 
prireditvi ob desetem jubilej-
nem koncertu dijakov kom-
ponistov v mariborski dvo-
rani Union, prihodnji pone-
deljek pa se bosta predstavi-
li tudi ljubljanskemu občin-
stvu.

Do uspehov s trdim 
delom

Nika pravi, da je njen uspeh 
seveda posledica talenta, a v ve-
liki meri tudi trdega dela. »Da 
lahko igraš, da si zares v glas-
bi, mora biti tehnika popolna 
rutina. In za to je treba veliko 
vaje,« pravi zelo zrelo za svo-
ja leta. Pritrdi ji tudi izkušeni 
učitelj Tomaž Cilenšek. »Pet 
odstotkov je talenta, preostalo 
je garanje,« je prepričan. »In 
tudi za trdo delo potrebuješ 
neke vrste talent.«

Nika tudi med počitnica-
mi ne bo odložila harmoni-
ke, za prihodnost pa ima viso-
ko zastavljene cilje. »Po kon-
čanem konservatoriju bi štu-
dij rada nadaljevala v tujini, 
tam dobi človek drugačno širi-
no in izkušnje. Zanimata me 
komponiranje in dirigiranje, a 
kdo ve, kam me bo zaneslo živ-
ljenje.«

Dekle, ki ve, kaj hoče
Prihodnji ponedeljek se bo s svojo skladbo za harfo in harmoniko na koncertu dijakov komponistov  
v Ljubljani predstavila tudi Tržičanka Nika Meglič, dijakinja drugega letnika Konservatorija za  
glasbo in balet v Mariboru, kjer sicer v razredu profesorja Andreja Lorberja z vso strastjo in ljubeznijo 
igra harmoniko.

Nika Meglič je že od rane mladosti zaljubljena v harmoniko. / Foto: Tina Dokl

Ilija Bregar

Kranj – Leto je naokoli in iz 
Šentvida pri Stični se bo po 
Sloveniji s pomočjo televizi-
je spet razlegala lepa sloven-
ska pesem – na vrsti je že 47. 
Tabor slovenskih pevskih 
zborov iz domovine in za-
mejstva. Iz različnih koncev 

naše države bo prišlo v to do-
lenjsko vasico 92 zborov, med 
njimi jih je osem z Gorenjske 
s približno dva tisoč pevci, iz 
drugih držav pa osem z okoli 
sto pevci. Prišli bodo iz Srbi-
je, Hrvaške, Italije, Bosne in 
Hercegovine, Avstrije in zbor 
Avgust Pavel iz madžarskega 
Gornjega Senika, ki v Šentvid 

prihaja že od samega začetka. 
Tabor se bo kot vsa leta 

doslej začel v soboto zvečer s 
koncertom zamejskih zborov, 
nadaljeval pa v nedeljo dopol-
dne s skupno vajo vseh zborov 
in koncertom ob enih popol-
dne. Geslo letošnjega tabora 
je Jaz sem se pa nekaj zmislil, 
scenarij je delo Staneta Pečka 

in vsebuje 18 pesmi. Pevce bo 
spremljal Policijski orkester, 
dirigiral pa jim bo letos že tri-
indvajsetič zapovrstjo Igor 
Švara. Pevce bo na začetku 
pozdravil minister za kulturo 
Tone Peršak. Dogajanje bodo 
popestrili zbori šentviške šole 
in domača folklorna skupina 
Vidovo. 

Jaz sem se pa nekaj zmislil
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS – Janez Rozman, s. p., T: 04/531 52 49
GOLI OTOK: 27. 8.; AKCIJA: MADŽARSKE TOPLICE: 2.–6. 10.; 
BANOVCI: 16.–20. 10.; TUHELJ: 4.–7. 7.; BANJA VRUĆICA - SA-
RAJEVO: 27.–30. 10.; MURTAR IN DUGI OTOK – VEČ TER-
MINOV. AVTOBUSI: 52-, 56-,60-SEDEŽNI IN KOMBI 8+1.  
www.rozmanbus.si

Nagrajenci nagradne križanke PICERIJA JESHARNA, ki je bila 
objavljena v Loškem glasu, so: Marjan Kuralt iz Bežigrada, 
Janez Ahačič iz Medvod in Ana Fric iz Škofje Loke. Vsi trije 
prejmejo nagradni bon. 

Nagrajenci nagradne križanke Gostilna Pri Boštjanu, ki je 
bila objavljena v Loških novicah, so: 1. Janez Novak iz Kranja 
(plošča za dve osebi), 2. Irena Kralj iz Šenčurja (kosilo za 
dve osebi) in 3. Brane Pustavrh iz Škofje Loke (kosilo za eno 
osebo).

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom TEK 4 
MOSTOV, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 27. 
maja 2016, prejmejo: majico Marija Burja, Bled, kapo Ana 
Fric, Škofja Loka in nogavice Anton Kosem, Škofja Loka. 
Nagrajencem čestitamo.

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

 
PRIREDITVE

Kranska kuhna
Kranj – Jutri, v soboto, 18. junija, bo od 10. do 19. ure na 
Glavnem trgu ponovno Kranska kuhna.

Na Pocarjevi domačiji
Gornja Radovna – V nedeljo, 19. junija, bo ob 17. uri na 
Pocarjevi domačiji odprtje razstave Miti in legende Trigla-
vskega narodnega parka in lutkovna predstava Krivopetni-
ce in Zlatorog. Od 11. do 17. ure bo na domačiji dan odprtih 
vrat.

Indijanski direndaj
Spodnje Bitnje – Jutri, v soboto, 18. junija, bo od 10. do 14. 
ure na otroškem igrišču v Spodnjih Bitnjah Indijanski diren-
daj, brezplačna prireditev za otroke. Vse delavnice, posladki 
in pijača so brezplačni. 

Odprtje Slovenske turnokolesarske poti
Gozd - Martuljk – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
odprtje Slovenske turnokolesarske poti, ki bo 18. junija. Zbor 
bo ob 8.30 pri jezeru Jasna v Kranjski Gori. Pot bo vodila 
mimo Krnice do Malega Tamarja do Tonkine koče ter do 
Poštarskega doma na Vršiču. Tura je zahtevna. Vsak udele-
ženec mora imeti obvezno kolesarsko opremo. Prijave na: 
nikola.movric@gmail.com ali telefon: 040 440 469.

Velika vrtna veselica
Prebačevo – Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo-
-Hrastje v nedeljo, 19. junija, ob 17. uri prireja veliko vrtno 
veselico z ansamblom Toneta Rusa, ki bo potekala pred ga-
silskim domom na Prebačevem. Pripravili bodo tudi sreče-
lov in kegljanje za bogate nagrade, za hrano in pijačo bo 
prav tako poskrbljeno.

Podeželje mestu
Kranj – Kulturno društvo Jožeta Paplerja iz Besnice bo jutri, 
v soboto, 18. junija, od 9. do 12. ure na Maistrovem trgu v 
Kranju organiziralo kulturno-zabavno-kulinarično prireditev 
Podeželje mestu. Nastopili bodo pevci, glasbeniki, folkloristi 
in recitatorji, vmes pa bo pokušina domačih dobrot in pijač. 

Semenj v Kokri
Kokra – Turistično društvo Kokra ob sodelovanju z Občino 
Preddvor pripravlja tradicionalno prireditev Semenj v Kokri, 
ki bo v nedeljo, 19. junija, na vaškem trgu pred cerkvijo v 
Kokri. Po sveti maši bo ob 9.45 blagoslov koles, nastop Pi-
halne godbe Vodice, sledila bo veselica z ansamblom Trio 
Šubic. Vabijo, da se jim pridružite ob pestri ponudbi doma-
če obrti na stojnicah ter golažu in »tapravih« domačih ore-
hovih štrukljih. 

Srečanje harmonikarjev in vaških godcev
Srednja Dobrava pri Kropi – V nedeljo, 19. junija, bo od 13. 
ure dalje na terasi gostilne Pri Marički družabno srečanje 
harmonikarjev in vaških godcev. Dodatne informacije lahko 
dobite po tel.: 031 346 884

Ob spominskem dnevu Občine Žirovnica
Žirovnica – Občina Žirovnica vabi ta konec tedna na dve 
prireditvi v okviru prireditev ob spominskem dnevu Občine 
Žirovnica. Danes, v petek, 17. junija, bo v Kašariji v Vrbi Pre-
šerna noč, kjer bo nastopil Aleksander Mežek z gosti: člani 

skupine Akademiki in Adijem Smolarjem. Jutri, v soboto, 18. 
junija, bo 17. tradicionalni pohod na Stol ter pohod po obe-
ležjih NOB. Vpis pohodnikov bo od 6. ure naprej na Žirov-
niški planini.

IZLETI

Kolesarska izleta
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
na relaciji Kranj–Vodice–Kranj, ki bo v torek, 21. junija. Od-
hod bo ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Županči-
čevi ulici. V torek, 28. junija, pa vabijo na kolesarski izlet na 
relaciji Kranj–Radovljica–Kranj. Tudi tokrat bo odhod ob 8. 
uri izpred nekdanje trgovske šole na Župančičevi ulici. Če bo 
deževalo, bosta izleta odpadla.

Letovanje v Izoli
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča, da imajo še ne-
kaj prostih mest za letovanje v Hotelu Delfin v Izoli od 30. 
junija do 7. julija. Odhod s posebnim avtobusom bo ob 9. 
uri izpred Creine. Prijavite se lahko v pisarni društva.

Pohod po Pokljuški soteski
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor – pohodniška 
skupina vabi 21. junija na pohod po Pokljuški soteski. Zbor 
bo ob 8. uri na grajskem dvorišču v Preddvoru.

Na Špik Hude police
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 2. juli-
ja, na Špik Hude police (Cima di Terrarossa, 2420 m), goro 
v osrčju Zahodnih Julijcev, med Montažem in Višem. Na 
vrh se boste podali s planine Pecol nad Nevejskim preva-
lom. Hoje bo za okrog sedem ur, od tega vzpona za pet ur. 
Pot je zelo zahtevna, na nekaterih mestih izpostavljena (fe-
rata), primerna le za izkušene planince – gornike. Odhod 
z lastnim prevozom izpred Mercator centra Primskovo v 
Kranju bo ob 5. uri. Prijave in informacije: v pisarni društva 
v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali pri vodniku 
Sašo Košniku, telefon 041 757 009 ali na e-naslov: saso.
kosnik@infonet.si.

PREDAVANJA

Možgani, naš računalnik
Kranj – V ponedeljek, 20. junija, bo ob 19. uri v prostorih 
GTV – Gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a, brezplač-
no predavanje z naslovom Možgani, naš računalnik. Jožica 
Ramšak bo spregovorila o delovanju in funkcijah možga-
nov.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 18. junija, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Bog nam daje drugo pri-
ložnost. Pogovor bo povezoval Marko Močnik.

Kako na preprost način pomagati naravi
Leše – Skupina za razvoj podeželja Lešanski jabuk vabi da-
nes, v petek, 17. junija, ob 19. uri v Gasilski dom v Lešah na 
predavanje Kako na preprost način pomagati naravi, da nam 
lahko obilo vrača. Predaval bo Matjaž Zupančič, vrtnar iz 
podjetja Maklen Zupančič, strokovni sodelavec Micronature 
iz Kranja in avtor številnih člankov v reviji Biobrazda. Preda-
vanje bo brezplačno.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Kranj, Primskovo – Rdeči križ Slovenije, Območno združe-
nje Kranj, vabi, da se pridružite družini krvodajalcev in se 
udeležite junijske terenske krvodajalske akcije, ki bo v torek, 
21. junija, v Domu krajanov Primskovo. Odvzemi krvi bodo 
v času od 7. do 13. ure.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj (MC) vas bo 
danes, v petek, 17. junija, ob 17. uri Christina Mazmanyan 
seznanila z odlično armensko kuhinjo. V ponedeljek, 20. 
junija, bo ob 18. uri delavnica Osnove samoobrambe – 2. 
del. Število mest je omejeno. Prosijo za prijave na 082 058 

457 ali mck-prijava@luniverza.si. V ponedeljek, 20. juni-
ja, bo ob 16. uri predavanje v okviru Tedna vseživljenjske-
ga učenja z naslovom Komunikacija za dobro počutje in 
zdravje (2. del).

KONCERTI

Čar pomladnega dne
Radovljica – Letni koncert Ženskega pevskega zbora Lipa 
sekcije Društva upokojencev Radovljica pod vodstvom zbo-
rovodkinje Elizabete Demšar Zupan z naslovom Čar pomla-
dnega dne v pesmi, sliki in besedi bo v nedeljo, 19. junija, 
ob 20. uri v Baročni dvorani Radovljica Kot gost bo nastopila 
družina Knap.

Letni koncert MePZ Lipnica
Kamna Gorica – Mešani pevski zbor Lipnica vabi na letni 
koncert z naslovom Lepu je blu ..., ki bo jutri, v soboto, 18. 
junija, ob 19. uri v Domu krajanov v Kamni Gorici. Gostje 
bodo Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi pri Krškem 
in harmonikarja Andraž Aljančič in Jaka Jeglič iz Podbrezij.

Začetek koncertne sezone na Gorenjski plaži
Tržič – Koncertno sezono v amfiteatru Gorenjska plaža 
bodo odprli s koncertom skupine Big Foot Mama ter nasto-
pom dveh tržiških skupin Modeli stare šole in Paraziti. Kon-
cert bo jutri, v soboto, 18. junija, ob 21. uri. 

Koncert Alpskega in Slovenskega okteta
Studenec pri Krtini – Društvo upokojencev Britof Predoslje 
vabi na skupni jubilejni koncert Alpskega kvinteta – 50-le-
tnica in Slovenskega okteta – 65-letnica. Koncert bo jutri, v 
soboto, 18. junija, v poletnem gledališču Studenec. Odhod 
avtobusa bo ob 19. uri z običajnih mest. Prijave sprejema 
Tone Oblak po tel. 04 20 41 633 ali 031 494 422.

RAZSTAVE

Čipkasti pogled skozi mavrico
Spodnje Duplje – Klekljarji Naklanske modre spominčice z 
mentorico Alenko Vrhovnik vabijo na odprtje svoje prve sa-
mostojne klekljarske razstave Čipkasti pogled skozi mavri-
co, ki bo v petek, 17. junija, ob 17. uri v Dupljanski graščini 
v Spodnjih Dupljah. Srečanje bodo popestrili Tamburaši sv. 
Mihaela iz Grosuplja. Razstava bo na ogled tudi ob prire-
ditvi Na vasi se dogaja v soboto, 18. junija, nato pa si jo bo 
mogoče ogledati do 28. junija ob predhodni najavi po tel. 04 
257 15 03 ali 041 517 476.

PREDSTAVE

Igra prestolov
Radovljica – Pihalni orkester Lesce skupaj s skupino Čupa-
kabra in mečevalci KD viteza Gašperja Lambergarja prireja 
glasbeno in gledališko uprizoritev Igre prestolov. Dogodek 
bo danes, v petek, 17. junija, na Linhartovem trgu z začet-
kom ob 20.30. 



VW GOLF JX, letnik 1991, prevože-
no 189.000 km, kjuka, vozen, ogled, 
cena po dogovoru, tel.: 04/23-24-
979 16002167

MOTORNA KOLESA
PRODAM

CHOPPER Yamaha XV 535, reg. do 
2017, letnik 1998, torbe spredaj in za-
daj, tel.: 031/520-004 16002139

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NOSILEC za 3 kolesa Filli menabo, 
cena 180 EUR, 2-krat rabljen, tel.: 
04/57-43-952, 031/253-231 16002172

TEHNIKA
KUPIM

GPX DVD rekorder DVR 9511C ali dru-
gi, ki snema DVD iz VCR ali obratno, 
tel.: 04/51-31-212, 041/918-080 
 16002173

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE deske: javor, jesen, češnja, 
hruška, lipa, manjše količine, tel.: 
040/720-000 16002155

KUPIM

PRALNE plošče 40 x 40, rabljene ali 
nove, tel.: 041/728-092 16002181

PODARIM

MATERIAL za nasipanje – ilovica, 400 
m3, tel.: 031/374-706 16002170

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ZELO ugodno, 35 % ceneje, nova le-
sena vhodna vrata, tel.: 041/271-953  
 16002131

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 16002003

AKCIJA – peleti Zugmeister z dosta-
vo in odkup živine. Smrekca center, 
d.o.o., Žabnica 5, tel.: 04/25-51-313 
 16002028

KVALITETNA, suha bukova drva, me-
trska ali razžagana, možna dostava, 
tel.: 041/905-557 16002198

SUHA bukova drva, tel.: 041/767-
339 16002046

SUHA bukova in mešana drva, mož-
nost razreza in dostave, ter goli hrasta. 
Kozel Pavel, Jama 22, tel.: 031/330-
425 16002118

SUHA bukova drva, možno v paleti in z 
dostavo, ugodno, tel.: 040/668-920  
 16002153

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razrezana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 16002192

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJA z večjim jedilnim kotom 
(večja miza, 3 klopi), predelno omaro, 
večji hladilnik, peč na drva, štedilnik, 
jedilna-raztegljiva miza, pisalna miza – 
masivna, šivalni stroj Singer 1916, oh-
ranjeno, tel.: 051/311-052 16002164

PISALNO – računalniško mizo, je samo 
sestavljena, čisto nova, d. 150 cm, š. 
70 cm, zelo lepa, tel.: 051/332-951  
 16002145

PODARIM

KOTNO sedežno garnituro, pra-
vo usnje, temno rjave barve, tel.: 
041/242-375 16002182

GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI  namizni žar AEG max, 
2000 W, plošča 43 x 30, cena po do-
govoru, tel.: 040/232-490 16002125

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

BELO krušno peč, pečnice 22 x 22 
cm, 70 kom, robne 11 kom, cena 750 
EUR, tel.: 031/561-213 16002141

OSTALO
PRODAM

NOVO Kolpasan kad, 180 cm, cena po 
dogovoru, tel.: 041/719-109 16002132

POMIVALNO korito, rabljeno, dvojno s 
pipo, rostfrej, 80 cm, in otroško kolo za 
4 leta +, tel.: 051/839-051 16002191

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN – jadrnica S 430 Elan za 4 
osebe, motor Tomos 4, prikolica, tel.: 
04/25-21-554 16002193

TURIZEM
ODDAM

SAMOSTOJNI apartma v Termah Oli-
mije, klima, TV, WC, svoj tuš, parki-
rišče, tel.: 030/619-328 16002133

V MORAVSKIH toplicah oddam 
na novo opremljen apartma, tel.: 
041/606-286 16002148

V VODICAH pri Šibeniku oddam apart-
maje v prvi polovici julija in drugi avgu-
sta, tel.: 051/200-090 16002158

ZA letovanje oddam apartma na lepi 
lokaciji v Barbarigi, tel.: 041/680-201, 
Franci, 031/590-050, Sonja 16002135

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 16002007

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

5 RAFFOVIH knjig, 6 knjig Satanusa 
kranjskega, videokasete, DVD-je, tel.: 
041/995-813 16002137

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

SLIKO, narisan pastel Gore in planin-
ke, velikost 65 x 44, cena po dogovo-
ru, tel.: 040/232-490 16002124

STARINE
PRODAM

MLIN in shranjevalnik za kavo, av-
stro-ogrski, za kavarne, cena 300 
EUR, zemljevid Vojvodine Kranjske, 
Homann, 1720, za 280 EUR, kamnito 
utež, veliko, za vinsko prešo, za 120 
EUR, starinske smuči, kompletne, za 
120 EUR, tel.: 041/640-314 16002187

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

NOVO 100% volneno odejo za polo-
vično ceno. Primerna za tiste, ki imajo 
težave z revmo, tel.: 040/312-887  
 16002146

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

LETOŠNJA skobčevka, kanarček in 
cebrica, ugodno prodam, Kranj, tel.: 
041/840-792 16002180

SADIKE paradižnika, zelenjave, rože, 
trajnice, ugodno, tel.: 070/280-706 
 16002188

PODARIM

PSIČKO. staro 2,5 meseca, manjše 
rasti, črne barve z belimi tačkami, brez 
rodovnika, tel.: 031/220-367 16002194

PTIČJO kletko, tel.: 031/336-615  
 16002130

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DVOVRSTNI izkopalnik za krompir ali 
čebulo Polak in VZ zgrabljalnik Sip, tel.: 
051/673-752  
 16002127

KOMBAJN za pobiranje krompirja 
Vilmavs in staro sejalnico za žito, tel.: 
068/138-796 16002152

MOTOKULTIVATOR Subaru 9 KM, 
nov, rotokosilnica, rala, freza, plug, pri-
kolica s sedežem, rolba za sneg, tel.: 
041/861-946 
 16002051

PAJEK PRO 555, plug trobrazdni 
obračalni in navadni trobrazdni, tel.: 
040/646-124 16002190

PUHALNIK z elektro motorjem in cevi 
dolžine 10 m in fi 50, tel.: 04/59-45-
116, 031/417-803 16002150

PUHALNIK Tajfun in podarim revije Go-
lica, tel.: 041/532-899 16002202

ROTACIJSKO kosilnico Sip 165, 
obnovljena z računom od Laha, tel.: 
041/554-994 16002126

SADNI mlin, tel.: 031/237-312  
 16002151

SILOKOMBAJN Mengele MB 220, 
tel.: 041/356-157 16002142

SILOKOMBAJN Sip s hidravličnim 
obračanjem, mlatilnica, delujoča ali za 
okras, tel.: 040/720-000 16002156

TRAKTORSKO utež, teže 1.100 kg na 
tritočkovni priklop, tel.: 031/641-643  
 16002184

VILICE za bale, fiksne, 170 EUR, 
in stiskalec pločevink, 25 EUR, tel.: 
041/255-636 16002122

KUPIM

KOSILNICO BCS 602, lahko v okvari, 
ali samo strižni greben z pogonom šir. 
v 1 m, tel.: 041/722-625 16002199

TRAKTOR, lahko je Zetor, Deutz, 
Ursus, Feerguson ali podobno, tel.: 
031/851-485 16002045

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, zelo kakovostno vino, za več-
jo količino možna dostava, ugodno, 
tel.: 031/301-013 16002161

DOMAČO čebulo, pridelano na naravni 
način, ter zbiram naročila za zimski če-
sen, tel.: 031/641-643 16002183

JEČMEN – krmni, tel.: 051/641-172  
 16002123

JEČMEN, tel.: 040/825-805 16002138

JEČMEN, tel.: 031/263-659 16002162

SVEŽE gozdne borovnice, tel.: 
041/967-331 16002165

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA LS, starega 3 mesece, tel.: 
031/370-065 16002174

BIKCA križanca, starega 1 teden, 320 
EUR, Bohinj, tel.: 041/557-575  
 16002176

ČB teličko, staro 10 dni, in puhalniki 
Eolo ter cevi, tel.: 040/800-278 
 16002189

JALOVO kravo ciko, staro 5 let, za 
meso, ugodno, tel.: 041/464-897 
 16002175

KOKOŠI - jarkice, rjave, črne in gra-
haste barve, pred nesnostjo, pripelje-
mo na dom, tel.: 041/710-113 16001993

KOPUNE, stare 9 tednov, za nadaljnjo 
rejo, cena 8 EUR/kom, tel.: 031/250-
831 16002178

LS KRAVO pašno, telico LS, staro 
1 leto, bikca ČB, starega 6 mese-
cev, možna menjava in dostava, tel.: 
041/211-602 16002185

NESNICE, rjave, grahaste, črne, 
pred nesnostjo. Brezplačna dostava 
na dom. Vzreja nesnic Tibaot Zlatko, 
Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-21-
401 16000704

PAŠNO kravo, brejo 6 mesecev, in iš-
čem krovca za zamenjavo strešne kriti-
ne, tel.: 04/25-51-928 16002179

PRAŠIČE, težke od 70 do 150 kg, mo-
žna dostava, tel.: 041/760-789  
 16002166

TELICO, staro 9 mesecev in telico, 
staro 18 mesecev. Rogač, Zg. Lipnica 
4, tel.: 041/973-543 16002149

TELICO križanko mesne pasme, v 8. 
mesecu brejosti, tel.: 041/903-433 
 16002169

TELICO lisaste pasme, brejo 2 mese-
ca, tel.: 041/643-949 16002195

TELIČKO ciko, staro 6 mesecev, kr-
ško-poljske prašiče, težke 30 kg, tel.: 
040/222-436 16002129

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
04/53-30-755  
 16002128

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/286-701 16002143

OSTALO
PRODAM

STARO kmečko orodje, šivalni stroj in 
kosilnico BCS MO 622, tel.: 04/25-
03-204 16002147

TOČILNICO za med, nerjavečo, in mo-
del za izdelavo satnic, tel.: 04/59-58-
754 16002160

TRITIKALO, 3500 kg, in bale travne si-
laže, balirano 20. maja, tel.: 041/735-
828 16002144

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE v hiši v okolici Škofje 
Loke, tel.: 031/206-064 
 16002154

ODDAM

STAREJŠA gospa išče pošteno in pri-
jazno osebo, ki ji nudim sobo, kuhinjo 
in kopalnico, cena 160 EUR/meseč-
no, stroški v ceni, za družbo in klepet 
ob kavi, tel.: 070/868-617  
 16002186

HIŠE
PRODAM

HIŠO v Hotavljah, sadni in zelenjavni 
vrt ter čebelnjak, tel.: 04/51-95-182, 
zvečer 16002171

KMEČKO hišo, preurejeno v počitni-
ški objekt – vikend, na 155+454  m2 
pozidani in stavbni parceli in 2021 
m2 sadovnjaka s travnikom, Brezni-
ca pod Lubnikom, št.14, Šk. Loka, 
cena 48.000 EUR, 041/947-265,  
jure.vernik@siol.net 16002043

POSLOVNI PROSTORI
NAJAMEM

DELAVNICO, gospodarsko poslopje 
ipd, cca 100 m2 po 1 EUR/m2 + stro-
ški, okolica Kranja, tel.: 040/458-181  
 16002049

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PRILOŽNOST. Audi A4 1.8 TFSI, 118 
kW/161 KM, 52.700 km, letnik 2008, 
model 2009, zelo ohranjen, kot nov. 
Cena 13.900 EUR. Dodatkov za 30 % 
cene, tel.: 041/613-095 16002196

OPEL Vectra 1.9 disel, letnik 2005, 
zelo ohranjena, garažirana, 300.000 
km, reg. do 2017, tel.: 031/308-540 
 16002157

SUZUKI Swift, letnik 1999, bencin, ze-
lene barve, dobro ohranjen, ugodno, 
tel.: 041/406-966 16002200
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

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

d.
o.

o.

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

Irena Jereb s.p., Zoisova 1, Kranj  
G: 041 860 938, E: irena@trida.si
www.tridanepremicnine-ij.si

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

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

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

Zagotovo to poznate: 
otrok dobi nenadno 
vročino, boli ga 
trebušček ali pa zaradi 
dražečega kašlja ne 
more zaspati. Je 
nedelja zvečer – kaj 
storiti? Pričujoči, 
velikokrat preverjeni 
svetovalec, ki ga je 
napisala izkušena 
otroška zdravnica 
in mati, ponuja 
koristne nasvete 
in pomoč pri 
najpogostejših 
obolenjih otrok 
do 12. leta. 
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Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Prevedel dr. Jurij Kurillo
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Dr. Med. Ursula Keicher 

OTROŠKE BOLEZNI

Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

Najboljše iz šolske medicine in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, 

boli ga trebušček ali pa zaradi dražečega kašlja ne 

more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujo-

či, velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala 

izkušena otroška zdravnica in mati, ponuja koristne 

nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok 

do 12. leta.

 ▶ Kaj je narobe z našim otrokom? Diagnostične 

razpredelnice vas hitro popeljejo od simptoma 

do možnih vzrokov in obolenj.

 ▶ Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lah-

ko pomagate svojemu otroku s preskušenimi do-

mačimi in naravnimi zdravili.

 ▶ Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne 

nasvete, kdaj morate obiskati zdravnika in kaj bo 

ta storil.
 ▶ Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste pre-

proste in učinkovite preventivne ukrepe.

 ▶ Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno 

poglavje govori o vsem, kar morate vedeti o prvi 

pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta 

vprašanja staršev. Vsebuje tudi navodila za preven-

tivne preglede in cepljenja ter priporočila za hišno 

lekarno in nasvete za potovanja z otroki.

Naš prevod je prilagojen smernicam slovenske pe-

diatrije.

Otroške bolezni
Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

. Praktične diagnostične razpredelnice

. Namigi in recepti za samopomoč

DR. MED. URSULA KEICHER

KE
IC

H
ER

O
tr

oš
ke

 b
ol

ez
ni

Najboljše iz šolske medicine  

in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, boli ga trebušček ali pa  

zaradi dražečega kašlja ne more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujoči,  

velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala izkušena otroška zdravnica  

in mati, ponuja koristne nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok  

do 12. leta. 

•   Kaj je narobe z našim otrokom? Diagnostične razpredelnice vas hitro  

popeljejo od simptoma do možnih vzrokov in obolenj.

•   Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lahko pomagate svojemu  

otroku s preskušenimi domačimi in naravnimi zdravili.

•   Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne nasvete, kdaj morate  

obiskati zdravnika in kaj bo ta storil.

•   Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste preproste in učinkovite  

preventivne ukrepe.

•   Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno poglavje govori o vsem,  

kar morate vedeti o prvi pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

    Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta vprašanja staršev.  

Vsebuje tudi navodila za preventivne preglede in cepljenja ter priporočila  
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9 789616 893831

NOVO iz založbe Narava

Dr. med. Ursula Keicher je po študi-

ju medicine najprej delala kot zdrav-

nica na več otroških klinikah. Zdaj že 

nekaj let dela kot otroška zdravnica z 

dodatno homeopatsko izobrazbo v 

zasebni praksi blizu Münchna. Iz 

svojih dolgih praktičnih izkušenj in 

kot dvakratna mati ve, kako po-

membna je pri zdravljenju bolnih otrok kombinacija 

najboljšega iz šolske medicine in naravnih zdravil in 

postopkov. Gospa dr. Keicher je napisala že mnoge 

knjige z zdravstvenimi nasveti.

O avtorici 

Najboljše iz šolske medicine

in naravnega zdravilstva

Praktične diagnostične razpredelnice

Namigi in recepti za samopomoč

Najboljše iz šolske medicine in naravnega 
zdravilstva. Naš prevod je prilagojen 
smernicam slovenske pediatrije.

Wilhelm Schmid

Umirjenost 
Kaj s starostjo  

pridobimo?
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Umirjenost je koristna v vsakem 

življenjskem obdobju, še posebej  

pa pri staranju.

Ta knjiga razkriva, kako jo lahko 

dosežemo v desetih korakih.

www.narava.si
9 789616 893732

ISBN 978-961-6893-73-2 

9,90 €

Ta knjiga je poskus odkriti 
10 korakov do umirjenosti, 
o katerih lahko sklepamo 
na osnovi opazovanja, 
izkušenj in razmišljanja. 
Gre za umirjeno 
umirjenost, ne bahavo, 
izzivalno (»poglejte, kako 
sem umirjen«). In gre za 
to, da umirjenost ne le 
razglašam, temveč želim 
skupaj z bralcem ali 
bralko najti konkretno 
življenjsko pot, kako jo 
doseči. Prvi korak na tej 
poti je pripravljenost 
razmišljati o obdobjih 
življenja, saj življenje ni v 
vsakem obdobju enako, 
in razviti razumevanje 
za posebnosti obdobja 
starosti in staranja.

Umirjenost je koristna v vsakem življenjskem 
obdobju. Ta knjiga razkriva, kako jo lahko 
dosežemo v desetih korakih. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si
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Pokrovitelj nagradne križanke POLETJE S KONJI in KUHAR-
SKO-SLAŠČIČARSKA DELAVNICA, objavljene v Gorenjskem 
glasu 31. maja 2016, je bil BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO.  
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom AKTIVNE IN 
ZABAVNE POČITNICE so: 1. nagrado, bon v vrednosti 20 EUR za 
udeležbo na tečaju po izbiri, prejme Milka Gartner iz Sorice, 2. 
nagrado, bon v vrednosti 15 EUR za udeležbo na tečaju po iz-
biri, prejme Veronika Gašper iz Križ in 3. nagrado, bon v vred-
nosti 10 EUR za udeležbo na tečaju po izbiri, prejme Miro Rob-
lek iz Preddvora. Čestitamo. 

Pokrovitelj nagradne križanke POLETNI VEČERI NA TRGU, ob-
javljene v Gorenjskem glasu 3. junija 2016, je bilo KULTURNO 
UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK. Izžrebani nagrajenci 
nagradne križanke z geslom  TRG SVETEGA URHA, ki  prejmejo  
vrednostni bon Okrepčevalnice Stari grad Smlednik in Zbornik 
ob 100-letnici Kulturnega doma Smlednik, so: Stane Pfajfar iz 
Preddvora, Marija Kralj iz Komende in Gregor Koščak in Kamni-
ka. Nagrajencem iskreno čestitamo, nagrade prejmejo po pošti.

Rezultati 48. kroga – 15. junija 2016
1, 5, 15, 21, 26, 30, 38 in 14

Loto PLUS: 3, 8, 12, 19, 20, 25, 33 in 23
Lotko: 9 2 9 1 5 4

Sklad 49. kroga za Sedmico: 3.200.000 EUR
Sklad 49. kroga za PLUS: 220.000 EUR

Sklad 49. kroga za Lotka: 1.220.000 EUR

LOTO
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ZAHVALA

Ivica Demšar
Vodnikova mama iz Loga

Po dopolnjenem 87. letu se je od nas poslovila ljuba mama – Vod-
nikova Ivica iz Loga. Ob njenem slovesu se zahvaljujemo vsem, ki 
ste bili del njenega življenja. Hvala g. Mateju Nastranu za duhovno 
spremstvo. Hvala osebju Nevrološke klinike za zdravljenje in nego 
v njenih zadnjih dneh. Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu 
prišli poslovit od naše mame. Posebna zahvala velja g. Urbanu Koka-
lju, g. Luku Demšarju, g. Alojziju Snoju in p. Bernardu  za molitve in 
sočutno pogrebno slovesnost. Draga mama, počivaj v Božjem miru!

Vsi njeni
Log, junij 2016

»Močna kakor smrt je ljubezen ...« 
(Visoka  pesem)

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je zapustila draga žena, mati, babica  
in sestra

Saša Strupi
roj. Vidmar

Vsem, ki ste nam izrazili sožalje, poklonili sveče in cvetje ter  
jo pospremili na njeni zadnji poti, iskrena hvala. 
Ohranimo jo v lepem spominu.

Žalujoči: mož Ivan, hči Andreja z možem Simonom, Nacetom  
in Mojco, hči Aleša z Urhom in Nežo ter sestra Marjana
Kranj, 8. junija 2016

Kako je hiša strašno prazna, 
odkar tebe v njej več ni,
prej bila je tako prijazna,
zdaj otožna se mi zdi.

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča in stara mama

Amalija Potočnik
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo Vilmi, Ireni, Gorazdu, 
vsem vaščanom Zaloš, g. Martinu in g. Ivu, pevcem, sodelavcem, 
sorodnikom in prijateljem, da ste v težkih trenutkih slovesa z 
nami sočustvovali, nam stali ob strani in se od nje poslovili v tako 
velikem številu.

Andrej z Lojzko, Alenko, Boštjanom in Benjaminom

ZAHVALA

Ob nepričakovani in boleči izgubi dragega moža, atija in ata

Mirota Lopuha 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem za izrečeno sožalje,  

podarjeno cvetje in sveče ter gospodu župniku za lepo opravljen pogreb. 
 

Žena Milka ter hčerki Mateja in Damjana z družinama 

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustil naš dragi oče, mož, tast, ded, praded  
in prijatelj

Pavel Gale
iz Kranja, Kopališka ulica

Ob boleči izgubi našega dragega se iskreno zahvaljujemo sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, 
darovane sveče, cvetje in sv. maše. Posebno zahvalo smo dolžni dr. 
Francu Bečanu in dr. Mariji Ravnihar za njuno skrb in zdravljenje, 
Onkološkemu inštitutu Ljubljana in sestram patronažne službe 
Kranj, ki so ga v času hude bolezni obiskovale na domu. Hvala g. 
župniku Francu Jerantu za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni 
službi KP Kranj in trobentaču za zaigrane melodije. Še enkrat hva-
la vsem, ki ste nam stali ob strani in našega dragega očeta v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Zapel je zvon
tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ...

ZAHVALA

V 98. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, stara 
mama, prababica, tašča in teta

Milka Rant
roj. Mrak, p. d. Kmetova mama iz Javornika 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše ter dr. Jerajevi za zdravljenje. Hvala g. župniku Bojanu 
Likarju za opravljen pogrebni obred in sveto mašo, Jožetu za zvonje-
nje, pevcem Kranjskega kvinteta in vsem sodelujočim pri pogrebu.

Žalujoči vsi njeni
Javornik, Šmarje - Sap, Žabnica, Gorenje pri Kranju,  
junij 2016 

Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA
 

V 97. letu se je poslovila

Ana Torkar
iz Hrastja

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovano cvet-
je in sveče. Posebna zahvala osebju Doma upokojencev Kranj za 
vzorno oskrbo in lajšanje bolečin. Hvala župniku za poslovilne 
besede.

Vsi njeni
Kranj, 9. junija 2016

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 16002159

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 16002004

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 16001598

ADAPTACIJE, novogradnje, od teme-
ljev do strehe, notranji ometi, fasade, 
betonske in kamnite škarpe, urejanje 
in tlakovanje dvorišč, z našim ali vašim 
materialom. Babić Miloš, s.p., Hraše 
24, Lesce, tel.: 041/622-946 16002163

BARVANJE napuščev in fasad do viši-
ne 25 m, z lastnimi dvigali – ugodno. 
Nudimo tudi vsa slikopleskarska dela. 
Sandi Ferlan, s.p., C. talcev 14, Kranj, 
tel.: 041/682-166 16001999

BARVANJE napuščev in fasad, be-
ljenje, glajenje sten, barvanje oken in 
vrat, antiglivični premazi proti plesni, 
dekorativni ometi in opleski vam nudi 
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Nak-
lo, tel.: 031/392-909 16002201

EKOCLEAN,  d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern ter 
filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 
 16002006

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 16002005

GEODET Uroš Kejžar, s.p., C. 1. maja 
65, Kranj - geodetske storitve; ureditev 
meje, parcelacija, izravnava meje, evi-
dentiranje stavbe, geodetski načrt, za-
količenje objekta, tel.: 041/275-006  
 16002140

HITRA in učinkovita izterjava in zava-
rovanje terjatev. Ureditev financiranja. 
Finančno svetovanje Robert Nograšek, 
s.p., Breg ob Savi 26, Mavčiče, tel.: 
041/396-563, 031/351-888 
 16001945

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 16001757

POSEK in spravilo lesa, možnost od-
kupa lesa na panju. M-LES, Matej 
Urh, s.p., Bodešče 18, Bled, tel.: 
031/561-613  
 16001922

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 16002009

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 16002002

TLAKOVANJE dvorišč, izdelava be-
tonskih zidov, izdelava drenaže,  po-
stavljanje panelnih in žičnih ograj, 
Vincencij Šubic, s. p., Zg. Bitnje 141, 
Žabnica, tel.: 051/413-373 16002197

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 16002008

RAZNO
PRODAM

120 LIT. sode za namakanje, cena 10 
EUR/sod, tel.: 04/59-57-448  
 16002134

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701  
 16002136

PHILIPS električni depilator, zelo ugo-
dno, tel.: 031/770-252 16002177

18   90
EUR

To je knjiga, kakršne 
še ni bilo.V njej devet 
vrhunskih slovenskih 
kuharskih mojstrov 
korak za korakom 
predstavlja pripravo 
svojih avtorskih jedi 
– tistih, za katere so 
prepričani, da jih 
lahko pripravimo 
tudi mi. Z vami 
kuhajo slavni chefi: 
Janez Bratovž, Igor 
Jagodic, Borut Jo-
van, Tomaž Kavčič, 
Andrej Kuhar,  
Marko Pavčnik,  
Gorazd Potočnik,  
Uroš Štefelin, 
Bine Volčič.

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

www.gorenjskiglas.si

Takoj zaposlimo

snažilko m/ž
z dobrim znanjem nemščine. 
Delo poteka 6 dni na teden 
(120 ur na mesec), 5 dni (100 
ur na mesec) oz. 4 dni (80 ur na 
mesec). Prosti dnevi po urniku. 
Plača 9,00 evrov na uro. Po želji 
vam nudimo tudi brezplačno 
bivanje. Če vas omenjeno de-
lovno mesto zanima, nas pro-
simo pokličite: ga. Hildegard 
Jury,  tel. +43 664 124 11 69.
Schluga GmbH, Obervellach 
15, 9620 Hermagor/Šmohor 

tel.: +43 4282 2051 
www.schluga.com 
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Anketa

Franc Vene, Mlaka:

»Z davčno reformo se ne stri-
njam. Nekateri imajo le nekaj 
sto evrov plače ali pokojnine, 
zakaj ne bi raje njih razbre-
menili.«

Marjan Roblek, Mlaka:

»Sem proti reformi davčnega 
prestrukturiranja. Ne zdi se 
mi prav, da se razbremenjuje 
tiste, ki imajo že tako dovolj. 
Morali bi gledati bolj na male 
ljudi in jim pomagati.«

Ljata Bajrami, Kranj:

»Norčujejo se iz revežev. 
Bolje bi bilo, da bi pomaga-
li tistim, ki pomoč resnično 
potrebujejo. Veliko je mladih 
in izobraženih, ki bi delali bo-
lje, če bi dobili priložnost.«

Radojka Zdravkovič, Kranj:

»Predlog davčnega prestruk-
turiranja me zelo moti, ker ne 
pomaga šibkejšim. Pošteno 
smo delali, pa imamo danes 
slabe pokojnine, mladina pa 
je brez dela. Naj njim poma-
gajo.«

Aleš Senožetnik

Nov predlog male davčne re-
forme poleg razbremenitve 
dela plače in zvišanja davčne 
stopnje na dohodek pravnih 
oseb predvideva tudi znižanje 
davčnih stopenj za najvišja do-
hodninska razreda. Predvsem 
slednje je med anketiranci 
vzbudilo neodobravanje.

Proti mali davčni 
reformi

Rajko Lečič, Kranj:

»Že sedaj samo reveži pla-
čujejo davke, premožnejši 
pa delajo, kar hočejo. Zakoni 
so pisani za premožne, ne pa 
za navadne ljudi, delavce, ki 
včasih še za plačilo položnic 
nimajo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Urša Peternel

Jesenice – Konec lanskega 
leta je jeseniški občinski 
svetnik Andrej Lavtar z 
drzno idejo o oživitvi že 
vrsto let zaprte cerkve Mari-
jinega vnebovzetja na Stari 
Savi razburil del javnosti in 
sprožil razprave o tem, ka-
tere dejavnosti sodijo v 
sakralne objekte. Po Lavtar-
jevem predlogu bi v cerkvi, 
da bi jo rešili propadanja, 
lahko uredili razstavni 
prostor, knjigarno, v njej bi 
lahko prirejali kongrese, 
gostili poroke ali celo uredi-
li gostinski lokal, pivnico, 
kavarno. Ob koncih tedna 
pa bi jo lahko spremenili v 
diskoteko, nočni klub ali 
koktajl bar. Obenem bi Žu-
pnija Jesenice ohranila pra-
vico, da bi v cerkvi ali pred 
njo občasno opravljala bo-
goslužne obrede. Lavtarjeva 
pobuda se je takrat izkazala 
za preveč drzno, saj ni nale-
tela na posluh niti v Cerkvi 
niti v Občini Jesenice, ki je 
lastnica objekta. Ta sicer na-
črtuje obnovo objekta, a za-
radi pomanjkanja denarja 
šele do leta 2025, četudi so 
že pridobili projekte in grad-
beno dovoljenje za prenovo 
in doslej že obnovili streho, 
okna in vrata objekta. A ker 
je sedanje stanje cerkve po 
njihovem mnenju nespreje-

mljivo, se je zdaj združila 
skupina jeseniških občin-
skih svetnikov in na občin-
sko upravo vložila pobudo, 
naj cerkev izpraznijo in 
omogočijo, da bodo objekt 
lahko vsaj priložnostno od-
prli. "Tudi neobnovljena 
cerkev, kakršna je v trenu-
tnem stanju, si ne zasluži 
ostati skladišče ograj, smet-
njakov in druge opreme. 
Občinska uprava naj zahte-
va od Gornjesavskega mu-
zeja Jesenice, da poskrbi za 

izpraznitev cerkve še pred 
poletjem, cerkev naj se 
pospravi in pripravi v sta-
nje, ki bo primerno za pri-
ložnostna odprtja ob dogod-
kih na Stari Savi," so pre-
dlagali.  

Na Občini Jesenice so po-
trdili, da Gornjesavski mu-
zej Jesenice, ki upravlja 
objekt, v cerkvi priložno-
stno shranjuje stole in ogra-
je, ki jih potrebuje za izved-
bo prireditev, prav tako so 
v cerkvi shranjene kamnite 

plošče, ki jih bodo uporabi-
li ob obnovi. Glede na pred-
log svetnikov bi muzej opre-
mo lahko shranjeval na dru-
gi lokaciji, so povedali. Prav 
tako bodo proučili možnos-
ti za fazno obnovo cerkve in 
iskali možnosti, da bi prido-
bili sredstva za sofinancira-
nje obnove. Ker cerkev nima 
uporabnega dovoljenja, pa 
je v nobenem primeru ni 
mogoče uporabljati, niti za 
priložnostne dogodke, so še 
pojasnili.

V cerkvi še ne bo dogodkov
Skupina jeseniških občinskih svetnikov predlaga, naj cerkev na Stari Savi pospravijo in v njej omogočijo 
vsaj priložnostne dogodke. A na Občini Jesenice odgovarjajo: cerkev nima uporabnega dovoljenja.

Cerkev na Stari Savi je že vrsto let zaprta. Posebna je v tem, da je v lasti Občine Jesenice.  

Jasna Paladin

Godič – V Eko resortu pod 
Veliko planino, ki ga podje-
tje Palmieri gradi v Godiču, 
že od marca letos z name-
nom oživitve pastirske tradi-
cije poteka razpis za sanjsko 
službo pastirja, zdaj pa so 
k sodelovanju povabili tudi 
predsednika Republike Slo-
venije Boruta Pahorja.

»Ker je ohranitev kulturne 
dediščine izjemno pomemb-
na pri oblikovanju naše kul-
turne in hkrati nacionalne 
identitete, se je predsednik 
republike odzval na povabilo 
za sodelovanje v posebnem 
programu, v katerem bomo 
obudili pastirske običaje ter 
prikazali tradicionalne nava-
de Velike planine, ki slovi kot 
najbolj ohranjeno pastirsko 
naselje v Evropi. Otrokom 
kamniškega vrtca Zarja bo 

predsednik Pahor predsta-
vili slovenske avtohtone ži-
vali, jih povabil k hranjenju, 
na vodeni delavnici sodelo-
val pri prikazu molže in nato 
skupaj z otroki pospremil ži-
vali na pašo. Ob zakuski tra-
dicionalnih jedi Velike plani-
ne, kot so kislo mleko, trnič, 
žganci, klobase, bodo otroci 
okusili značilne jedi Velike 
planine in izvedeli o njiho-
vem načinu priprave. Pred-
sednik Pahor bo z otroki so-
deloval pri sestavljanju le-
sene krmilnice in dokončal 
streho iz skodel. Tako bomo 
prikazali uporabo slovenske-
ga lesa, ki je uporabljen v ce-
lotni pastirski vasici. Na kr-
milnico bo pritrdil spomin-
sko obeležje,« nam je pro-
gram obiska predsednika, ki 
se bo v Godiču mudil 12. juli-
ja, predstavila Barbara Bešter 
iz podjetja Palmieri.

Pastir bo postal tudi 
predsednik Pahor

Simon Šubic

Kranj – Družba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji (Dars) 
letos med tremi največjimi 
vzdrževalnimi deli na avto-
cestnem križu načrtuje tudi 
obnovo avtocestnega odseka 
med Kranjem in Vodicami. 
Kot so pojasnili v Darsu, je 
začetek obnove 11-kilometr-
skega odseka načrtovan ko-
nec julija ali v začetku avgu-
sta, gradbena dela pa bodo 

potekala tudi na vseh krakih 
priključka Kranj vzhod.

»Postopek oddaje navede-
nega javnega naročila trenu-
tno še ni pravnomočno za-
ključen, zato podatkov o iz-
vajalcu del, vrednosti in roku 
izvedbe ta hip še ne moremo 
posredovati,« so sporočili v 
Darsu in še napovedali, da bo 
promet med obnovo urejen 
tako, da bosta vseskozi omo-
gočena dva, sicer zožena pa-
sova v vsako smer vožnje.

Obnovili bodo enajst 
kilometrov avtoceste

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj bo deževa-
lo, možne so tudi nevihte, čez dan pa bodo padavine ponehale. 
Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo sončno, v nedeljo 
pa se bo čez dan pooblačilo, možne bodo krajevne plohe in 
posamezne nevihte.
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Brezje – Jutri, 18. junija, bodo na Brezjah prvič predstavili 
javnosti klekljano slovensko zastavo za 25 let samostojnosti 
Republike Slovenije. V projekt je bilo vključenih 25 klekljaric iz 
25 slovenskih krajev, ki so klekljale posamezne dele zastave, 
v celoto pa jih je sešila Tanja Oblak. Zastava je dolga dva in 
široka en meter. Med jutrišnjo mašo ob 10. uri bodo zastavo 
blagoslovili. Na Brezjah bo ostala še v nedeljo, v ponedeljek 
pa jo bodo prenesli v državni zbor.

Klekljana slovenska zastava
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