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Cirkus z živalmi  
ni zaželen
Na kranjski občini niso naklonjeni 
gostovanju cirkusa z živalmi, ki 
naj bi ga naslednji teden postavili 
na zasebnem zemljišču. V Škofji 
Loki nasprotniki cirkusa za nede-
ljo od 15. ure naprej napovedujejo 
protest.
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ŠPORT

Ponosni na  
domače igralce
Dva kroga pred koncem tekmova-
nja v drugi nogometni ligi je član-
ski ekipi nogometašev kranjskega 
Triglava že uspelo osvojiti naslov 
prvaka, s čimer so si v novi sezoni 
zagotovili igranje med desetimi 
prvoligaši.
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GG+

»Denar ni nič vreden, 
če ga ne zapraviš!«
To so besede legendarnega inova-
torja, skoraj 99-letnega Petra Flor-
jančiča z Bleda, svetovljanskega, 
drznega in duhovitega moža, kate-
rega življenje in delo sta zdaj pred-
stavljena na pregledni razstavi na 
Jesenicah.
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GG+

Gospodinjska 
skupnost za starejše
»V gostinstvu je lepo delati, a tem-
po sčasoma postane prehud,« 
pravi Peter Prezelj, ki se je po de-
setih letih vodenja penziona Šo-
štar v Davči odločil zasnovati go-
spodinjsko skupnost za vitalne 
starostnike. 

18

VREME

Danes popoldne se bo po-
oblačilo. Jutri bo pretežno 
oblačno s krajevnimi plo-
hami in nevihtami. V ne-
deljo se bo delno zjasnilo.

10/18 °C
jutri: oblačno s plohami

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
mora dedičem po Demetru 
in Mariji Majdič plačati od
škodnino v višini skoraj 220 
tisoč evrov z obrestmi, je 
pred kratkim odločilo kranj
sko okrožno sodišče. Odško
dninski zahtevek je sedem
najst znanih dedičev kranj
skega veleindustrijalca, ki 
jih je na sodišču predstav
ljal nekdanji kranjski župan 
Vitomir Gros, vložilo zara
di plačila odškodnine za ne
zmožnost uporabe stavbe 
starega zimskega bazena s 
pripadajočimi zemljišči na 

Savskem otoku v Kranju od 
leta 1992 do 2008. Sodba ni 
pravnomočna, zoper njo pa 
je tudi že bila vložena pri
tožba, so pojasnili na kranj
skem sodišču.

»Sodišče je delno ugodilo 
tožbenemu zahtevku in na
ložilo Mestni občini Kranj, 
da je v zapuščino po pokoj
ni Mariji Majdič dolžna pla
čati znesek 163.846 evrov, v 
zapuščino po pokojnem De
metru Majdiču pa 54.615 
evrov, vse z zakonitimi za
mudnimi obrestmi. Viš
ji tožbeni zahtevek pa je za
vrnilo. Ugotovilo je tudi, da 
ne obstoji terjatev Mestne 

občine Kranj do dedičev 
pokojnih Marije in Deme
tra Majdiča ter toženi stran
ki naložilo povrnitev stro
škov,« je razložila predse
dnica sodišča Janja Roblek. 

Družina Majdič je na so
dišče leta 2013 vložila tožbe
ni zahtevek v višini 552.416 
evrov. Kot je za medije po eni 
od obravnav povedal Gros, 
do tožbe sploh ne bi prišlo, 
če bi se občina »vsaj malo dr
žala svojih obljub«. V okvi
ru denacionalizacije so sicer 
Majdičevi dediči po Groso
vih besedah doslej dobili vr
njenega samo dva odstotka 
premoženja.

Majdičevim odškodnina za bazen
Na sodbo, da mora kranjska občina Majdičevim dedičem plačati 220 tisoč 
evrov odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe objekta starega zimskega 
bazena na Savskem otoku v Kranju, je bila že vložena pritožba. 

Nepremičnine na Savskem otoku v Kranju, kjer stoji tudi nekdanji zimski bazen, so le 
majhen del podržavljenega premoženja rodbine Majdič. /Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Bled – »Če bo na primer pod
jetje Gorenje izdelalo govo
reči pralni stroj, ga bo lahko, 
še preden ga bo dalo na trg, 
predstavilo v našem znan
stvenem parku. Obiskoval
ci si ga bodo lahko ogleda
li in ga preizkusili. Proizva
jalec bo na ta način lahko 
dobil koristne informacije 
uporabnikov, ki jih bo lah
ko uporabil pri oblikovanju 
izdelka, obiskovalci pa bodo 
lahko izvedeli, ''kaj je za
daj'',« je na najbolj praktič
nem primeru Anton Popov, 
ruski znanstvenik in ekono
mist, ki že nekaj let živi na 
Bledu, opisal, kaj in kako 

bi rad predstavil ljudem, ki 
jih zanimata znanost in teh
nologija. Skoraj natančno 
leto dni po tem, ko je v in
formacijskem centru Tri
glavskega narodnega parka 
Triglav ska roža odprl tako 
imenovani Antimuzej zna
nosti, namreč zgodbo nada
ljuje z oblikovanjem Znan
stvenega parka, ki ga želi 
umestiti k rondoju ob avto
cestnem izvozu v Lescah. 
Ključni objekt parka bo štiri
deset metrov visoka pirami
da s skupaj 4500 kvadratni
mi metri površin. V pirami
di bodo osrednje mesto za
sedali razstavni prostori za 
nove tehnologije. 

Park za promocijo znanosti
Štirideset metrov visoko stekleno piramido, znanstveni park za promocijo znanosti, naj bi po načrtih 
Antona Popova, ki je na Bledu že osnoval tako imenovani Antimuzej, ob krožišču pri avtocestnem 
izvozu Lesce Bled postavili do leta 2019. Za desetmilijonski projekt še išče soinvestitorje.

Anton Popov (desno) in njegov slovenski sodelavec Artjom 
Bajdak z maketo steklene piramide, ki bo ključni objekt 
v načrtovanem znanstvenem parku. Popov načrtuje, da 
bo znanstveni park že v roku dveh let stal ob rondoju pri 
izvozu z avtoceste v Lescah. 43. stran
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Knjigo prejme VIKTOR ENDLIHER iz Kranjske Gore.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Največja zabava na Gorenjskem v Lescah

V Lesce prihaja največja karavana »ekstaze zabave« pod okri-
ljem glavnega organizatorja Euterpe events, ki že leta uspeš-
no – tako doma kot v tujini – organizira največje glasbene 
dogodke. Severina in Tanja Žagar bosta poskrbeli za največjo 
zabavo na Gorenjskem pod ogromnim šotorom, in sicer v 
soboto, 27. maja, na Letališču Lesce. Obiskovalce dogodka 
bo ogreval DJ Ney. Glasbeni spektakel bo tudi tokrat spremlja-
la dobrodelna nota. Vsak obiskovalec, ki bo kupil vstopnico, 
bo namreč s svojim prispevkom daroval v Domnov sklad. Ta 
sklad je bil ustanovljen pred kratkim in bo financiral mlade, 
nadpovprečno inteligentne osebe, ki si zaradi pomanjkanja 
sredstev ne morejo privoščiti študija v tujini. Vstopnice lahko 
kupite v vseh Eventimovih prodajnih mestih.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Kje bo največja zabava na Go-
renjskem? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 24. 
maja 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali 
na: koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Blaznikov ve-
čer je pripravilo Muzejsko 
društvo Škofja Loka v sode-
lovanju s Kulturnim dru-
štvom dr. Janez Evangelist 
Krek Selca. O Krekovem za-
družništvu je govoril zgodo-
vinar dr. Žarko Lazarević, 
sodelavec Inštituta za novej-
šo zgodovino. Zadružništvo 
je v drugi polovici 19. stole-
tja nastalo v več državah, La-
zarević se je podrobneje us-
tavil ob dveh nemških ime-
nih, Hermanu Schulze-De-
litschu in Fridrichu Reiffe-
isnu, na katera so se oprli 
tudi pobudniki zadružništva 
na Slovenskem. Liberalnejše 
linijo je v Sloveniji zastopal 
Mihael Vošnjak, Reiffeisno-
vo pa Janez Evangelist Krek. 
Zadružništvo je zajemalo 
vse od kmetijstva, gradbeni-
štva, zavarovalništva do ban-
čništva in posojilništva, nas-
talo pa je kot mehanizem, s 
katerim se je malo kmetij-
stvo in drobno gospodarstvo 
v tistem času prilagodilo tr-
žnim zakonitostim kapita-
lizma. Krekov model zadru-
žništva je bil gospodarsko-
socialni in dobiček, ki so ga 
ustvarili v zadrugah, so us-
merjali v dejavnosti za sploš-
no korist, vlagale so v šol-
stvo, kulturo, versko življe-
nje. Zadruge so izboljšale 
položaj kmetstva, delavstva 
in malega obrtništva, saj bi 
se bili sicer v neizprosnih tr-
žnih razmerah prisiljeni iz-
seliti. Vsaj četrtina sloven-
skega prebivalstva je že sicer 
boljše možnosti preživetja 

iskala onstran velike luže. 
Zadružništvo je Krek širil 
prek cerkvene mreže, ki je 
kot tedaj najmočnejše druž-
beno omrežje poskrbelo, da 
je zadruga nastala domala v 
vsaki župniji. Do prve sve-
tovne vojne jih je bilo v Slo-
veniji že kakih tisoč zadrug 
obeh tipov.

O sodobnem lastništvu za-
poslenih, ki v marsičem spo-
minjajo na Krekovo zadruž-
ništvo, je govoril Aleksan-
der Igličar, nekdanji direk-
tor Zavoda za lastništvo za-
poslenih, ki je bil tudi vod-
ja projekta lastniškega pre-
oblikovanja v podjetju Iskra-
emeco. V devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja je bilo to 
podjetje v 60-odstotni las-
ti zaposlenih, vendar so po-
znejša gibanja pripeljala do 

prodaje lastninskih deležev 
in pred desetimi leti do pro-
daje egiptovskemu lastniku. 
Osnovna ideja je bila pove-
zovanje dela in lastništva, 
tak model je uspešen zlasti 
v delovno intenzivnih pod-
jetjih, kjer je veliko odvis-
no od dela in znanja, običaj-
no pa na ta način želijo pod-
jetje obvarovati pred nevar-
nostjo sovražnega prevze-
ma. V Sloveniji se je tovrstno 
lastništvo precej zmanjšalo, 
Igličar je omenil nekaj po-
sameznih uspešnih prime-
rov, kot so Etiketa Žiri, Eti 
Izlake, Pohištvo Tom in dve 
gorenjski, Domel iz Žele-
znikov in Gorenjski glas iz 
Kranja. Udeleženci Blazni-
kovega večera so si ogleda-
li tudi avtorski video Sanele 
Jahić o slednjih dveh, ki sta 

uspešni zgodbi na področju 
lastništva zaposlenih. O tem 
sta spregovorila tudi Marija 
Volčjak, direktorica in odgo-
vorna urednica Gorenjskega 
glasa, kjer je ta model lastni-
štva v veljavi od leta 2013, in 
Stane Zgaga iz Domela, kjer 
so se za tovrstno lastništvo 
odločili že leta 1998 in so 
jim tedaj očitali, da oživlja-
jo preživet socialistični sis-
tem. Toda današnji rezulta-
ti uspešnega poslovanja do-
kazujejo, da se je obneslo. 
Domel je bil navdih tudi za 
lastninjenje v Gorenjskem 
glasu, je dejala Volčjakova 
in dodala, da so od nastan-
ka filma že prvikrat razdelili 
del dobička in ga bodo delili 
tudi v prihodnje, saj želi, da 
se vlaganja zaposlenih pos-
topoma povrnejo.   

Včasih zadružništvo, danes 
lastništvo zaposlenih
V Škofji Loki so se letošnje stote obletnice smrti Janeza Evangelista Kreka spomnili s pogovorom o 
Krekovih zadrugah in o današnjem lastništvu zaposlenih kot sodobnem zadružništvu. 

Aleksander Igličar z Marijo Volčjak (Gorenjski glas) in Stanetom Zgago (Domel)

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Občino 
Kranjska Gora je v četrtek 
obiskala varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdor-
fer. Na sedežu občine se je 
pogovarjala z občani, sreča-
la pa se je tudi s podžupa-
nom Kranjske Gore Bog-
danom Janšo in direktori-
co občinske uprave Vesno 
Okršlar. To je bilo prvo po-
slovanje varuha človekovih 
pravic v Kranjski Gori v več 

kot dvajsetih letih obstoja 
institucije.

»Na pogovor se je najavilo 
sedem pobudnikov, vsak s 
svojo zgodbo. Nekateri pro-
blemi so bili zelo osebni, 
spet drugi zelo podobni kot 
tisti, s kakršnimi se srečuje-
mo tudi drugod po državi: 
opeharjeni delavci brez plač 
in plačila prispevkov, ki se 
zgražajo – in tudi varuhinja 
se – nad nemočjo države, da 
poskrbi za to, da do tega ne 
bi prihajalo,« je pogovore 

z občani na kratko orisala 
Nussdorferjeva. »Nespreje-
mljivo je, da takšni delavci, 
ki celo uspejo v pravdi, na 
koncu ostanejo brez denar-
ja, ker dolžnikom, ki pogos-
to živijo na veliki nogi, v raz-
košnih hišah in z dragimi 
avtomobili, ni česa rubiti,« 
je poudarila, in povedala, 
da so se z občani pogovarja-
li tudi o čisto osebnih zgod-
bah in stiskah, s katerimi 
se obračajo nanjo. »Name 
se obračajo tudi zaradi 

medsosedskih sporov, kme-
tijskih zemljišč, poti ... po-
gosto pridejo z eno zgodbo, 
v pogovoru pa se nato odpre 
še veliko drugih.« 

Varuhinja je bila sicer za-
dovoljna s stanjem v občini 
na splošno. »Občina je pri-
jazna vsem ranljivim sku-
pinam, sicer pa smo se s 

predstavniki pogovorili tudi 
o enem konkretnem proble-
mu – občina ga pozna, a pre-
segla svoja pooblastila. Ve-
seli smo, da ni bilo zazna-
ti hujših socialnih stisk – o 
tem ljudje niso poročali,« je 
ob koncu obiska še povedala 
Varuhinja.

»Vesel sem, da je varuhi-
nja človekovih pravic prišla 
v Kranjsko Goro in se sezna-
nila s stanjem v občini. Ne 
glede na to, da je bilo malo 
primerov, je prav, da se vsak 
pozorno obravnava,« obisk 
ocenjuje podžupan Kranj-
ske Gore Bogdan Janša. 
»Obisk varuha je bil prilož-
nost, da se še kaj naučimo, 
pa tudi, da bo občina v pri-
merih, kakršen je bil tisti, o 
katerem smo se pogovarjali, 
še bolj pozorna.«

Varuh prvič v Kranjski Gori
Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, je v sredo uradovala v 
Kranjski Gori. Na pogovor se je prijavilo le sedem občanov.

Ugotovitve obiska urada varuha človekovih pravic v 
Kranjski Gori sta predstavila varuhinja Vlasta Nussdorfer in 
podžupan Kranjske Gore Bogdan Janša.

Kamniška Bistrica – Planinsko društvo Ljubljana Matica vabi 
na odprtje razstave stotih fotografij iz Kamniške Bistrice in 
okoliških gora, ki jo je postavil dolgoletni član društva Ciril Vel-
kovrh. Razstavo bodo odprli v planinskem domu v Kamniški 
Bistrici v soboto, 20. maja, ob 11. uri. Slavnostni govornik bo 
himalajec Tone Škarja, za kulturni program pa bodo poskrbele 
Joži Kališnik iz Vrhpolj ter Ana in Manca Plahutnik iz Spodnjih 
Stranj ob spremljavi Tomaža Plahutnika s citrami.

Razstava fotografij iz Kamniške Bistrice
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Ena znanih pesmi priljub-
ljenega slovenskega kan-
tavtorja Adija Smolarja 

pripoveduje ravno obratno 
zgodbo o tem, da »bognedaj, 
da bi crknu televizor«. In po-
dobno sem verjetno razmišlja-
la tudi sama, dokler se mi to 
ni zgodilo. Najprej sem malce 
čudno zrla v škatlo, ki je osta-
jala nema, potem pa sem se po 
nekaj dneh navadila in – ne 
boste verjeli – življenje je nor-
malno teklo dalje. 

Me je pa televizor zapustil 
ravno v času letošnjega Euro-
songa, tako da sem zamudila 
tako predizbore kot finalni iz-
bor. In vse, kar sem izvedela 
o tokratnem dogajanju, sem 
pobrala iz debat ali prebra-
la na spletu, kjer so se o tem, 
kako se »kljub odlični izvedbi 
našemu predstavniku ni us-
pelo uvrstiti v veliki finale 62. 
izbora za Pesem Evrovizije«, 
kako smo pristali na repu toč-
kovanja, razpisali številni. Za-
čuda je bilo precej takih, ki so 
se strinjali, da je letos zmagala 
glasba. A brez neskončnih dis-
kusij tudi ni šlo. Zmagovalno 
skladbo so primerjali celo z 
uspavanko ... Pri frizerju so 
imele stranke svoj pogled na 
letošnje dogajanje, »šank« de-
bate so se zaključevale v stilu: 
želeli ste, imate. Pri blogerjih 
sem naletela na zapis, pri ka-
terem sem se ob polovici preb-
ranega vprašala, ali gre morda 
za prvoaprilsko šalo … In po 

vseh vtisih, če jih lahko tako 
imenujem, sem se odločila, da 
poiščem posnetek zmagovalne 
pesmi, ki je v Kijevu prejela 
največ glasov tako pri strokov-
nih žirijah kot pri gledalcih. 
Pesem Amar pelos dois je res 
bolj umirjena, vendar je bilo 
prvo, kar mi je padlo na pa-
met, glasbeni prizor iz filma 
Lepotica in zver. Mimogrede: 
Disneyjevo filmsko stvaritev 
so gledalci v kinematografih 
še pred kratkim izjemno dobro 
sprejeli ... Sem pa bolj gledala 
nastop in poslušala melodijo 
ter odmislila tradicionalne teo-
rije zarote, ki spremljajo vsako-
letne izbore. In ko sem pesem 
poslušala tretjič, mi je čutnost 
Portugalca postala všeč.

Glede na to, da smo Sloven-
ci izpadli že v štartu, se nisem 
preveč vznemirjala, da me je 
televizor zapustil ravno v času 
Eurosonga. Ker se vsako leto 
že okoli slovenske Eme dviguje 
ogromno prahu, na koncu pa 
največkrat obvelja »tresla se je 
gora, rodila se je miš« – priz-
nam, sem čutila pravo olajša-
nje, ko me je kolegica po prvem 
predizboru vprašala za mnenje 
in sem mirne duše lahko rekla, 
da letos je šlo pa to žal mimo 
mene – in pogovor je bil zaklju-
čen. Nova tema se je dotaknila 
vremena in (nujno potrebne-
ga) novega dežnega plašča, ob 
čemer sem veselo prikimavala, 
mislila pa sem si: Hvala bogu, 
da mi je crknil televizor ...

Hvala bogu, da je crknil 
televizor ...

KOMENTAR
Alenka Brun

Vilma Stanovnik,  
Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ta teden so na kranj-
ski občini dobili obvestilo o 
gostovanju cirkusa z žival-
mi v ujetništvu, hkrati pa 
tudi pozive občanov z infor-
macijami o obsodbah lastni-
ka cirkusa zaradi mučenja 
živali. Župan Boštjan Tri-
lar je zato stečajno upravite-
ljico zemljišča, na katerem 
naj bi cirkus z živalmi go-
stoval, pozval k ponovnemu 
premisleku in hkrati izrazil 
svoje stališče glede izvajanja 
tovrstnih vsebin na obmo-
čju kranjske mestne občine. 
»Prav je in moramo se opre-
deliti do vsebin, ki imajo lah-
ko negativne vzgojne učinke 
in najmanjšo možnost, da 
so nehumane do živali, kljub 
temu da pravne podlage za 
njihovo omejitev kot lokalna 
samouprava nimamo,« pra-
vi župan Boštjan Trilar.

»Na nas se obračajo obča-
ni z informacijami, ki med 
drugimi navajajo tudi ob-
sodbe lastnika cirkusa zaradi 
mučenja živali. Zato vas gle-
de na to, da ste organizator-
ju dogodka dali soglasje za 
prireditev, ki je načrtovana v 

tem mesecu, kot župan pri-
jazno pozivam, da se dobro 
seznanite z vsemi podrob-
nostmi dogodka na zemljiš-
ču v vašem upravljanju, prav 
tako pa predlagam ponoven 
razmislek tudi o posredni 
podpori vsebinam cirkuške-
ga programa, načinu izved-
be ter o samem organizator-
ju dogodka,« župan Boštjan 
Trilar poziva stečajno upra-
viteljico zemljišč in dodaja, 
da sicer pozdravlja organiza-
cijo dogodkov in zabave tako 
za domačine kot turiste. 

V Kranju so se opredelili 
do dogodka

»Zavedamo se, da me-
stna občina nima pristoj-
nosti vplivanja na vsebine, 
ki se izvajajo na privatnih 
zemljiščih, četudi so na nje-
nem območju. Prav tako ni-
mamo vpliva na izvedbo do-
godka kot tudi ne vzvodov 
za preverjanje ustreznos-
ti izvedbe. Lahko in mora-
mo pa se opredeliti do vse-
bin, ki imajo lahko negativ-
ne vzgojne učinke in imajo 
najmanjšo možnost, da so 
nehumane do živali, kljub 
temu, da pravne podlage za 
njihovo omejitev kot lokalna 

samouprava nimamo,« še 
dodajajo na kranjski občini 
in pojasnjujejo, da Mestna 
občina Kranj v navedenem 
primeru gostovanja cirkusa 
na njenem območju nima 
pristojnosti izdajati dovo-
ljenja, kajti organizator je 
za gostovanje najel zasebno 
zemljišče. Prav tako mestna 
uprava nima pristojnosti, da 
bi preverjala izvajanje dejav-
nosti oziroma programa ali 
da bi preganjali izvajanje do-
godkov, ki niso v nasprotju z 
veljavno zakonodajo. Za za-
konske kršitve je pristojna 
Policija oziroma pristojne 
inšpekcijske službe. 

V Škofji Loki brez 
pomislekov

Curkus Medrano pa ta te-
den že gostuje v nekdanji 
škofjeloški vojašnici. V ob-
čini Škofja Loka glede tega 
niso imeli pomislekov. »Cir-
kus v Škofji Loki ne gostuje 
ravno pogosto. Nazadnje je 
v Loki gostoval cirkus Mu-
ndial leta 2012, letos pa po 
dolgem času cirkus Medra-
no. Ker to ni več tisi cirkus 
z velikim živalskim vrtom 
divjih živali, kot se ga spom-
nimo iz preteklosti, v njem 

nastopajo samo domače ži-
vali (konji in psi) ter izpol-
njuje ustrezne zakonske ve-
terinarske standarde o rav-
nanju z živalmi, smo mu iz-
dali dovoljenje za uporabo 
javnih površin na območju 
nekdanje vojašnice. Za štiri-
dnevno gostovanje smo mu 
odmerili 1300 evrov občin-
ske takse,« pojasnjuje Jer-
nej Tavčar z Občine Ško-
fja Loka. Dodaja, da so sicer 
prejeli nekaj klicev in elek-
tronskih pisem ljubiteljev 
živali, ki so protestirali za-
radi gostovanja cirkusa. Od-
govorili smo jim, da smo cir-
kusu dovoljenje izdali, ker v 
tem cirkusu ne nastopajo 
divje živali, z nastopajočimi 
domačimi živalmi pa ravna-
jo po predpisanih veterinar-
skih standardih.«

Nasprotniki cirkusa pa 
za nedeljo od 15. ure naprej 
v Škofji Loki napovedujejo 
protest. Urša Karlin iz zavo-
da Pit Trbovlje pravi, da so 
dvakrat protestirali že ob go-
stovanju cirkusa v Maribo-
ru: »Skrbi nas slabo ravna-
nje z domačimi živalmi, ki 
nastopajo v cirkusu, za kar 
naj bi bil po naših informaci-
jah prejšnji direktor v Italiji 
tudi pravnomočno obsojen. 
Konje in pse imajo le v bo-
ksih in v areni, ne poskrbijo 
za njihove sprehode. Po naši 
zakonodaji so nastopi doma-
čih živali v cirkusu dovolje-
ni, nam pa se to zdi nespre-
jemljivo. S protestom, ki se 
bo začel v nedeljo ob 15. uri 
in bo trajal, dokler bodo cir-
kuške predstave, želimo jav-
nost opozoriti na slabo rav-
nanje z živalmi. Tem se v cir-
kusih ne godi dobro, cirkusi 
pa bi bili lepi tudi brez njih, 
zgolj z nastopi klovnov in ak-
robatov.« 

Cirkus z živalmi ni zaželen
Na kranjski občini niso naklonjeni gostovanju cirkusa z živalmi, ki naj bi ga naslednji teden postavili na 
zasebnem zemljišču. V Škofji Loki v nedeljo protesti.

Italijanski cirkus Medrano se je ta teden utaboril v Škofji Loki /Foto: Danica Z. Žlebir

Celoten park je zasnovan 
moderno in funkcionalno, 
arhitekturno bo sestavljen iz 
objektov, ki bodo kombina-
cija različnih geometrijskih 
oblik, med katerimi bo osre-
dnje mesto zasedala pirami-
da. Za gradnjo bodo upora-
bili jeklo, les in steklo.

»Odpiramo vrata nove ve-
like zgodbe, ki ni zgolj lokal-
na niti slovenska ali evrop-
ska. Znanstveni park bo de-
loval kot povezovalna nit 
med znanostjo, umetnostjo, 
zabavo, poslovnim svetom 
in javnostjo. Njegov na-
men je narediti naravoslovje 

zabavno, ga skozi igro prib-
ližati otrokom ter mladini, 
nuditi družinam prostor za 
aktivno in poučno preživlja-
nje prostega časa. Prav tako 
pa je to prostor za rast in go-
jenje novih idej, projektov, 
lokalnih in mednarodnih. 
Umetnost pa je v vsej zgod-
bi kot prevodnik, ki združu-
je ter prepleta nemogoče,« 
projekt, ki ga vrednoti na 
deset milijonov evrov, opi-
suje Popov. Kot pravi, ima 
zemljišče že zagotovljeno, 
čeprav še ni v njegovi lasti, 
prav tako ima podporo šte-
vilnih institucij. 

Kot še pojasnjuje, so trenu-
tno v fazi iskanja vlagateljev, 

ki bodo projekt podprli. »Iš-
čemo zasebnike, ne institu-
cij, pravzaprav ne potrebu-
jemo pasivnih investitorjev, 
temveč partnerje v projek-
tu, ljudi, ki bodo tudi oseb-
no zavzeti,« poudarja. Vmes 
bo pridobil gradbeno dovo-
ljenje. Računa, da bo za to 
potreboval leto dni, sama 
gradnja objekta pa ne bo dol-
gotrajna. 

Ob tem pravi, da je ključ-
no vprašanje, ki mu ga zas-
tavijo vsi, ki jim predstavi 
svoj projekt, zakaj prav Slo-
venija. »Slovenija je ideal-
na za takšen projekt zaradi 
lege, naravnih danosti, Bled 
pa deluje kot magnet, kamor 

prihajajo ljudje iz vse Evro-
pe. Z avtoceste bo piramida 
Znanstvenega centra vidna, 
in če se bo pri nas ustavil le 
delček vseh, ki grejo mimo, 
bo to že veliko, da dosežemo 
svoj namen, to pa je pred-
vsem spodbuditi željo po is-
kanju znanja. Veste, znanje 
in želja po uspehu nimata 
starosti,« je optimističen av-
tor projekta. 

Kot še pravi, naj bi bil nje-
gov slovenski znanstve-
ni park eden od treh do pe-
tih v Evropi, ki jih bo pove-
zovala skupna filozofija: iz 
dediščine znanja, izkušenj 
ter dosežkov, ki jih je člo-
veštvo pridobilo skozi tisoč-
letja, ustvarjati nove vsebi-
ne, nove tehnologije in novo 
dediščino, iz katere se bodo 
učile prihodnje generacije. 

Park za promocijo znanosti
31. stran
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Bled – Z novimi lastniki dveh 
blejskih hotelov pričakujejo 
obnovo in nov zagon, veseli 
so tudi obnovljene notranjo-
sti hotela Golf, vodilnega na 
področju kongresnega tu-
rizma in velnesa, po obsežni 
obnovi je zasijal tudi Blejski 
otok, je pred začetkom glav-
ne turistične sezone na Ble-
du, ki jo ta konec tedna na-
javljajo Okusi Bleda, pove-
dal v. d. direktorja Zavoda 
za turizem Bled Matjaž Ber-
čon. Za turizem je ključne-
ga pomena ustrezna opre-
mljenost javne infrastruk-
ture, ki jo vsako leto izbolj-
šujejo, pa je dejal blejski žu-
pan Janez Fajfar, ki med le-
tošnjimi novostmi omenja 
na novo asfaltirano avtobu-
sno postajo, ureditev pri-
stana na Mlinem, urejanje 
osrednjega parkirišča za av-
tobuse in avtodome na Se-
lišah in kot najpomembne-
je začetek gradnje osrednje-
ga dela severne razbreme-
nilne ceste, ki bo omogoči-
la neprimerno boljši dostop 

predvsem do Blejskega gra-
du. Z deli začenjajo pred-
vidoma julija, najugodnej-
ši ponudnik jih bo izvedel 
za 4,2 milijona evrov. Vse 
več turistov prihaja na Bled 
z avtobusi, tudi z vlakom, a 
še vedno je veliko obiskov 
z osebnimi avtomobili, ki 
jim je na Bledu namenje-
nih tisoč urejenih parkirnih 
mest. Dolgoročno name-
ravajo doseči število 1500, 
načrtujejo namreč ureditev 
dveh večjih parkirišč ob vho-
du na Bled, za kar pa bo še 
treba spremeniti občinske 
prostorske načrte. 

Urejajo tudi Blejski grad, 
ki naj bi po napovedih le-
tos presegel število 450.000 
obiskovalcev. Ravnokar se 
končujeta obnova sprehajal-
nih poti in zaščita pred kru-
šenjem skale na zahodnem 
pobočju in gradnja novih 
stranišč, nadaljevanje pa sle-
di jeseni, ko bo za dva mese-
ca zaradi obnove zaprta tudi 
Festivalna dvorana. Obno-
va obeh bo veljala milijon 
evrov. Sicer pa Blejski grad 
vabi na svojo otvoritveno 

prireditev prvi konec tedna v 
juniju s srednjeveškimi dne-
vi, medtem ko se na vrhun-
cu sezone obetata dva niza 
dogodkov v okviru Festiva-
la Bled in festivala Okarina, 
je na blejske dogodke pova-
bil Matjaž Završnik iz Zavo-
da za kulturo Bled.

Kot uvod v letošnje festi-
valsko poletje pa se že danes 
na Bledu začenja tridnevno 
dogajanje Okusi Bleda na 
Jezerski promenadi, ki jih 
bodo do jeseni še nekajkrat 
ponovili. Letošnja izbolj-
šava ponudbe gre v sme-
ri še bolj doslednega izva-
janja gastronomske strate-
gije pri izboru jedi, bistve-
no pa bo nadgrajena enotna 
celostna podoba, je napove-
dal Matjaž Berčon. Drevi bo 
na promenadi nastopil Big 
Band Bled z Ivo Stanič, jut-
ri zasedba Help – A Beatles 
Tribute, nedelja bo v zna-
menju harmonikarjev ob je-
zeru in nastopa Veselih Be-
gunjčanov. K Okusom Ble-
da bodo promocijsko pris-
topili tudi iz Infrastrukture 
Bled, in sicer z izvajanjem 

strategije Zero Waste, saj 
na Bledu ugotavljajo, da si-
cer že ločijo pretežni del 
odpadkov, še vedno pa jih 
je preveč in samo turizem 
ustvari 45 odstotkov vseh. 
Za strežbo hrane ob Oku-
sih Bleda uporabljajo drob-
ni inventar in embalažo iz 

ekološko razgradljivih ma-
terialov, odpadke zbirajo 
ločeno in jih sproti oddaja-
jo na ekološke otoke na pri-
reditvenem prostoru, kjer 
bodo tudi svetovali glede 
pravilnega ločevanja od-
padkov, je povedal Janez 
Resman z Infrastrukture 

Bled. Konceptu Zero Waste 
se na Bledu pridružujejo 
tudi hoteli, prvi hotel Rib-
no, pridružuje se tudi hotel 
Golf, sogovorniki pa napo-
vedujejo prizadevanja, da bi 
bilo v prid Bleda kot zelene 
destinacije takih hotelov in 
apartmajev čim več.

Na Bledu napovedujejo dobro sezono
Pred začetkom glavne turistične sezone so na Bledu optimistični: število nočitev je večje za petino in enako pričakujejo do konca leta. Letos začetek gradnje 
severne blejske obvoznice.

Na Bledu napovedujejo dobro turistično sezono. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel,  
Danica Zavrl Žlebir, 
Vilma Stanovnik

Jesenice – »S svojo vztraj-
nostjo in pridnostjo ter ob po-
moči profesorjev in staršev 
ste postali maturanti in se da-
nes simbolično poslavljate od 
srednješolskega izobraževa-
nja,« je jeseniške maturan-
te pozdravila Lili Tkalec, vod-
ja Mladinskega centra Jeseni-
ce, ki je v sodelovanju s Studi-
em Ritem včeraj pripravil že 

dvanajsti maturantski spre-
vod po ulicah Jesenic, ki se 
je zaključil s četvorko na par-
kirišču pod občinsko stavbo. 
Letos je na dogodku sodelo-
valo okrog 230 maturantov 

Gimnazije Jesenice in Sre-
dnje šole Jesenice, ki so, kot so 
povedali, preživeli štiri nepo-
zabna srednješolska leta, zdaj 
pa se kljub temu veselijo, da 
bodo obrnili nov list v življenju 

in se podali v svet. Naj bodo us-
pešni na maturi, ki jih še čaka, 
in srečni nasploh v življenju, 
so jim zaželeli ravnateljici Li-
dija Dornig in Andreja Vehar 
Jerman ter jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger.

Danes ob pol dvanajstih 
se bodo na že tradicional-
ni maturantski sprevod od 
svoje šole do središča Ško-
fje Loke podali tudi četrto-
šolci tamkajšnje gimnazije. 
Na Mestnem trgu bodo za-
plesali četvorko, se poslovi-
li od dijaškega stanu in pre-
dali ključe svojim nasledni-
kom, dijakom tretjega letni-
ka. Četrti letnik v Gimnazi-
ji Škofja Loka letos končuje 
110 dijakov štirih oddelkov.

Maturantski spored, ki se 
začne z jutranjo osmrtnico, 
predajo ključa in se nadalju-
je z Jenkovo četvorko, danes 
pripravljajo tudi na Gimna-
ziji Kranj. Nato bo v Kranju 
živahno vse dopoldne, saj se 
bodo maturantje kranjskih 
srednjih šol, skupaj z godbo, 
v sprevodu podali do Prešer-
novega gledališča in nazaj. 
Sprevod se bo zaključil z za-
žiganjem krste ter nato na-
daljeval s četvorko. Zaplesa-
li bodo točno opoldne.

Čas za maturantske sprevode
Že včeraj so ulice Jesenic napolnili maturanti obeh jeseniških srednjih šol, danes bosta maturantska 
sprevoda potekala tudi v Kranju in v Škofji Loki.

Četvorka včeraj na Jesenicah / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Ukanc – Dežela pravljic v 
Ukancu se je letos po bese-
dah glavne koordinatorke 
in idejne »mame« pravljič-
ne dežele Andreje Jensterle 
spopadala s težavami zara-
di lubadarja in strojnih del, 
potem še s poplavami konec 
aprila, a za dogodek pa bo 
vse tako, kot mora biti.

Ponudbo so letos razširi-
li tudi na Vogel in slap Sa-
vica s pravljičnima junako-
ma velikanom Telebanom 
in pravljico o Beli vili. Štam-
piljki bosta že na prireditvi, 
pravljici pa dodani v knjiži-
co Zlatorogove pravljične 
dežele. Zgodbo o Telebanu, 
dobrodušnem, močnem, a 
umsko omejenem velika-
nu, so dodali, da predsta-
vlja drugačne in sprejema-
nje drugačnosti. Z dosto-
pom na Vogel pa ciljajo tudi 
na slogan Omogočimo viso-
kogorje invalidom, kjer jim 
dostop z nihalko to omo-
goča. Pravljico o Beli vili iz 

knjige Lojzeta Zupanca Zla-
to pod Blegošem so poveza-
li s Savico, saj se vile v pra-
vljici potegnejo čez skalovje 
kot meglice, kar se je organi-
zatorjem zdelo primerno za 
povezavo s slapom.

V poletnem času bodo pra-
vljično deželo stalno poveza-
li z Voglom, kjer bodo pos-
tavljena igrala za razvijanje 
moči, pri slapu Savica pa 
prepoznaven element pra-
vljične dežele z vlečenjem 
magneta od Črnega jezera 
do Črnega morja, torej od 
izvira Savice do izliva Save v 
obliki Donave. 

Zaradi prireditve bo par-
kiranje v Ukancu brezplač-
no, Turizem Bohinj in orga-
nizatorji pa vabijo obiskoval-
ce, naj se v pravljično deželo 
pripeljejo s trajnostnim jav-
nim prevoznim sredstvom – 
od vlaka in avtobusa do turi-
stične ladjice. Vozil bo tudi 
brezplačni avtobus, in sicer 
z odhodom iz Bohinjske Bi-
strice ob 9.05 in odhodom iz 
Ukanca ob 14.10.

U konc’ sveta  
so pravljice doma
Jutri, v soboto, 20., in nedeljo, 21. maja, bo v 
Ukancu potekal že osmi pravljični konec tedna 
z naslovom U konc’ sveta so pravljice doma, v 
primeru slabega vremena pa bo 3. in 4. junija.

Z namenom zmanjšanja pitja alkohola in uporabe 
prepovedanih drog med maturanti je ministrstvo za 
zdravje povezalo različne institucije in organizatorje 
dogodkov, ki bodo skupaj izvajali ukrepe za 
spodbujanje zdrave zabave med maturanti, ki se bodo 
udeležili maturantskih četvork. 
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•  PLEZANJE sredi 
nakupovalnega centra

•  poletno SMUČANJE

•  fotografiranje pred 
TRIGLAVOM

•  otroški 
SPRETNOSTNI POLIGON

•  nastop PLESNIH in 
NAVIJAŠKIH skupin

Vzpon na Celjsko koËo      Tuπev tek barv Vzpon Dava KarniËarja
3. JUNIJ            23. JUNIJ           JULIJ 2017

v Planetu Tuš Kranj
SOB I 20. 5. I 10-12h

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Galeriji Atrij Obči-
ne Tržič so v četrtek, 11. maja, 
odprli razstavo Naših 40 let, 
v jubilejnem letu Društva 
prijateljev mineralov in fo-
silov Slovenije Tržič (DPM-
FS). »Glavno poslanstvo 
društva je združevanje in iz-
obraževanje članov in javno-
sti o enkratnosti slovenske 
geološke in naravne dediš-
čine, sodelovanje s strokov-
njaki (Prirodoslovnim mu-
zejem Slovenije, Geološkim 
zavodom Slovenije ...) in ak-
tivna skrb za varstvo narav-
ne dediščine,« je poudaril 
Davorin Preisinger, soavtor 
razstave. K postavitvi razsta-
ve so prispevali tudi Zvonka 
Pretnar, Matija Križnar, Rok 
Gašparič in Janita Košir, s fo-
tografijami in arhivskim gra-
divom še Lado Srečnik, Mir-
ko Majer, Pavle Razložnik in 
Damjan Jensterle. 

Društvo je bilo ustanovlje-
no 11. marca 1977 v Tržiču, 

kjer ima še vedno sedež, in 
kot nadaljuje Preisinger: 
»Izobraževali smo se sami 
in znanje o mineralogiji 
in paleontologiji prenaša-
li na širšo javnost. Naši čla-
ni so odkrili več kot sto no-
vih nahajališč mineralov 
in fosilov širom Slovenije. 

Vseskozi prirejamo razsta-
ve in okrogle mize po Slo-
veniji, mentorji geoloških 
krožkov po osnovnih šolah 
so bili naši člani. Zagotovo 
najpomembnejša pa je stro-
kovna razstava na Mednaro-
dnih dnevih mineralov, fosi-
lov in okolja v Tržiču, zaradi 

nje je bilo društvo tudi usta-
novljeno. Z našo pomočjo je 
bilo izdanih veliko knjig in 
revij s to tematiko. Sodeluje-
mo pri izdajanju znamk pri 
Pošti Slovenije, v počastitev 
40-letnice je društvo izdalo 
posebni spominski znam-
ki in spominski ovojnici. 
Na znamkah sta predstavlje-
na permski fosil, luknjičar-
ka Schwagerina iz Dovžano-
ve soteske pri Tržiču in kri-
stal kremena iz Logatca.« 
Društvo je v času nekdanje 
Jugoslavije združevalo več 
kot petsto članov. Po osa-
mosvojitvi Slovenije je bilo 
včlanjenih le še okoli 35 čla-
nov, danes jih je 220 in vabi-
jo nove člane. O bogati 40-le-
tni zgodovini DPMFS izves-
te na devetih panojih na raz-
stavi, ki jo dopolnjujejo pri-
merki koral izpod Blegoša 
iz zbirke Pavleta Razložni-
ka in Karavankine, fosili za-
hodnih Karavank iz zbirke 
Damjana Jensterleta. Mno-
gi člani imajo namreč svoje 

zbirke, ki jih redno razstav-
ljajo in predstavljajo javno-
sti, nekaj jih ima celo svoje 
zasebne muzeje. 

Davorin Preisinger se je 
kot osrednji govornik na od-
prtju razstave zahvalil Ob-
čini Tržič za dolgoletno so-
delovanje, Tržiškemu mu-
zeju pa za podporo. Razsta-
vo je odprl tržiški župan Bo-
rut Sajovic, ki se je Davori-
nu Preisingerju za vsa nje-
gova prizadevanja zahvalil 
z županovim priznanjem. 
Preisingerja, častnega čla-
na in nekdanjega predse-
dnika DPMFS, je opisal kot 
skromnega človeka, ki pa je 
prispeval veliko pri odkriva-
nju lepot naše naravne de-
diščine. Resda Davorin Pre-
isinger ni doma iz Tržiča (je 
Kranjčan, op. a.), je pa velik 
Tržičan, je poudaril župan. 
Razstavo Naših 40 let si lah-
ko ogledate do 29. maja od 
ponedeljka do petka od 9. do 
18. ure, ob sobotah od 9. do 
13. ure.

Odkrivajo lepote dediščine
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije Tržič se v jubilejnem letu predstavlja z razstavo Naših 40 let. Prizadevni član 
društva in tudi soavtor razstave Davorin Preisinger je prejel županovo priznanje. 

Župan Borut Sajovic je Davorinu Preisingerju podelil 
županovo priznanje. / Foto: Tina Dokl

Mojstrana – Slovenski pla-
ninski muzej, ki v Mojstrani 
deluje kot enota Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice, 
je v ponedeljek za projekt 
Pobeg v bivak prejel častno 
Valvasorjevo priznanje za 
leto 2016. »Gre za prvo igri-
fikacijo v muzeju pri nas, ki 
ohranjenemu muzejskemu 
predmetu bivak II, ki ga je 
muzeju poklonil Alpinistični 
odsek Planinskega društva 
Jesenice, dodaja novo, svo-
jevrstno interpretacijo,« 
pojasnjuje direktorica Gor-
njesavskega muzeja Irena 
Lačen Benedičič. »Ideja o 
postavitvi sobe pobega v 
muzeju se je porodila kusto-
sinjama Slovenskega planin-
skega muzeja Nataliji Štular 
in Elizabeti Gradnik. Kot di-
rektorica in vodja projekta 
sem vanjo verjela, zato smo 
jo uvrstili v letni program. 
Poiskali smo strokovnjake 
s področja igrifikacije, ki so 
ustvarili poseben prostor 
doživetij: izdelali so povsem 
novo igrivo pot doživetij, sko-
zi katero z reševanjem nalog 
bežimo pred nevihto v varno 
zatočišče – bivak.« Projekt je 
ob ministrstvu za kulturo fi-
nančno podprla tudi Občina 
Kranjska Gora. 

Planinskemu muzeju 
nagrada za bivak
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POSTANI DEL ELANOVE EKIPE

Elanovo poslanstvo je razvoj, proizvodnja in trženje tehnično 
najbolj dovršenih smuči, jadrnic in telovadne opreme, prav tako 
pa tudi kompleksnih kompozitov za industrijo vetrne energije. 

Za doseganje visoko zastavljenih ciljev bomo potrebovali pomoč 
novih sodelavcev, zato k sodelovanju vabimo vse kandidate, 
ki iščete nove izzive na svoji karierni poti. Predhodne izkušnje
in izobrazba niso pogoj za zaposlitev, zaželeni poklici pa so 
predvsem: mizar, lesarski tehnik, obdelovalec lesa, strojni 
tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, inštalater 
strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar in tehnik 
mehatronik.

Z veseljem vam bomo pokazali vaše bodoče delovno mesto, 
se pogovorili o vaših pričakovanjih, naši ponudbi ter možnostih 
razvoja in napredovanja. 

Prijave s kratkim opisom Vašega dosedanjega dela pošljite na 
naslov Elan, d.o.o., kadrovska služba, Begunje 1, 4275 
Begunje na Gorenjskem. Lahko nas tudi pokličete na tel. št. 
04/53 51 192, nam pišete na kadri@elan.si ali pa si ogledate 
našo spletno stran www.elan.si in se prepričate o naših načrtih.

POSTANI DEL ELANOVE EKIPE Vilma Stanovnik

Kranj – Vzrok za prepoved 
uporabe dela parkirišča je, 
da investitor za ta del ni 
poskrbel za spremembo na-
membnosti zemljišča. »Na 
tem delu parkirišča so bile 
prej stavbe in to je stavbno 
zemljišče, kjer naj ne bi bilo 
parkirišča. Ker pa je vmes 
občina sprejela nov Občin-
ski prostorski načrt, je to 
sedaj varovalni pas ceste. 
Gradbena inšpektorica pa 
je na osnovi anonimne pri-
jave izdala odločbo in tako 
zaprla del parkirišča. Gle-
dano v celoti, gre sicer za 
manj kot deset odstotkov 
celotnega parkirišča. Mi 
smo takoj po izdani odloč-
bi poslali pritožbo, za kate-
ro verjamemo, da ji bo ugo-
deno in se bo zgornji del 
ponovno v celoti odprl. Mo-
ram reči, da z inšpektori-
co korektno sodelujemo in 
skupaj iščemo rešitev,« je 
povedal kranjski župan Bo-
štjan Trilar.
Tudi pri Komunali Kranj, ki 
je najemnik in upravljavec 
parkirišča Stara Sava, po-
jasnjujejo, da so prejeli od-
ločbo v zvezi s posamezni-
mi deli področja parkirišča 
Stara Sava od Ministrstva za 
okolje in prostor, Inšpekto-
rata za okolje in prostor, Ob-
močne enote Kranj. V za-
konsko določenem roku so 
nanjo vložili pritožbo, gle-
de katere od pristojnega In-
špektorata pričakujejo pozi-
tivno mnenje. 

Trenutno parkirišče Stara 
Sava obratuje na obeh pla-
tojih, in sicer tako za naje-
mnike parkirnih prosto-
rov kot za občasno parkira-
nje. Začasno je omejen le 
dostop do tistega dela, ki je 
predmet odločbe in inšpek-
cijskega postopka. »Vse 
abonente zgornjega plato-
ja parkirišča smo že pokli-
cali. Obvestilo so sprejeli z 
razumevanjem, pripravili 
smo nove pogodbe oziroma 
aneks, kjer bomo upoštevali 
novo ceno mesečnega naje-
ma, del abonentov, ki upo-
rabijo zgornji prostor in za 
katerega plačujejo višjo me-
sečno najemnino, se bo pre-
usmerilo na spodnji parkir-
ni prostor, za katerega bodo 
plačevali nižjo mesečno po-
stavko oziroma ceno naje-
ma parkirnega prostora na 

spodnjem platoju,« poja-
snjujejo na Komunali Kranj 
in dodajajo, da bo cena par-
kiranja na parkirišču osta-
la enaka, saj bodo parkir-
ni prostori in sistem vsto-
pa oziroma izstopa na par-
kirišče tudi po novem nudi-
li enako kvalitetno storitev. 

»V pripravi so tudi načrti, 
kako bomo uporabili prazen 
prostor, kjer ne bo parkirnih 
mest. V primeru, da bo šte-
vilo dnevnih migrantov za-
čelo naraščati in se bo po-
kazala potreba po aktivaci-
ji po novem neizkoriščenih 
površin, bomo skupaj z la-
stnikom zemljišč dokončno 
razmislili o namenski rabi 
teh površin, do tedaj so od-
prte tudi možnosti uporabe 
teh površin za drugo urbano 
rabo,« še dodajajo na Komu-
nali Kranj.

Del parkirišča zaprli
Parkirišče na Stari Savi, ki ga je lani zgradila Komunala Kranj, so morali 
zapreti, saj je gradbena inšpekcija izdala odločbo za prepoved uporabe. Pri 
Komunali Kranj so vložili pritožbo, večina parkirišča pa obratuje normalno.

Del parkirišča na Stari Savi je začasno zaprt. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Mengeš – Z majem se v sre-
dišču Mengša začenja grad-
bena sezona. Med najpo-
membnejšimi načrti je ko-
munalna oprema Ropreto-
ve ulice. Na 430-metrskem 
odseku bodo v času poletnih 
počitnic zamenjali vodovod 
z vsemi hišnimi priključ-
ki, zgrajena pa bo tudi nova 
kanalizacija. Odsek mimo 
Varstveno-delovnega cen-
tra INCE Mengeš predsta-
vlja še zadnji del brez kana-
lizacijskega kanala na Ropre-
tovi cesti. Poleg tega pa bodo 
uredili tudi javno razsvetlja-
vo, plin in optično omrež-
je. Prva pripravljalna dela so 

predvidena že v tem mesecu, 
z deli pa bodo začeli v juniju. 
Za investicijo so v letošnjem 
proračunu predvideli 354 ti-
soč evrov.

Že v tem mesecu začenja-
jo asfaltiranje dela Japljeve 
in Sadnikarjeve ulice. Prep-
lastili bodo 40-metrski od-
sek Japljeve ulice od hišne 
številke 5 do 12b in uredili 
tudi odvodnjavanje. Na Sad-
nikarjevi ulici pa bodo uredi-
li 52-metrski odsek.

V načrtu je tudi obno-
va vodovoda na Dalmatino-
vi ulici, kjer bo skupaj s hi-
šnimi priključki zamenjan 
37 let star vodovod. »Razlog 
za zamenjavo vodovoda je 
tako material cevi kot slaba 

pretočnost, ker se vodovod 
sedaj zaključi v slepem vodu. 
Po obnovi bo vodovod pote-
kal po celotni Dalmatinovi 
ulici v obliki zanke in tako 
zagotavljal bistveno boljšo 
pretočnost vode. Hkrati bo 
trasa vodovoda umaknjena z 
zasebnega zemljišča,« poja-
snjujejo na občinski upravi.

V času poletnih poči-
tnic bodo v smeri gasilnega 
doma do križišča z Detelovo 
ulico v celoti zamenjali spo-
dnji in zgornji ustroj ceste, 
izvedena pa bo tudi rekon-
strukcija pločnika in ureje-
no odvodnjavanje. Zgradili 
bodo tudi 30-metrski odsek 
pločnika od Vodnikove ulice 
proti Domžalam.

Začenjajo gradbeno sezono
V pomladnih in poletnih mesecih bodo v Mengšu potekale obnove  
nekaterih ulic, na Ropretovi cesti pa bodo zamenjali vodovod in zgradili  
novo kanalizacijo.
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Medvode – Pretekli petek in 
soboto je na območju celot-
ne občine Medvode poteka-
la velika vaja Potres 2017. 
Po scenariju vaje je Med-
vode 12. maja ob 12.15 stre-
sel potres osme stopnje po 
evropski potresni lestvici, 
ki je imel epicenter v središ-
ču mesta, v okolici občinske 
stavbe in Knjižnice Medvo-
de. Naslednji dan so mu sle-
dili še popotresni sunki. 

Namen vaje je bil preveri-
ti sistem zaščite, reševanja 
in pomoči v občini, ki so ga v 
preteklih dveh letih reorgani-
zirali. Prvi dan je posredovalo 
334 pripadnikov sil zaščite in 
reševanja s tridesetimi vozili 
in dvema čolnoma, drugi dan 
pa je na 13 lokacijah sodelova-
lo 180 pripadnikov sil zaščite 
in reševanja s 34 vozili in dve-
ma čolnoma. »Po prvih oce-
nah je bilo kar nekaj poško-
dovanih objektov. Društva 
so se aktivirala, vse sile so na 
terenu in skušajo odpraviti 
kar največ nastale škode,« je 
prvi dan vaje pojasnil medvo-
ški župan Nejc Smole v vlo-
gi poveljnika Civilne zaščite. 

Na vprašanje, zakaj so za vajo 
izbrali ravno naravno nesre-
čo potres, je odgovoril: »Po-
tres je najbolj široka naravna 
nesreča, ki nas lahko prizade-
ne. Iz tega naslova je aktivi-
ranih največ scenarijev, zato 
je potres krovni načrt, znot-
raj katerega se preverja uspo-
sobljenost vseh podsistemov 
civilne zaščite.« Dve izredni 
seji so v štabu civilne zaščite 

imeli tudi občinski svetni-
ki, saj je bila po scenariju ob-
činska stavba v potresu del-
no porušena, kar bi se, če bi 
do takšnega potresa dejansko 
prišlo, najverjetneje tudi zgo-
dilo, saj gre za eno najstarej-
ših in potresno najbolj nevar-
nih stavb v občini. Na ta na-
čin so se svetniki seznanili z 
dogajanjem in spoznali delo 
štaba Civilne zaščite. 

Vaja je končana, poteka pa 
še njena evalvacija. »Poteka-
la bo še okrog enega mese-
ca. V tem času bomo zbirali 
poročila, opažanja, strokov-
ne analize. Nato bo sklica-
na seja štaba Civilne zaščite, 
kjer bomo pogledali pozitiv-
ne stvari in tudi tiste, na ka-
terih bo treba delati prihod-
nja leta,« je še pojasnil Smo-
le.

Močan potres v Medvodah
Šlo je za dvodnevno vajo Civilne zaščite Občine Medvode.

Dvodnevno vajo so zaključili s centralno prikazno vajo v središču Medvod. / Foto: Peter Košenina

Aleš Senožetnik

Duplje – Udin boršt je bil že 
konec 18. in začetek 19. sto-
letja znan po rokovnjačih 
– ubežnikih, ki so se v goz-
dovih skrivali pred služe-
njem obveznega vojaškega 
roka. Med drugim so prip-
ravljali tudi rokovnjaške ve-
selice, t. i. finfranje. Tradici-
jo so konec devetdesetih let 
prejšnjega stoletja obudili in 
tako je v nedeljo potekala že 
dvajseta prireditev, na kateri 
so se sredi gozda poveselili 
in okrepčali pohodniki.

»Leta 1996 so gasilci v 
Dupljah praznovali 90-le-
tnico, imeli smo tudi kmeč-
ko ohcet in številne druge 
aktivnosti. Ves čas pa smo 
razmišljali, kako bi še spod-
budili aktivnosti in tako smo 
ustanovili društvo,« se je za-
četkov spominjal Ivan Meg-
lič, predsednik Kulturno-tu-
rističnega društva Pod Kri-
vo jelko Duplje, ki poleg šte-
vilnih drugih prireditev vse-
skozi organizira tudi finfra-
nje.

»Finfranje so rokovnja-
či pripravili spomladi. Tak-
rat so po dolgi zimi ponov-
no prešteli svoje vrste in se z 
veselico razveselili toplejših 
in prijaznejših dni,« nam je 
razložil Meglič. Danes se pod 
Krivo jelko zbirajo predvsem 
pohodniki, ki po številnih po-
teh hodijo iz okoliških nase-
lij. Vsako leto zabeležijo 16 ti-
soč vpisov, ker pa se ne vpisu-
jejo vsi, Meglič ocenjuje, da je 
pohodnikov še več. 

Nedeljsko finfranje je bila 
tako priložnost za druženje 
številnih pohodnikov, ki so 

obiskali mesto sredi gozda. 
Okrepčali so se lahko z gola-
žem ter dobrotami, ki so jih 
pripravile gospodinje. Za ve-
selo razpoloženje pa so pos-
krbeli člani Rokovnjaške 
Muzike Folklorne skupine 
Društva upokojencev Naklo.

S tem pa rokovnjaških pri-
reditev pod Krivo jelko še 
ni konec. Že v soboto bo na 
sporedu še tradicionalni ro-
kovnjaški tek, ki ga bodo tok-
rat združili z 20-letnico tam-
kajšnje šole.

Finfranje pod  
Krivo jelko
V Udin borštu pod Krivo jelko so že dvajsetič 
pripravili rokovnjaško finfranje. 

Rokovnjaški golaž so organizatorji delili brezplačno.

Medvode – Slovenska Barka je stara dvajset let in obletnico 
bodo obeležil ta konec tedna. Danes, 19. maja, bo ob 18. uri 
sveta maša v župnijski cerkvi sv. Urha v Smledniku. Po maši 
se bo druženje nadaljevalo v njihovih delavnicah. Jutri bodo od 
10. do 14. ure imeli odprta vrata. Sprehodili se boste lahko po 
njihovih prostorih, si pogledali, kaj delajo, in z njimi poklepe-
tali. Popoldne, ob 17. uri, se bo na vaškem trgu v Zbiljah začela 
prireditev Sto čutov, ki bo še zlasti posvečena tudi 20-letnici 
Barke. Hkrati bo to zaključek kulturnega medvoškega festivala 
LIKI, ki na različnih lokacijah poteka že ves teden. Prireditvi 
Sto čutov bo ob 18. uri sledil koncert Godbe Medvode, ob 19. 
uri pa se bo dogajanje zaključilo z družabnim večerom. 

Društvo Barka praznuje dvajset let

Domžale – V Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik, ki je 
v lasti šestih občin, v okviru Meseca znanja v maju organizirajo 
strokovna izobraževanja s področja čiščenja odpadne vode. 
Gre za sklop brezplačnih strokovnih srečanj, za katere po be-
sedah direktorice dr. Marjete Stražar vlada veliko zanimanje. 
Enega od dogodkov, ki so sicer namenjeni upravljavcem, 
operaterjem, tehnologom in vodjem večjih čistilnih naprav 
po Sloveniji, se je udeležil tudi kamniški župan Marjan Šarec: 
»Skrb za okolje, za čisto vodo se začne v glavi. Tega ti ne more 
dati država, občina, krajevna skupnost, to je v glavah ljudi.« 
Naslednja delavnica sledi prihodnji torek, ko se bo srečanja 
udeležil tudi domžalski župan Toni Dragar.

Mesec znanja na centralni čistilni napravi

Jasna Paladin

Mekinje – Za športno igri-
šče, ki je svoje mesto naš-
lo v bližini nekdanjega ur-
šulinskega samostana, je 
Občina Kamnik nameni-
la okoli 40 tisoč evrov, na-
ložba, ki se je z izkopom 
začela lansko jesen, pa se 
je zaključila z uporabnim 
dovoljenjem marca letos. 
»Končno smo dobili svo-
je igrišče, bodimo ponos-
ni nanj. To je prostor, ki 
smo ga zelo potrebovali in 
je manjkal v naši krajevni 
skupnosti. V naših krajih 

ima športno udejstvovanje 
že kar dolgo brado, od tu 
prihajajo številni športni-
ki, vsem se bodo zdaj lah-
ko pridružili še športniki z 
žogo, tu pa se bodo odvijale 
tudi druge prireditve, s ka-
terimi bomo krepili med-
sebojne odnose in večali lo-
kalno pripadnost,« je svoje 
sokrajane nagovoril pred-
sednik Krajevne skupnos-
ti Mekinje Nace Koncilja in 
se zahvalil svojemu pred-
hodniku, sedanjemu po-
džupanu Mateju Slaparju, 
ki je za novo pridobitev tudi 
najbolj zaslužen.

Za igrišče so si krajani pri-
zadevali že vrsto let in v pre-
teklosti protestno športni 
dogodek pripravili kar na 
ulici, saj so želeli opozoriti, 
da v kraju ni lokacije, kjer bi 
se krajani, predvsem mladi, 
lahko družili. Da je šlo za na-
ložbo, ki je bila bolj zahtev-
na, kot je videti sedaj, je opo-
zoril tudi župan Marjan Ša-
rec. Igrišče bo služilo rekre-
aciji krajanov, organizaciji 
turnirjev in drugih tekem pa 
tudi kulturnim in zabavnim 
dogodkom, kakršnega so 
pripravili tudi takoj za ura-
dnim odprtjem.

Na igrišče so čakali vrsto let
Minuli petek so v Mekinjah odprli težko pričakovano športno igrišče, ki so 
si ga krajani želeli vrsto let. Občina Kamnik je za ureditev igrišča namenila 
štirideset tisoč evrov.
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Množica pogrebcev se je v začetku maja na pokopališču 
v Selcih poslovila od Franca Golije, rojenega pri Martinu 
v Zgornji Sorici. Pokojni je bil pranečak slikarja Ivana 
Groharja in človek, ki je živel bogato in ustvarjalno življe-
nje. Iz fantiča, enega od enajstih otrok staršev Janeza Go-
lije (1899–1977) in Marije Grohar (1901–1971) in edini 
še živeči od šestih fantov, je odrastel v uspešnega podjetni-
ka, v navdušenega lovca in varuha narave, v politika, ki se 
je razdajal za samostojno Slovenijo, v ljubitelja umetnosti 
in človeka, ki je živel za Selško dolino, še posebej za Sori-
co, in je storil vse, kar je mogel, za ohranitev spomina na v 
svojega velikega prednika – slikarja Ivana Groharja. Za-
radi vsega, kar je storil dobrega za občino Železniki in še 
posebej za Sorico in Soriško planino, je bil lani imenovan 
za častnega občana občine Železniki.

Pot uspešnega podjetnika je Franc Golija, po poklicu 
inženir gozdarstva, začel leta 1969 v garaži svoje hiše 
na Gorenji Savi v Kranju. Kot človek, vajen vztrajnos-
ti in trdega dela, ter z izkušnjami, ki jih je dobil med ne-
kajletnim delom v Nemčiji, kamor je odšel, ker doma za 
njegov poklic ni bilo dela, je kovinostrugarska delavnica 
v Kranju postala premajhna. V Selcih je zgradil novo to-
varno Alpmetal in kasneje razširil proizvodnjo še v Škof-
jo Loko ter tako zagotovil delo več kot 80 ljudem. Do zad-
njih dni svojega življenja je živel za podjetje in za v njem 
zaposlene. 

Bil je doma in na tujem spoštovan lovec, zato ni naklju-
čje, da se je na selškem pokopališču poslovilo od njega več 
kot 120 lovskih tovarišev iz Slovenije in sosednjih držav. 
Dobrih 20 let je bil star, ko sta z očetom Janezom ustano-
vila Lovsko družino Sorica in jo tudi vodila, najprej oče, 
nato pa sin Franc. Triintrideset let, kar ni uspelo še niko-
mur, je opravljal različne funkcije v gorenjski lovski orga-
nizaciji. Leta 1994 so ga gorenjski lovci izvolili za pred-
sednika. Bil je tudi predsednik pripravljalnega odbora za 
III. Slovensko lovsko razstavo, ki je bila leta 1966 v Kra-
nju in je bila tisti čas ena najkakovostnejših in najodmev-
nejših v Evropi. Maja leta 1993 je bil pokojni Golija izvo-
ljen za podpredsednika Lovske zveze Slovenije, leta 2001 
pa za predsednika. Bil je prvi Slovenec, ki je predsedo-
val Delovni skupnosti lovskih organizacij jugozahodnega 
alpskega prostora. Ta je ena najstarejših lovskih združenj 
v Evropi s 135.000 člani, ki lovijo na okoli 10 milijonov 
hektarov velikih loviščih. Golija je bil predsednik kar 16 
let, do leta 2012, ko je bil izbran za častnega predsednika. 

Njegova jasna odločitev za samostojno Slovenijo ga 
je potegnila v politiko. Bil je med ustanovitelji Sloven-
ske obrtniške stranke in nato Liberalne stranke. Bil je 
njen prvi predsednik. Na njegovem domu v Sorici je med 
prvomajskimi prazniki leta 1990 nastajala Deklaracija 
o suverenosti Republike Slovenije, ki je bila nato 2. juli-
ja sprejeta. Bil je poslanec slovenskega parlamenta in pri 
sprejemanju zakonov zagovarjal korist slovenskih ljudi 
proti interesom tujega kapitala. Zagovarjal je dober ban-
čni servis za podjetnike, zato je bil med ustanovitelji Slo-
venske hranilnice in posojilnice ter po njenem stečaju de-
ležen krivičnih obtožb.

Kjerkoli je pokojni Franc Golija bil, je bilo njegovo srce 
v domači Sorici, pri Ivanu Groharju in njegovi zapušči-
ni. Povedali so mi, da je bila njegova skrita želja slikarstvo 
in da je tudi sam naslikal nekaj slik. Vendar so se njegova 
pota obrnila drugam. S prizadevanjem za napredek Sel-
ške doline in Sorice in za ohranitev spomina na Grohar-
jevo in domačo zapuščino je izpolnil svoj dolg do doma-
čega kraja. Obnovil in za javnost je odprl svoj in Grohar-
jev dom, na Soriško planino je vrnil življenje in dejavnost, 
zadružni dom v Sorici pa je spremenil v gostišče Macesen 
ter tako kraju vdahnil spomin na preteklost in upanje na 
uspešno prihodnost. 

Veliko dobrega je v svojem prehitro sklenjenem življe-
nju naredil pokojni Franc Golija. Rad je pomagal drugim, 
zato so ga kranjski rotarijanci izbrali za častnega člana. 
Zasluži si naš spomin, našo zahvalo in naše spoštovanje!

   Jože Košnjek

V spomin

Franc Golija 
(1938–2017)

Aleš Senožetnik

Komenda – Slavnostno sejo 
je s himno odprla Godba Ko-
menda, kulturni program 
pa so popestrili še mladinski 
pevski zbor Osnovne šole 
Komenda Moste, medtem 
ko je Eva Poglajen s citrami 
pospremila govor župana 
Stanislava Poglajna. Ta se 
je dotikal predvsem aktual-
nih tem v občini, ki zadevajo 
nadzidavo zgradbe osnovne 
šole v Komendi ter gradnjo 
kanalizacijskega sistema, za 
katerega so upravičeni tudi 
do evropskih sredstev, gle-
de njihovega izplačevanja 
pa je komendski župan po-
tarnal, da gre državi slabo od 
rok. Še vedno namreč čakajo 

na vračilo dobrih 770 tisoč 
evrov, ki so jih že porabili.

Najpomembnejši del prire-
ditve pa je bila podelitev ob-
činskih in športnih priznanj 
nagrajencem, o katerih smo 
na straneh Gorenjskega glasa 
že podrobneje poročali. Med 
občinskimi so letos podelili 
le srebrno in bronasto, prve-
ga je prejel Nogometni klub 
Komenda, drugega pa Dar-
ko Hacin za delo v Konjeni-
škem klubu Komenda in dru-
ge zasluge na društvenem po-
dročju. Priznanje za najbolj-
ša športnika v mladinski kon-
kurenci sta prejela kolesar Ta-
dej Pogačar in atletinja Aga-
ta Zupin. Najperspektivnejši 
športnik do 15. leta starosti pa 
je šahist Jan Šubelj.

V Komendi so praznovali
S ponedeljkovo slavnostno sejo občinskega sveta so v Komendi počastili 18. občinski praznik.

Nagrajenci Aleš Marinko iz NK Komenda, Darko Hacin, 
Tadej Pogačar, Jan Šubelj in Agata Zupin z županom 
Stanislavom Poglajnom

Jasna Paladin

Trzin – V Trzinu so v ponede-
ljek, 15. maja, praznovali pra-
znik občine in ob tem v kul-
turnem domu pripravili slav-
nostno akademijo, na kateri 
je župan Peter Ložar zasluž-
nim posameznikom in skupi-
nam podelil občinska prizna-
nja in nagrade. Zlato plaketo 

za dolgoletno aktivno delova-
nje na različnih področjih v 
občini Trzin je prejela Dunja 
Špendal, srebrno plaketo za 
dolgoletno aktivno delovanje 
v PGD Trzin Andrej Nemec, 
bronaste plakete pa mag. Ta-
nja Kajfež in Andreja Kosirnik 
(obe za aktivno sodelovanje v 
PGD Trzin) ter Miha Pavšek 
za aktivno delo v planinskem 

društvu, občinskem štabu Ci-
vilne zaščite in za prispevek k 
razvoju občine Trzin. Nagrado 
za aktivno udejstvovanje v Pla-
ninskem društvu Onger Trzin 
in dosežke na tekmovanjih iz 
področja planinstva so preje-
li člani mladinskega odseka 
PG Onger – planinska sku-
pina Obriti orli. Ekipa pionir-
jev Strelskega društva Trzin 

je prejela nagrado za izjemne 
rezultate na strelskih tekmo-
vanjih, Annamaria Prezelj pa 
nagrado za izjemne športne 
dosežke.

Akademijo je obogatil tudi 
bogat kulturni program, v ka-
terem so nastopili Mešani pev-
ski zbor DU Žerjavčki, učenci 
Glasbene šole Lartko, Alenka 
Gotar in Domžalski rogisti.

Zlata plaketa Dunji Špendal

Jasna Paladin

Kamnik – Večgeneracijski 
center Kamnik, ki sicer deluje 
že vse od januarja letos, je na-
menjen vsem generacijam, 
kulturam in osebam z različ-
nim statusom ter je posledič-
no usmerjen v zadovoljevanje 
raznovrstnih potreb, saj ima 
v njem vsakdo možnost za 
opolnomočenje, razvoj, oseb-
nostno rast in aktivno sodelo-
vanje. Projekt, ki se bo v Ka-
mniku izvajal na treh lokaci-
jah – v Pisarni za starejše, na 
občini in v Mladinskem cen-
tru Kotlovnica oz. njihovem 
KIKštarterju, ponuja različ-
ne preventivne programe naj-
bolj ranljivim občanom, pred-
vsem družinam, mladim, 
brezposelnim, starejšim in 
drugim ranljivim skupinam.

Projekt Večgeneracijski 
center Ljubljana, kamor sodi 
tudi kamniška enota, financi-
rata Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti ter Evropski so-
cialni sklad, podpirajo pa ga 

tudi Mestna občina Ljublja-
na ter občine Kamnik, Vrhni-
ka, Grosuplje in Ivančna Go-
rica. »Današnja družba, da-
našnji svet in današnje oko-
lje so čudni. So polni para-
doksov, saj smo na eni strani 
čedalje bolj tehnološko razvi-
ti, na drugi strani pa zelo na-
zadujemo. Nazadujemo v člo-
veških odnosih. Nazadujemo 
tudi v splošni razgledanosti in 
v mnogih drugih kriterijih. In 
to morda zaradi tega, ker ni-
mamo več tistega, kar je bilo 
včasih samoumevno. Smo 
družba, ki danes na novo od-
kriva stvari, ki so bile nekoč lo-
gične. Prehranjujemo se zdra-
vo in odkrivamo, da znajo raz-
lične generacije med seboj so-
delovati. Današnja družba po-
zablja na tisto najpomembnej-
še. Na bistvo – biti človek. Biti 
posameznik na voljo sočlove-
ku, ki je morda v stiski, ki ni 
zdrav, ki potrebujemo pomoč, 
pa naj bo to le lepa beseda. Več-
generacijski center Kamnik je 
tako čudovita priložnost, da se 
predvsem zavemo dejstva, da 

nesodelovanje in gledanje le 
na materialne dobrine in de-
nar ne prinašata nič dobrega. 
Največ nam prinašajo medčlo-
veški stiki in občutek, da smo 
pomagali sočloveku. To je tis-
to, kar je pomembno,« je na 
odprtju poudaril kamniški žu-
pan Marjan Šarec.

Udeležencem projekta v 
Kamniku bodo na voljo raz-
lične aktivnosti. Za starejše: 

skupina za samopomoč svoj-
cev negibnih starejših, sku-
pina za samopomoč za zdrav 
življenjski slog in skupina 
za socialno participacijo in 
ohranjanje kulturne dediš-
čine, za brezposelne: izo-
braževanje za idejni poslov-
ni načrt in izobraževanje za 
spletne tehnologije, za mlade 
pa: Mala impro šola in Impro 
lige v Kotlovnici.

Odprli večgeneracijski center
V sredo so pod okriljem Zavoda Oreli v kamniškem KIKštarterju tudi uradno odprli Večgeneracijski 
center Ljubljana – VGC Kamnik, ki ga je podprla tudi Občina Kamnik.

Večgeneracijski center Kamnik deluje pod okriljem Zavoda 
Oreli, ki ga vodi Martina Ozimek. / Foto: Gorazd Kavčič



Service MAXX svetuje

Service MAXX – PSC JEREB,
UROŠ JEREB s.p.

Mreža certificiranih servisnih 
centrov Service MAXX

Begunjska cesta 6a, 4248 Lesce
Telefon: 04 531 74 00, 041 682 242 
Odpiralni čas: pon - pet: 08:00 - 16:30

Service MAXX je mreža neodvisnih certificiranih 
servisnih centrov po vsej Sloveniji, v katerih 
prijazno in po ugodnih cenah poskrbimo za vse 
potrebe vašega vozila ter vašo varno vožnjo.

psc-jereb.servicemaxx.si

Lastna akademija, ki skrbi za visok nivo servisiranja

43 certificiranih servisnih centrov po vsej Sloveniji

Vaše vozilo pri nas ohrani tovarniško garancijo

Servis celotnega vozila z 12-mesečnim jamstvom

100 % zadovoljstvo strank

Odpeljali se boste
z nasmehomZa varno vožnjo v vsakem vremenu –

v Service MAXXu ugodneje zamenjajte 
brisalce, žarnice in avtostekla 
Pri družini Jereb iz Lesc so se s popravljanjem avtomobilov začeli ukvarjati pred dobrega 
pol stoletja, leta 1962. Družinsko podjetje je tedaj s svojo ženo ustanovil oče Uroša Jereba, 
današnjega vodje in lastnika Service MAXX - PSC JEREB. V tistih časih je podjetje nastalo iz 
nič, glavni namen nastanka pa je bila zagotovitev lažjega življenja mladi družini. Pogovarjali 
smo se z Urošem Jerebom, direktorjem uspešnega podjetja. 

Kaj vse ponuja vaš avtocenter? 
Poskrbimo za celovito servisiranje vseh vrst vozil. Zago-
tavljamo avtokleparska in avtoličarska popravila, servis 
zavor, motorjev in menjalnikov, menjavo stekel, svetil in 
brisalcev, vulkanizerske storitve, vzdrževanje izpušnih 
sistemov, servis klimatskih naprav, servis podvozja in 
avtooptiko, menjavo akumulatorjev in servis avtoelektrike.

Delujete že vse od leta 1962. Začetki so bili verjetno 
dokaj preprosti.
Tako je, začetki so bili čisto preprosti. Podjetje sta osno-
vala moja starša. Oče je popravljal avtomobile, mama pa 
je v podjetju skrbela za računovodstvo, administracijo in 
nabavo. Dolga leta sta sama skrbela za ves posel, vse do 
takrat, ko sem se v delo začel vključevati tudi jaz.

Vaš oče je bil znan strokovnjak. 
Moj oče je bil eden najboljših avtokleparjev daleč naok-
rog. Imel je izjemno bogato znanje in izkušnje. V tistih 
časih, ko so informacije krožile bistveno počasneje kot 
danes, je njegov sloves vseeno segel daleč naokrog in k 
nam so prihajali ljudje iz cele Slovenije in še od drugod. 
Oče je bil učitelj mnogim. V karieri je izučil več kot 15 
avtokleparskih mojstrov, ki so potem večinoma imeli lastne 
uspešne kariere.

Ste člani neodvisne servisne mreže Service MAXX. Kaj 
ste pridobili s tem?
S pridružitvijo Service MAXXu smo pridobili na kredibilno-
sti. Ne gre le za izgled in izdelano grafično podobo, ki takoj 
sporoča, da gre za resno in zanesljivo servisno mrežo. 
Service MAXX pomaga tudi pri marketingu, izobraževanju, 
omogoča širšo ponudbo storitev, tehnično pomoč, nakup 
rezervnih delov po ugodnejših cenah in tako naprej.

Prosim vas za nasvet. Pogosto pozabljamo na vidnost 
vozila in vidljivost, ki sta za varno vožnjo ključna. Kako 
lahko vozniki poskrbijo, da sta na primerni ravni?
Vidnost in vidljivost med vožnjo zmanjšujejo noč, dež in 
megla, pa tudi pomanjkljiva oprema vozila. Na vremen-
ske razmere je težko vplivati, lahko se jim le prilagodimo. 
Za brezhibno opremo vozila pa lahko poskrbimo sami. Z 
upoštevanjem spodnjih napotkov zmanjšamo tveganja 
pri vožnji. 

 OPREMA VOZILA ZA VIDNOST IN VIDLJIVOST
Oprema vozila, ki omogoča normalno vidnost in vidljivost, 
vključuje vetrobransko steklo in ostala stekla, napravo za 
brisanje in pranje vetrobranskega stekla, metlice brisalcev, 
zrcala, klimatsko napravo, gretje in zračenje ter vsa svetila 
na vozilu. Med vožnjo mora vse našteto brezhibno delovati. 
 
NOČ PRIPELJE TVEGANJA
Ponoči se vidnost in vidljivost zmanjšata, zaznavanje glo-
bine, perifernega vida in barv pa so oteženi. Zaradi tega je 
nočna vožnja bolj nevarna. Za vožnjo ob tem času se pre-
pričajte, da vsa svetila delujejo pravilno in so čista, očistite 
okna, poskrbite za pravilno nastavitev višine prednjih žaro-
metov, vozite počasneje kot čez dan in z večjo varnostno 
razdaljo, ne uporabljajte nezasenčenih žarometov brez 
potrebe ter vozite s hitrostjo, ki omogoča varno ustavitev 
v območju, ki ga osvetljujejo zasenčene luči. Prav tako se 
izogibajte osvetljevanju notranjosti avtomobila. 

DEŽ POSLABŠA VIDNOST IN VIDLJIVOST
Vožnjo v dežju in med nevihtami poleg spolzkega cestišča 
otežuje manjša vidljivost. V deževnem vremenu zmanjšajte 
hitrost, ohranite varnostno razdaljo do vozil pred vami ter 
poskrbite, da boste iz vozila videli, saj vlaga zarosi stekla. 
Če imate klimatsko napravo, jo vklopite, da klima izsuši 
zrak. Ne vozite preblizu tovornim vozilom, ki izpod velikih 
koles na široko pršijo vodo. Prav tako pazite, ko jih prehi-
tevate – to storite hitro in previdno. V deževnem vremenu 
se izkaže pomembnost vzdrževanja brisalcev. Upoštevajte 
pravilo: ko začnejo puščati neobrisane sledi, jih zamenjajte. 
Poskrbite tudi, da bo vedno zadosti tekočine za pranje 
stekel. 

VOŽNJA V MEGLI JE NEVARNA
Če je le mogoče, se vožnji v megli izognite. Raje zapeljete 
na počivališče in počakate, da se vreme izboljša. Kadar pa 
se vožnji vseeno ne morete izogniti, poskrbite za varnost. 
Najprej prilagodite hitrost, tako da jo zmanjšate. Vklopite 
luči za meglo in ne uporabljajte dolgih luči, zaradi katerih 
se v megli svetloba odbija nazaj. Če pred seboj opazite 
luči drugega vozila, hitrost prilagodite tako, da vzpostavite 
varnostno razdaljo. Budno spremljajte hitrost ostalih vozil, 
saj so reakcije drugih voznikov v megli nepredvidljive.

PRAVOČASNO POSKRBITE ZA PREVENTIVO
Neugodnih zunanjih pogojev za vožnjo ne morete odpraviti 
ali odmisliti. Lahko pa pravočasno poskrbite za brezhibno 
delovanje vseh sistemov, ki zmanjšajo prometna tveganja 
v takšnih razmerah.  V servisnih centrih Service MAXX po 
vsej Sloveniji vam med 15. 5. in 28. 5. nudimo 10 % popust 
na material in delo pri zamenjavi brisalcev, vseh žarnic na 
vozilu in avtostekel ter pri poliranju žarometov.

Za brezhibno opremo vozila lahko 
poskrbimo sami. Z upoštevanjem 
podanih nasvetov zmanjšamo 
tveganja pri vožnji.

MENJAVA BRISALCEV, 
ŽARNIC IN AVTOSTEKEL, 
POLIRANJE ŽAROMETOV

+ GRATIS PREGLED 
VSEH SKLOPOV VOZILA 

-10 %
 POPUST

NA DELO IN MATERIAL

Akcija velja do 28. 5. 2017. Popust velja za material in delo ob menjavi 
brisalcev, svetilnih teles in stekel. Popust velja tudi za poliranje žarometov. 
MP cene vsebujejo vse popuste in prihranke. Cene veljajo za člane MAXX 
Cluba. Članstvo je brezplačno. Slike so simbolične. Mreža servisov d.o.o., 
Leskoškova 2, Ljubljana.

Pohvaliti moram zaposlene na servisu, 
avto je bil vzet na pregled do minute točno 
ob dogovorjenem času, ponujena mi je bila 
kava in ker sem imel pol ure časa, sem si 
ogledal knjigo pohval, kjer ni zaslediti niti ene 
pritožbe. Kar tako naprej. — Franc Galun

Uroš Jereb s svojim očetom
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Krtina – Nekdanji komorni 
zbor Domžale vabi na kon-
cert ob 70-letnici dirigenta 
Karla Leskovca (prvega zbo-
rovodje in ustanovnega čla-
na zbora), ki bo v nedeljo, 21. 
maja, ob 21. uri v cerkvi sv. 
Lenarta na Krtini pri Dom-
žalah. Gre za prvi dogodek v 
sklopu letošnjega, že 17. kul-
turnega poletnega festivala 
Studenec.

Koncert ob 
sedemdesetletnici 
dirigenta Karla 
Leskovca

Igor Kavčič

Škofja Loka – Uf. Koliko lepe-
ga, posebnega, ekstravagan-
tnega, aktualnega, očem raz-
veseljujočega, mislim zapo-
slujočega. V osrednji galeriji 
Loškega muzeja je tokrat kaj 
videti, otipati, se obenj podr-
gniti, prebrati … Na skupin-
ski razstavi članov Združe-
nja umetnikov Škofja Loka, 
ta ob vedno bolj pogloblje-
nih medsebojnih odnosih 
na relaciji med združenjem 
in Loškim muzejem v graj-
ski galeriji postaja tradicija, 
se tokrat predstavlja kar 21 

avtorjev različnih generacij, 
umetniških provenienc, av-
torskih pisav in medijev, v 
katerih ustvarjajo.

Tokratno umetniško akci-
jo je kustos razstave Boštjan 
Soklič v njemu lastnem du-
hovitem tonu opisal kot 
vrhunsko kulinarično doži-
vetje. »Frišn me med dru-
gim asociira na hrano. In 
če je umetnost človekova 
duhovna hrana, potem ste 
nam loški umetniki prip-
ravili duhovno zakusko s 
kar nekaj češnjami na tor-
ti.« S tem se bomo vsekakor 
strinjali, saj je na ogled kar 

nekaj umetniških presež-
kov, hkrati pa nas razstava 
tudi v celoti zadovolji. Soklič 
ob tem dodaja še štiri dobre 
razloge za zadovoljstvo: kre-
pi se sodelovanje med zdru-
ženjem in muzejem, ob sko-
raj štiridesetih letih obsto-
ja društva se pojavljajo tudi 
nova imena, gre za povsem 
svežo umetniško produkci-
jo, kar nekaj avtorjev se na 
zanimiv način odziva na iz-
zive časa.

Osrednji avtor na raz-
stavi je kipar Matej Pleste-
njak, prejemnik Groharje-
ve štipendije za leto 2016. 

Predstavlja se z instalacijo 
z naslovom Mala Slovenka, 
devet evropskih gracij in po-
doba avre v vandalsko razbi-
ti šipi. Da je avtor tako naj-
bolj kot najmanj ''frišnega'' 
dela na razstavi, pojasni Ma-
tej Plestenjak: »Kip Mala 
Slovenka je iz žgane gline, 
izdelan v tridimenzionalni 
kiparski formi in je nastal 
še v času študija leta 1989. 
Predstavlja Slovenijo, ki je 
majhna, suha, izmozgana, 
in v nekaterih delih že razpa-
da.« Na večmetrskem sesta-
vljenem platnu se razprosti-
ra Devet evropskih gracij, 
kot delo imenuje avtor. Na-
risane so z doma izdelanim 
ogljem na stare rjuhe, na 
njih pa je Plestenjak upodo-
bil sedem žensk, ki so razbo-
hotene, seksapilne, name-
noma narisane provokativ-
no in likovno nepravilno, saj 
avtor poudarja predvsem do-
ločene atribute ženske teles-
nosti. Predstavljajo iluzijo 
bogatih evropskih držav. In-
stalacijo zaključuje iz jekle-
nih žic varjen obris avtorje-
vega psa, ki je menda najbolj 
svež, dokončan dve uri pred 
razstavo.

»V Združenju umetnikov 
aktivno sodelujem že od leta 
1993, zato štipendijo razu-
mem predvsem kot nagrado 
za doslej opravljeno delo. Ta 
enkratni znesek je bil nekoč 
namenjen temu, da je avtor 
financiral razstavo v Galeri-
ji Ivana Groharja, zdaj je to 
bolj pozornost tistemu, ki 
pride za tisto leto na vrsto,« 
o Groharjevi štipendiji, ki jo 
je sicer prejel konec lanske-
ga leta, pove Matej Pleste-
njak. 

Z instalacijo Dajte nam že 
mir (les, plastika, mavec, že-
lezo, ogledalo in barve) je še 
zlasti navdušil kipar Metod 
Frlic. Gre za zanimivo posta-
vitev, vrata, nad katerimi sta 
dva portreta, ki zreta eden 
proti drugemu, pod glava-
ma sta dva skeleta, ki veselo 
zanihata, ko skozi vrata pre-
hajamo v drugi del galerije. 
En portret je partizan, drugi 
visok cerkveni dostojanstve-
nik. Torej ''ta rdeči'' in ''ta 
beli'', ki nas sodobnike tudi 
po sedemdeset in več letih 
vedno znova vznemirjata, 
čeprav le še njune kosti. Av-
tor Frlic tako na neki način 
podaja aktualni komentar 

– Dajte nam že mir. Ko se 
sprehodimo skozi vrata lah-
ko vedno znova opazimo, da 
oba skeleta škrebljata popol-
noma enako.

Sledi še kopica zanimi-
vih del, od izjemnega plat-
na Agate Pavlovec, ki nam 
še enkrat znova ponuja is-
kanje smisla v notranjosti 
slike, nekje onkraj videne-
ga polja, računalniške slike 
Tita Nešoviča, stripov Matja-
ža Bertonclja do žarečih Kra-
jin Franca Novinca, iskrivih 
abstraktnih kompozicij Bar-
bare Demšar, figuralnih 
mojstrovin in izvirnih pog-
ledov nanje Petra Gabra … 
Poleg omenjenih razstavlja-
jo še Rado Dagarin, Barbara 
Kastelec, Maja Šubic, Berko, 
Boge Dimovski, Irena Jeras 
Dimovska, Jelena Berton-
celj, Janez Plestenjak, Pe-
tra Plestenjak, Nejč Slapar, 
Martina Fukuhara Štirn, Pa-
vel Florjančič in Boris Ob-
lak.

In če smo že začeli s ku-
linariko in češnjami: Le-
tos so, vsaj ko gre za sadeže 
umetnosti v Škofji Loki, ob-
rodile prej kot tiste v Brdih. 
In še dobre so.

»Frišn« v mislih  
in mnogih pogledih
V sredo so v Loškem muzeju v Galeriji na gradu odprli letošnjo pregledno 
razstavo članov Združenja umetnikov Škofja Loka. Naslov Sveže! Frišn! 
Fresh! razkriva rdečo nit razstave, ki je v resnici zelo raznobarvna in kar  
kliče k ogledu.

Matej Plestenjak ob svoji aktualni instalaciji kot osrednji avtor tokratne razstave / Foto: Tina Dokl

Dajte nam mir, sporoča Metod Frlic, medtem ko se sprehodite skozi njegovo instalacijo. 
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Igor Kavčič

Kranj – Tudi letos so kranj-
ski gimnazijci v dveh kon-
certnih večerih povabili na 
tradicionalni Spomladanski 
koncert Gimnazije Kranj. 
Pod naslovom Zvoki boljše-
ga sveta so se tokrat predsta-
vili Dekliški pevski zbor, 
Mešani mladinski zbor in 
Komorni orkester Gimna-
zije Kranj, kot gostje pa so 
nastopile še nekdanje gim-
nazijke, ki že več let uspeš-
no delujejo v Ženskem pev-
skem zboru Carmen manet.

Glasbeno popotovanje 
sta odprla oba gimnazijska 

zbora s slovensko ljudsko 
Bog daj, bog daj v izvirni 
zborovski improvizaciji, 
potovanje pa se je nadalje-
valo z glasbo  z vseh koncev 
sveta – vse od igrivih ingrij-
skih napevov v priredbah 
estonskega skladatelja Ve-
lja Tormisa prek abstraktne 
glasbe Karla Jenkinsa s svo-
jevrstno etno zvočnostjo, 
mističnih keltskih molitev 
in razgibanega afriškega 
melosa v obdelavah Chris-
topherja Tina do čutečih 
srednjeevropskih sakral-
nih stvaritev enega največ-
jih romantičnih skladate-
ljev Felixa Mendelssohna 
Bartholdyja, vse skupaj so 
med seboj povezale pesmi 
slovenske ljudske zaklad-
nice. 

Tako zbore kot orkester je 
vodil Erik Šmid, medtem ko 
je gostujočemu zboru dirigi-
ral Primož Kerštanj.

Pomladni koncert gimnazijcev
Na letošnjem Spomladanskem koncertu Gimnazije Kranj smo uživali v poslušanju gimnazijskih zborov 
in orkestra.

Dirigentsko palico gimnazijskih zborov je v zadnjih letih uspešno prevzel Erik Šmid. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Ekipa nogometa-
šev Triglava se po treh sezo-
nah igranja v drugi ligi vrača 
med elito slovenskega klub-
skega nogometa. O poti do 
tega cilja in načrtih sva se 
pogovarjala s predsednikom 
NK Triglav Benom Fekonjo.

Kaj vam pomeni naslov pr-
vakov druge lige?

»To je za nas zgodovinski 
uspeh kluba, saj bomo v nas-
lednji sezoni igrali med elit-
nimi desetimi klubi v Slove-
niji. Še posebno smo ponos-
ni, ker smo uspeli z lastnim 
delom, z vzgojo mladih 
igralcev prek mladinske no-
gometne šole. Zato lahko re-
čem, da smo na fante zelo 
ponosni in da je v naših pro-
storih te dni zelo veselo.«

Sezono je ekipa začela z 
nizom neverjetnih zmag, 
kar je pomenilo, da napoved 
prve lige ni bila zgolj želja?

»Že po izpadu iz prve lige 
pred tremi leti, ko smo v zad-
njem krogu izgubili s Krko in 
nato izpadli v drugo ligo, smo 
se odločili, da se bomo v prvo 
ligo vrnili z lastnimi igralci. 
Člansko ekipo smo takrat te-
meljito prenovili in v prvem 
letu je bil naš cilj obstanek v 
drugi ligi. To nam je tudi us-
pelo in za naslednjo sezono 
smo si postavili višji cilj ter 
poskrbeli za nadgradnjo mo-
štva. Pridružili so se nam ne-
kateri ključni nogometaši, 
med njimi tudi vratar in se-
danji kapetan Elvis Džafič. 
Že lani smo bili nato blizu 
uvrstitve v prvo ligo, a nam je 

to preprečil slabši začetek se-
zone. Tega v tej sezoni fantje 
niso ponovili, saj so sezono 
začeli res ''našpičeni'' in pos-
ledica tega je bil tudi neverje-
ten niz zmag ter jesenski na-
slov prvakov. Dobro igro je 
ekipa nadaljevala tudi v spo-
mladanskem delu in tako 
smo že dva kroga pred kon-
cem prvaki druge lige.«

Med sezono ste v klubu 
združili funkciji športnega 
direktorja in glavnega tre-
nerja članske ekipe ter veli-
ko odgovornost naložili Si-
niši Brkiču. Bo tako ostalo 
tudi naprej?

»V vsakem klubu je potreb-
na funkcija vodje strokovne-
ga štaba in Siniša Brkič je že 

pred imenovanjem za špor-
tnega direktorja prevezel va-
jeti v svoje roke. Ker smo bili 
v upravi kluba prepričani, da 
to delo lahko uspešno opra-
vlja, smo mu zaupali funkci-
jo športnega direktorja. Kako 
bo v novi sezoni, se bomo v 
upravi kluba odločali v krat-
kem. Možna sta dva scena-
rija. Po enem bo ostalo, kot 
je bilo sedaj, po drugem pa 
bo Brkič kot športni direktor 
predlagal novega trenerja.«

Ko ste pred petimi leti prev-
zemali funkcijo predsedni-
ka kluba, so bile pogosto 
omenjene finančne težave 
kluba. Kako jih rešujete?

»Dejstvo je, da ima večina 
športnih kolektivov fi n ančne 

težave, in ko sem prevzel 
klub, je bil tako rekoč na robu 
prepada. Sedaj se stanje vsa-
ko leto izboljšuje, tako da o 
finančnih težavah ne govori-
mo več. Imamo pa željo, da 
bi bilo denarja več in bi bili 
potem v prvi ligi še konku-
renčnejši.«

Koliko več denarja bo treba 
zbrati za igranje v prvi ligi?

»Načelo našega kluba je, 
da porabimo, kolikor ima-
mo, in ne toliko, kot so naše 
potrebe. Vseeno je naš cilj, 
da bi proračun kluba za ob-
stanek v prvi ligi dvignili za 
okoli 150 tisoč evrov. Sedaj 
znaša nekaj več kot štiristo 
tisoč evrov.«

Še pred novo sezono vas ča-
kata dve tekmi, najprej v gos-
teh, nato v petek doma z Do-
bom. Zadnja domača tekma 
bo gotovo nekaj posebnega?

»Člani jutri najprej igrajo v 
Kopru, zadnja tekma pa bo da-
nes teden, v petek, doma pro-
ti Dobu. Ob njej bomo poskr-
beli za lep nogometni praznik 
z uradno podelitvijo pokala za 
prvaka v drugi ligi. Prisotni 
bodo člani Nogometne zve-
ze Slovenije, Občine, zago-
tovo pa tudi naši številni na-
vijači. Naj pa ob tem povem, 
da smo v klubu ponosni tudi 
na trenerje v mlajših selekci-
jah oziroma na ves strokovni 
štab kluba, saj naša nogome-
tna šola sodi v vrh slovenskih 
nogometnih šol. Tako verja-
mem, da bomo do zadnjega 
stiskali pesti tudi za mladin-
ce, ki se borijo za naslov držav-
nih prvakov, odlično pa igrajo 
tudi starejši dečki.«

Ponosni na domače igralce
Dva kroga pred koncem ligaškega tekmovanja je članski ekipi nogometašev Triglava že uspelo osvojiti 
naslov prvaka druge lige, s čimer so si v novi sezoni zagotovili igranje med prvoligaši.

Beno Fekonja / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – S ponedeljkovo tek-
mo proti ekipi Francije se je 
za naše hokejiste končalo le-
tošnje svetovno prvenstvo 
elitne skupine, ki poteka v 
Parizu in Kölnu. 

Slovenski risi so v pred-
tekmovanju nastopali v Pari-
zu, kjer so se najprej pome-
rili z reprezentanco Švice. 
Po slabem začetku so v tret-
jem delu tekme izenačili na 
4 : 4 in v podaljšku izgubili 5 
: 4. Po borbeni igri v zaključ-
ku tekme je le malokdo slutil, 
da bo prva točka tudi njiho-
va zadnja na prvenstvu. Naši 
hokejisti so namreč v nada-
ljevanju z 2 : 7 izgubili z re-
prezentanco Kanade, z 1 : 5 z 
Norvežani, z 2 : 5 s Finci in 
na koncu, na odločilni tekmi 

za obstanek med elito, z 2 : 5 
z Belorusijo.

Tako je bila ponedeljkova 
tekma proti domačinom Fran-
cozom, ki so jo naši hokejisti 

izgubili z 1 : 4, zgolj še for-
malnost, saj je bilo že jasno, 
da so izpadli iz elitne skupne 
in bodo drugo leto nastopa-
li v drugoligaški konkurenci 

oziroma SP divizije I, skupi-
ne A. Kot je ob koncu prven-
stva povedal selektor Nik Zu-
pančič, z doseženim ne mo-
rejo biti zadovoljni, zato bo 
do nove velike preizkušnje, 
nastopa na olimpijskih igrah, 
potrebna tudi kakšna kadro-
vska sprememba.

Prav tako z zgolj eno toč-
ko je iz elitne skupine izpa-
dla Italija, ki je bila najslabša 
med ekipami, ki so nastopa-
le v Kölnu.

Včeraj pa se je tako v Köl-
nu kot Parizu s četrtfinalni-
mi obračuni začel sklepni 
del svetovnega prvenstva. 
Med najboljših osem ekip 
so se uvrstile reprezentance 
ZDA, Rusije, Švedske, Nem-
čije, Kanade, Švice, Češke in 
Finske. Danes je na prven-
stvu prost dan, polfinalni tek-
mi bosta na sporedu jutri ob 
15.15 in 19. 15, tekma za tretje 
mesto bo v nedeljo ob 16.15, 
finale za naslov svetovnega 
prvaka pa bo ob 20.45.

Naši hokejisti izpadli iz elite

Selektor Nik Zupančič bo imel do nastopa naših hokejistov 
na olimpijskih igrah v Južni Koreji čas za razmislek tudi 
o potrebnih spremembah. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Vzpon na Vršič je ob-
vezna trofeja vsakega resnega 
slovenskega kolesarja. Mer-
jeno od hotela Lek v Kranjski 
Gori to pomeni 13,5 kilome-
tra vzpona z 801 višinskim 
metrom na 1611 metrov nad 
morjem in 24 s kockami tla-
kovanih serpentin. Letos je 
Red Bull Goni Pony na spo-
redu 3. junija, ko se bodo ko-
lesarji zbrali ob 10. uri v sre-
dišču Krajnske Gore, naspro-
ti bara Vopa. Sledil bo tehnič-
ni pregled koles in ocenjevanje 
retro stila, start tekmovanja pa 
bo ob 15. uri.

Malce manj razvpita razli-
čica tekmovanja z legendar-
nimi ponyji oziroma drugi-
mi 20-colskimi kolesi pa je 
Ponytlon na Mohorjevem 
klancu. Na tekmovanje, ki 
bo že drugič potekalo v okvi-
ru Tedna mladih, so vabljeni 
vsi, ki jim je vzpon na Vršič 
prezahteven ali predolg. Or-
ganizatorji pripravljajo več 

disciplin tekmovanja. Glav-
na je hitrostno tekmovanje, 
ko se bodo tekmovalci pome-
rili v četvorkah. Na svoj ra-
čun bodo prišli tudi ljubite-
lji mode ter estetike, ki jim je 
namenjen modni spust s ko-
lesom. Nagrajeno bo kolo, ki 
bo najbolje sovpadalo z voz-
nikom. Za tiste, ki jim vožnja 
s kolesom ni tako ljuba, bo na 
voljo disciplina spravi ga gor, 
v kateri bo treba kolo spravi-
ti na vrh klanca brez pomo-
či pedalov. Na vzpon ste va-
bljeni vsi lastniki 20-colskih 
ponyjev ter drugih 20-col-
skih koles, na disciplini mo-
dni spust ter spravi ga gor pa 
se lahko prijavite s kakršnim 
koli enoslednim vozilom. 
Z zbiranjem prijav začenja-
jo danes ob 17. uri, start prve 
skupine pa bo ob 18. uri. Pri-
javnina za dirko je tri evre, za 
spravi ga gor pa dva evra. Vsi 
tekmovalci dobijo ob prija-
vi pivo ali sok v baru Terasa, 
kjer bo živahno tudi po kon-
čanih športnih dogodkih.

V klanec s ponyjem
Medtem ko se organizatorji letošnje prireditve 
Red Bull Goni Pony že pripravljajo na vzpon na 
Vršič, pa bo danes na sporedu drugi Ponytlon na 
Mohorjevem klancu.

Jože Marinček

Kranj – Med tednom so nogo-
metaši v prvi SNL Telekom od-
igrali tekme 34. kroga. Nogo-
metaši Kalcerja Radomlje so 
igrali v Kraškem, domačini pa 
so zmagali z 2 : 0. Zaradi pre-
nove igrišča so bili Domžalča-
ni domačini na Ptuju, kjer so z 
Gorico igrali 2 : 2. Tekme pred-
zadnjega kroga bodo odigrali v 
nedeljo ob 16.55. Pari so: Kal-
cer Radomlje – Maribor, Celje 
– Rudar, Aluminij – Domžale 
in Gorica – Olimpija. 

Tudi v drugi SNL so na spo-
redu tekme predzadnjega kro-
ga. Ekipa Triglava gostuje v 
Kopru pri ekipi Ankaran Hr-
vatini, Zarica Kranj pa odhaja 
v Novo mesto, kjer bo igrala s 
Krko. Že točka bi bila veliko, če 
pa bi osvojili kar vse tri, bi si že 
zagotovili obstanek v ligi.

V tretji SNL so s tekmami 25. 
kroga začeli včeraj, ko sta igra-
li ekipi AŠK Bravo in Šobec 
Lesce. Jutrišnje tekme se bodo 
začele ob 17.30, pari pa so: Za-
gorje – Bled Hirter, Velesovo – 
Jevnica, Rudar Trbovlje – Sava 
Kranj, Brinje Grosuplje – Kol-
pa in Ilirija 1911 – Ivančna Go-
rica. V nedeljo bo še obračun 
Komende in Tinexa Šenčur, ki 

se bo na nogometnem igrišču 
v Komendi začela ob 17.30.

V gorenjski nogometni ligi 
so nogometaši v skupini za 
uvrstitev od prvega do šestega 
mesta v sredo odigrali dve zao-
stali tekmi. Ekipa Visokega je s 
6 : 1 premagala Naklo. Bolj vro-
če je bilo v Bohinjski Bistrici, 
kjer sta zaostalo tekmo 17. kro-
ga odigrala prvi in tretji na le-
stvici. Nogometaši Bohinja so 
zmagali z 2 : 0. V vodstvu osta-
ja Bohinj s 45 točkami, na dru-
gem mestu so Žiri s 40 toč-
kami, kolikor jih ima na tret-
jem mestu tudi SIJ Acroni Je-
senice. Konec tedna bodo no-
gometaši odigrali že tekme 
20. kroga. V skupini za uvrsti-
tev od prvega do šestega mes-
ta se bodo srečali JuRentA Bi-
tnje – Žiri, Visoko – Bohinj in 
SIJ Acroni Jesenice – Naklo. V 
skupini za uvrstitev od sedme-
ga do 14. mesta pa so nogome-
taši Škofje Loke in Kondorja 
Godešič tekmo odigrali že vče-
raj, ostala sobotna para pa sta 
Niko Železniki – Preddvor in 
Zarica Kranj B – Britof. Vse so-
botne tekme se bodo začele ob 
17. uri. Tekma Polet – Jecom 
Sport DLN je prestavljena in 
jo bodo odigrali v sredo, 24. 
maja. 

Zarica za obstanek

Kranj – V pokritem olimpijskem bazenu v Kranju bodo vaterpo-
listi jutri odigrali dve tekmi drugega dela članskega državnega 
prvenstva. Ob 18. uri bo srečanje med ekipama AVK Triglav 
in VK Ljubljana Slovan, ob 20. uri pa bodo tekmo začeli še 
vaterpolisti VD Kamnik in VD Koper 1958. 

Jutri dve tekmi vaterpolistov
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijski svetoval-
ci so po nedavni pozebi na 
celotnem ozemlju države 
pregledali prizadete posev-
ke in nasade. Ocenjujejo, 
da je pozeba prizadela ok-
rog 41 tisoč hektarjev povr-
šine – najbolj okrog 2800 
hektarjev intenzivnih sadov-
njakov, blizu 3200 hektar-
jev travniških sadovnjakov, 
skoraj šest tisoč hektarjev 
vinogradov, okrog 300 hek-
tarjev zgodnjega krompirja, 
blizu 350 hektarjev vrtnin, 
približno 3700 hektarjev 
poljščin (ječmena, ogršči-
ce, pšenice), 75 hektarjev ja-
god in okrog 700 hektarjev 
hmelja. Najbolj so prizadeti 
trajni nasadi, pri katerih bo 
izpad pridelka in s tem tudi 
dohodka že drugo leto zapo-
red, hkrati pa ni mogoče iz-
vesti nadomestne pridelave. 
V sadovnjakih je škoda od-
visna od lege in tehnologije 
pridelave, pri tem pa bo vpliv 
pozebe na pridelek možno 
oceniti šele potlej, ko bodo 
odpadli poškodovani na-
stavki. Močno so poškodova-
ne jablane in hruške, zelo so 
prizadeti orehi pa tudi košči-
čarji (slive, češnje) ter zasa-
ditve jagodičevja. Pri oljni 
ogrščici so pomrznili stroki, 
vendar bo o posledicah poze-
be možno natančno govori-
ti šele ob spravilu. Zgodnji 
krompir bo po dosedanjih 
izkušnjah ponovno odgnal, 

solati, ki je bila tik pred spra-
vilom, se je znižala tržna 
kakovost, škodo so utrpele 
tudi kapusnice, beluši ... V 
kmetijski svetovalni službi 
svetujejo pridelovalcem, da 
naj poškodovane posevke 
in nasade redno pregledu-
jejo in spremljajo njihov ra-
zvoj. Od nadaljnjega razvoja 
rastlin so odvisni tudi ukre-
pi za zmanjšanje škode ozi-
roma za ohranitev čim več 
pridelka. Če pridelovalci ne 
vedo, kako ukrepati, naj se 
posvetujejo s kmetijskimi 
svetovalci; izogibajo pa naj 
se kampanjskih in splošnih 
nasvetov »na pamet«.

Predlagajo izredno 
pomoč najbolj prizadetim

V Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije so pripra-
vili predlog ukrepov za ubla-
žitev posledic pozebe. Tako 
predlagajo vladi, da sprej-
me sklep o izdelavi pred-
hodne ocene škode, preuči 
možnosti izredne finančne 
pomoči najbolj prizadetim 
kmetijskim gospodarstvom 
in da sprejme interventni 
zakon, s katerim bi določila 
izdelavo končne ocene ško-
de in oblike pomoči. Od mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano priča-
kujejo, da bo kmetijskim go-
spodarstvom čim prej izpla-
čalo finančno pomoč za ško-
do ob lanski pozebi, hkra-
ti pa predlagajo, da oškodo-
vancem ob letošnji pozebi 

zmanjša ali odpiše davke in 
prispevke ter najemnine za 
državna kmetijska zemljiš-
ča. Za kmetije, ki so že dru-
go leto utrpele škodo zara-
di pozebe in s tem izpad do-
hodka, predlagajo, da jim 
država omogoči najetje ugo-
dnih posojil za reševanje li-
kvidnostnih težav, reprogra-
miranje obstoječih kreditov 
in za investicije.

Želijo ugodnejši sistem 
zavarovanja

Da bi v prihodnje v kme-
tijstvu lažje obvladovali po-
sledice pozebe in drugih 
naravnih ujm, v zborni-
ci predlagajo več ukrepov. 
Tako predlagajo takšno ure-
ditev sistema zavarovanja, 
ki bo v danih ekonomskih 

razmerah sprejemljiv za 
kmete, torej sistem z višjo 
stopnjo sofinanciranja zava-
rovalne premije, nižjo odbi-
tno franšizo in ugodnejšimi 
paketi zavarovanja. Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano predlagajo, 
da v okviru programa razvo-
ja podeželja nameni večji de-
lež sredstev za izgradnjo na-
makalnih sistemov in mrež 
proti toči. Od ministrstva 
za okolje pričakujejo, da bo 
uvedlo prožnejši sistem do-
voljenj za uporabo vode za 
namakanje. Kot ugotavljajo, 
so v času pozebe vodni viri 
običajno bogatejši z vodo, 
zato je takrat količina odvze-
te vode za oroševanje proti 
pozebi brez škode za vir lah-
ko večja. 

Ukrepi za ublažitev pozebe
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so pripravili predlog ukrepov za ublažitev posledic nedavne 
pozebe. Kmetom svetujejo, da naj spremljajo razvoj rastlin, od vlade pa pričakujejo sprejetje 
interventnega zakona.

V pozebi prizadeta solata (z rjavimi robovi) je postala tržno 
nezanimivo »blago«. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Osmega maja se je 
končal redni rok za odda-
jo zbirne vloge, ki je vklju-
čevala zahtevek za neposre-
dna plačila, plačila za obmo-
čja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost, eko-
loško kmetovanje, kmetijsko 
okoljske in podnebne ukre-
pe, za govedo in drobnico, 
za ukrep dobrobit živali, zah-
tevek za dodelitev plačilnih 
pravic iz nacionalne rezerve 
… Kmetijska gospodarstva, 
ki v rednem roku niso odda-
la vloge, imajo zdaj čas, da jo 
oddajo v zamudnem roku, 
ki se bo končal 31. maja, ven-
dar bodo za vsak delovni dan 
zamude prejela za en odsto-
tek nižje plačilo, v primeru 
dodelitve plačilnih pravic iz 

nacionalne rezerve pa za tri 
odstotke nižje plačilo. V re-
dnem roku je na državni rav-
ni vlogo oddalo 56.911 kme-
tijskih gospodarstev, še okoli 
tisoč jih pričakujejo v zamud-
nem roku. Število vlog bo po-
dobno kot predlani, ko je bilo 
oddanih 57.769 vlog. 

In kako je bilo na Gorenj-
skem? Kot je povedal Tomaž 
Cőr, vodja oddelka za kme-
tijsko svetovanje v Kmetij-
sko-gozdarskem zavodu 
Kranj, je na območju zavo-
da letos s pomočjo kmetij-
skih svetovalcev oddalo vlo-
go 6765 kmetijskih gospo-
darstev, kar je 58 manj kot 
lani. »Koliko jih bo oddalo 
vlogo še v zamudnem roku, 
je težko predvideti, saj ne 
vemo za razloge, zakaj jih 
niso oddali v rednem roku. 

Nekaj pa se jih je gotovo pre-
nehalo ukvarjati s kmetij-
sko dejavnostjo,« je dejal 
Cőr in dodal, da je delež vla-
gateljev, ki sami izpolnjuje-
jo zbirno vlogo, zelo majhen 
in predstavlja za celo Slove-
nijo manj kot pol odstotka 
skupnega števila vlagateljev.

»Kampanja za elektron-
sko izpolnjevanje zbirnih 
vlog je potekala dobro, na za-
četku je bilo nekaj težav z ra-
čunalniško aplikacijo in do-
stopi do baz podatkov, ven-
dar so se potlej »stvari« umi-
rile in daljših izpadov ni bilo. 
Dobro so delovale tudi pod-
porne službe na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Sloveni-
je in Agenciji za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, ki 
so reševale nastale proble-
me. Na nekaterih vpisnih 

mestih je bila proti koncu 
rednega roka za oddajo vlog 
precejšnja gneča, saj so vla-
gatelji odlašali s prihodom 
na vnos, vendar so se sveto-
valci potrudili in jim tudi z 
delom izven delovnega časa 
omogočili oddajo zbirne vlo-
ge v okviru rednega roka,« 
je dejal Cőr in opozoril, da 
so bili kmetijski svetovalci v 
času kampanje obremenje-
ni tudi z drugimi obvezno-
stmi. Tako so zaradi podalj-
šanja javnega razpisa za na-
ložbe na kmetijskih gospo-
darstvih pomagali vlagate-
ljem pri pripravi vlog, hkra-
ti pa so morali pregledati vse 
programe aktivnosti v okviru 
kmetijsko okoljskih in pod-
nebnih plačil ter v aplikaci-
jo priložiti skenirane analize 
tal in gnojilne načrte. 

Končala se je oddaja zbirnih vlog
Na Gorenjskem je na vpisnih mestih kmetijske svetovalne službe v rednem roku oddalo vlogo za 
kmetijska plačila 6765 kmetijskih gospodarstev.

Kranj – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj bo v ponedeljek, 22. maja, ob 9. uri 
pripravil v sejni sobi zavoda predstavitev javnega razpisa za 
ukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 
2017. Razpis je bil objavljen 28. aprila, na razpolago je 14 
milijonov evrov sredstev, vlogo pa je treba oddati do 27. juni-
ja. Za finančno pomoč se lahko potegujejo mladi kmetje, ki 
so zemljiškoknjižni lastniki kmetije, obdelujejo najmanj šest 
hektarjev primerljivih kmetijskih površin ali redijo 15 glav velike 
živine (GVŽ) ali čebelarijo z najmanj 60 čebeljimi družinami, 
imajo najmanj nižjo poklicno izobrazbo (certifikat nacionalne 
poklicne kvalifikacije) s področja kmetijstva oziroma s kmetij-
stvom povezanih dejavnosti, tri leta delovnih izkušenj ... Pogoj 
je tudi, da je kmetija oddala zbirno vlogo za kmetijska plačila 
in da bo pripravila poslovni načrt, s katerim bo določila cilje.

Predstavitev razpisa za mlade kmete
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Danes, v petek, ob 14. 
uri bodo v Minoritskem samo-
stanu na Ptuju odprli tridnev-
no državno razstavo Dobrote 
slovenskih kmetij, slavnostni 
govornik ob odprtju bo pred-
sednik države Borut Pahor. 
Na razstavi bodo predstavili 
na ocenjevanjih nagrajene 
dobrote iz petnajstih skupin 
prehranskih izdelkov, med 
njimi tudi izdelke z gorenjskih 
kmetij. Kmetijam bodo za naj-
bolje ocenjene izdelke podelili 

zlata, srebrna in bronasta pri-
znanja, tistim, ki so trikrat za-
pored prejele za enak izdelek 
zlato priznanje, pa znak kako-
vosti, kar je najvišje priznanje 
za prehranske izdelke s kmetij. 
Za uvod v razstavo bo danes 
na Ptuju strokovni posvet o 
izbrani kakovosti slovenske 
hrane, še posebej pa se bo na 
razstavi s kulinarično ponud-
bo predstavila Pomurska, ki je 
znana po kakovostnih izdelkih 
iz moke, mleka in mesa. V ne-
deljo ob desetih dopoldne bo 
tudi zahvalna maša.

Odprtje razstave  
Dobrote slovenskih kmetij
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Podporezen – Podjetnik 
Božo Prezelj iz Podporezna 
je eden tistih, ki ga je lani 
uveljavljena uredba o samo-
oskrbi z električno energi-
jo iz obnovljivih virov spod-
budila, da je na streho svoje 
mizarske delavnice postavil 
malo fotovoltaično elektrar-
no za samooskrbo moči 10,5 
kilovatov. V omrežje je bila 
priključena v začetku lan-
skega oktobra, kot ena prvih 
na Gorenjskem in tudi v Slo-
veniji. Elektro Gorenjska je 
sicer doslej izdalo 62 sogla-
sij za samooskrbo, medtem 
ko je v omrežje priključenih 
38 elektrarn.

»Elektrarno mi je sprojek-
tiral Zeleni razvojni preboj s 

Prelog pri Slovenski Bistri-
ci, nato pa sem šel na Ele-
ktro Gorenjska po soglasje 
za priključitev,« je pojasnil 
Prezelj in dodal, da se je po-
stopek odvil zelo hitro, saj je 
od njegovega prvega obiska 
gorenjskega elektrodistri-
buterja do priključitve male 
sončne elektrarne preteklo 
zgolj 40 dni. 

Prezljevo elektrarno napa-
ja 40 polikristalnih modulov 
Rec Solar, moči 260 vatov, 
ki so preko optimizatorjev 
moči povezani z dvema to-
kokrogoma na trifazni pre-
tvornik, ki spreminja eno-
smerno energijo v izmenič-
no. Razprostira se na 66 kva-
dratnih metrih površine, ve-
činoma pa jo je postavil Pre-
zelj sam. »Le električni del 

sistema je naredil projek-
tant, Elektro Gorenjska pa 
je priključilo elektrarno na 
omrežje in zamenjalo šte-
vec, ki mora biti dvosmer-
ni, da beleži, koliko energije 
oddaš in koliko jo porabiš. Z 
Elektrom sem tudi podpisal 
pogodbo o priključitvi na di-
stribucijsko omrežje in o do-
bavi električne energije,« je 
razložil. Z lastnim delom je 
investicijo pocenil za tri do 
štiri tisoč evrov na dobrih 20 
tisočakov. »Mi je pa investi-
cijo za 1800 evrov podraži-
la odločitev za vgradnjo op-
timizatorjev napetosti, ven-
dar ti zagotavljajo do 25 od-
stotkov večji izkoristek v pri-
merjavi s klasično napravo 
in visoko stopnjo protipo-
žarne varnosti.« 

Jeseni, po prvem letu de-
lovanja, bo lahko bolj na-
tančno ocenil, kako hitro 
se mu bo povrnila investici-
ja, za zdaj kaže na osem let. 
Račun za elektriko za njego-
vo kmetijo in mizarstvo je 
v preteklosti znašal od 200 
do 300 evrov na mesec. »Ra-
čuni so sedaj občutno nižji, 
saj plačujem samo meseč-
ni prispevek za priključek – 
50 evrov glede na moč moje 
elektrarne. Ne plačujem pa 
energije in stroškov, pove-
zanih z njo: omrežnine, tro-
šarine in DDV na energijo,« 
je pojasnil.

Prezelj pričakuje, da bo 
mala sončna elektrarna na 
letni ravni proizvedla do-
volj energije za lastno oskr-
bo. »Letno porabim 15.000 

kilovatnih ur energije. Foto-
voltaična elektrarna je od no-
vega leta proizvedla 4500 ki-
lovatnih ur, s tem da najbolj 
sončni meseci šele priha-
jajo. Rekord dneva sem za-
beležil 21. aprila, ko je bila 
dnevna proizvodnja 76,3 ki-
lovata, medtem ko v snegu, 
megli ali slabem vremenu 
dela z 10 do 15-odsotno zmo-
gljivostjo. Sem pa že marca 
pridelal sto kilovatov viška, 
je pa res, da nisem sušil lesa. 
Sušilnica za les je velik po-
rabnik energije, ob normal-
ni uporabi potrebuje 150 ki-
lovatnih ur na dan in takrat 
dnevna proizvodnja ne po-
kriva potreb,« je razložil.

Po uredbi lahko napravo 
za samooskrbo postavi go-
spodinjski ali mali poslov-
ni odjemalec. Priključena 
je na notranjo nizkonape-
tostno električno inštala-
cijo stavbe, največja dovo-
ljena nazivna moč pa je 11 
kVA. Skladno z uredbo se 
lastniku naprave pri obra-
čunu električne energije in 
omrežnine upošteva razli-
ka med prevzeto in oddano 
električno energijo, odčita-
no ob zaključku koledarske-
ga leta. Morebitni višek pro-
izvedene elektrike se brez-
plačno prenese v last doba-
vitelja, manko pa se plača po 
tržni ceni.

Sončne elektrarne spet zanimive
Po ukinitvi subvencij je zanimanje za sončne elektrarne v Sloveniji precej usahnilo, a uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov, ki je 
stopila v veljavo januarja lani, je sončne elektrarne spet naredila zanimive. Še posebej, ker država zanje znova namenja tudi subvencije.

Pretvornik enosmerne napetosti v izmenično je srce 
elektrarne, pravi Božo Prezelj.

V izgradnjo male sončne elektrarne je Božo Prezelj vložil dobrih dvajset tisoč evrov. 

Urša Peternel

Jesenice – Kadrovske spre-
membe v Skupini SIJ, pod 
okrilje sodi tudi največje je-
seniško podjetje SIJ Acroni, 
se nadaljujejo. Iz osebnih ra-
zlogov sta odstopila dr. De-
nis Mancevič, glavni izvr-
šni direktor in član uprave 
družbe, ter Igor Malevanov, 
ki je bil izvršni direktor za fi-
nance ter član uprave druž-
be. Kot so sporočili iz Sku-
pine SIJ, bosta oba svojo po-
slovno pot nadaljevala iz-
ven podjetja, do izteka de-
lovnega razmerja pa osta-
jata v skupini in opravlja-
ta tekoče posle. Pri nadzor-
nem svetu so takoj stekli po-
stopki za popolnitev uprave 
družbe, ki ji še naprej pred-
seduje Andrey Zubitskiy. 
Tako so v sredo na korespon-
denčni seji za novega člana 

uprave imenovali Dmitryja 
Bochkareva, doktorja eko-
nomskih znanosti iz Ruske 
federacije.

Omenjena odstopa sta na-
daljevanje kadrovskih pre-

tresov v Skupini SIJ, saj je 
v začetku leta odstopil do-
tedanji predsednik uprave 
Anton Černih. Spremem-
bam se ni izognil niti jeseni-
ški SIJ Acroni; po lanski za-
menjavi glavnega direktorja 

Blaža Jasniča je družbo le 
nekaj mesecev vodil Peter 
Čas, marca pa je odstopil 
tudi on in družbo zdaj znova 
vodi nekdanji direktor Slav-
ko Kanalec.

Po pisanju nekaterih me-
dijev naj bi bili v ozadju se-
rije odstopov družinski spo-
ri v družini Zubitskiy, ki 
lastniško obvladuje Skupino 
SIJ. Po nedavni smrti oče-
ta Borisa naj bi se namreč 

domnevno vnel spor med si-
novoma Evgenijem in An-
dreyjem. Dogajanje pa vna-
ša negotovost in zaskrblje-
nost, tudi na Jesenicah, kjer 
je SIJ Acroni z več kot 1200 
zaposlenimi največji zapo-
slovalec v občini.

Skupina SIJ sicer v letoš-
njem letu uspešno posluje, 
v prvem četrtletju so skla-
dno s konsolidiranimi in ne-
revidiranimi rezultati ustva-
rili 256 milijonov evrov pri-
hodkov od prodaje (kar je 
34-odstotna rast v primerja-
vi z enakim obdobjem lani), 
poslovni izid iz poslovanja 
pred amortizacijo (EBITDA) 
v višini 28,3 milijona evrov 
(16-odstotna rast v primerja-
vi z enakim obdobjem v letu 
2016) in čisti poslovni izid v 
višini 7,1 milijona evrov. Za 
naložbe so namenili kar 27,5 
milijona evrov.

Kadrovski pretresi v Skupini SIJ
Odstopila sta člana uprave Denis Mancevič, ki je bil tudi glavni izvršni direktor, in Igor Malevanov.

Odstopil je tudi predstavnik države v nadzornem 
svetu Skupine SIJ, Jeseničan Tomaž Stare. Kot nam 
je povedal, se je za odstop odločil iz osebnih razlogov. 
»Glede na to, da bo v juniju skupščina SIJ, d. d., bo 
tako SDH lahko pravočasno izpeljal vse postopke za 
imenovanje novega člana nadzornega sveta s strani 
države,« je dejal. Več informacij o ozadju odstopa 
obeh članov uprave pa nam, kot je dodal, ne more 
posredovati.

Simon Šubic

Bled – Družba Sava Turi-
zem, ki upravlja tudi števil-
ne hotele na Bledu, je lani 
poslovala še uspešneje kot 
v letu 2015, ki je bilo ravno 
tako rekordno. Lani so za-
beležili skupno 1,13 milijo-
na nočitev oziroma približ-
no dva odstotka več kot leta 
2015, prihodke so povišali za 
5,3 odstotka na 67,8 milijona 
evrov, podobno - za 5, 5 od-
stotka - je zrasel EBITDA oz. 
dobiček pred obrestmi, dav-
ki in amortizacijo, ki je zna-
šal 13,2 milijona evrov. 

Rekordno poslujejo tudi 
letos, saj so v prvem četr-
tletju v svojih hotelih in 
kampih v šestih destinaci-
jah v Sloveniji zabeležili že 
202.561 nočitev, kar je za tri 

odstotke več kot v enakem 
lanskem obdobju. Kljub za-
prtju Hotela Golf na Bledu 
zaradi prenove so ustvarili 
za 4,3 odstotka več prihod-
kov – 13,8 milijona evrov, 
EBITDA pa se je povišal celo 
za 15,8 odstotka. 

Medtem ko je Skupina 
Sava Turizem lani z lastnimi 
sredstvi izvedla za 4,2 mili-
jona evrov investicij (naj-
večja je bila prenova Hotela 
Ajda v Termah 3000), bodo 
letos za investicije namenili 
14 milijonov evrov. Največji 
sta prenova Hotela Golf na 
Bledu ter prenova notranje-
ga termalnega kopališča in 
apartmajskih hišk v Prek-
murski vasi v Termah 3000. 
Konec aprila so prenovili 
tudi olimpijski bazen hotela 
Lipa v Termah Lendava. 

Tudi lani rekordno
Rast nočitev, prihodkov in dobička se v družbi 
Sava Turizem, največjem blejskem hotelirju, 
nadaljuje tudi letos.
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Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju se je ta teden za-
čelo sojenje 32-letnemu ko-
sovskemu državljanu Krye-
ziuju Shkelzenu, obtožene-
mu poskusa uboja kosovske-
ga državljana Fadila Zulfaja 
pri Stari pošti v Kranju 9. ja-
nuarja letos. Okrožna držav-
na tožilka Polona Košnjek je 
navedla, da naj bi Shkelzen 
tega dne okoli 13. ure najprej 
v bližini nekdanjega McDo-
naldsa v kranjskem Globu-
su z nožem na pregib za-
mahnil proti Zulfaju, nakar 
ju je razdružil obdolženčev 
znanec. Po tem dogodku je 
oškodovancu sledil do Stare 
pošte, kjer ga je začel zmer-
jati in groziti njegovi druži-
ni, nato ga je z zaprtim no-
žem večkrat udaril v obraz, 
nazadnje pa je nož odprl in 
svojo žrtev zabodel v ramo 
in zadnji del desnega ste-
gna. Tudi tam ju je nazad-
nje razdvojil neki znanec. 
Po mnenju tožilstva je treba 
le naključju pripisati, da ob-
dolženi oškodovanca ni za-
del v glavno veno in je tako 
ostalo le pri poskusu uboja.  

Shkelzen je v zagovoru 
tako kot na predobravnav-
nem naroku zatrdil, da je 
nož uporabil v samoobram-
bi. Ko se je namreč iz gostin-
skega lokala v nekdanjem 
Delavskem domu napotil 
proti centru mesta, kjer sta-
nuje, ga je pri prehodu za 
pešce nekdo napadel in zbil 
na tla, pri čemer napadalca 
ni videl. Pri padcu si je poš-
kodoval nos, napadalec pa 
ga je na tleh še nekajkrat bo-
ksnil in brcnil, pri tem pa mu 

je tako poškodoval uho, da 
posledice čuti še danes. Šele 
potem ju je razdvojil njegov 
prijatelj. Po tem dogodku se 
je odpravil proti domu, ne 
da bi vedel, kdo ga je sploh 
napadel in kam je ta od-
šel, je dejal. »Malo pred do-
mom, v bližini poslovalnice 
NKBM, me je še enkrat uda-
ril in šele tedaj sem videl, da 
me je napadel Fadil Zulfan. 
Začel sem se umikati, beža-
ti, on pa je stekel za menoj, 
me odrinil, da sem padel po 
tleh. Ob tem sem se znova 
udaril v glavo, nekaj sekund 
sem imel popoln mrk. Ne-
kajkrat me je udaril po obra-
zu, zagrabil me je za grlo in 
vrat ter pritiskal ob asfalt. Po-
tem pa ne vem, kaj se je do-
gajalo. Skušal sem se braniti, 
ne vem pa, na kakšen način. 
Nato naju je ločil nekdanji 
sodelavec,« je sodnemu se-
natu, ki ga vodi sodnica Mar-
jeta Dvornik, pojasnjeval ob-
dolženi. O Fadilu Zulfanu 
je povedal, da se poznata le 
bežno, da nista imela nobe-
nega spora, razen manjšega 
konflikta pred leti, ko sta se 

peljala v istem vozilu. Vzro-
ka, zakaj naj bi ga Zulfan na-
padel, tako ne pozna. 

Oškodovanec je izpovedo-
val precej drugače. Da med 
njima vlada že stara zamera 
iz časov, ko sta bila sodelav-
ca in ga je obdolženi s kladi-
vom po glavi, ker se je prito-
ževal zaradi preglasne glas-
be v vozilu. Po tem dogod-
ku se je obdolženega izogi-
bal, zelo pa ga je motilo, ker 
se je Shkelzen povsod hva-
lil, kako ga je pretepel s kla-
divom, za kar se mu tudi ni 
nikoli opravičil. Ko sta se 
9. januarja letos srečala pri 
prehodu za pešce med nek-
danjim Delavskim domom 
in Globusom, naj bi ga ob-
dolženi z nastopaško držo 
provociral, kar ga je tudi za-
radi stare zamere tako raz-
jezilo, da se mu je stemni-
lo pred očmi in je obdolže-
nega udaril. Tedaj je Shkel-
zen iz žepa potegnil nož in 
zamahnil proti njemu, a se 
je pravočasno izmaknil. »O 
tem obstaja priča, ki naju je 
ob tem dogodku ločila. Zgra-
bila ga je za roko, v kateri je 

držal nož, in ga zaustavila,« 
je dejal Zulfan. Ko se je po-
tem oškodovanec napotil 
proti domu v centru mesta, 
je opazil, da mu je obdolže-
ni pospešeno sledil. »Dejal 
mi je, naj se ustavim, prek-
lel mi je družino, v rokah pa 
je imel nož.« Ker se je zbal, 
da bi ga Shkelzen zabodel od 
zadaj, se je pri Stari pošti us-
tavil in obrnil proti njemu. 
Tam ga je obdolženi najprej 
udaril z zaprtim nožem v 
obraz, v kasnejšem pretepu 
pa ga je zabodel v nogo in 
ramo, čeprav slednjega vbo-
da sploh ni čutil. »Ko pa me 
je zabodel v nogo, sem tudi 
zaradi hude bolečine vedel, 
da moram čim prej poiska-
ti zdravniško pomoč,« je 
razložil oškodovanec. Sprta 
moška je tudi pri Stari pošti 
nazadnje razdvojil obema 
poznani moški.  

Na naslednji obravnavi se 
bo sodišče seznanilo z izve-
denskim mnenjem sodnega 
izvedenca medicinske stro-
ke dr. Antona Laha, s kate-
rim pa obramba ni zadovolj-
na. Zagovornica obdolžene-
ga Mateja Likozar Rogelj je 
spet opozorila, da je izvede-
nec v svojem mnenju nep-
rimerno navedel, da je imel 
Shkelzen namen Zulfana 
ubiti, s čimer je prekoračil 
svoja izvedenska pooblasti-
la. Obenem je sodišču pred-
ložila mnenje zdravnika dr. 
Matjaža Veselka, iz katere-
ga na podlagi pregleda vbod-
nih ran izhaja, da obdolže-
ni ni imel namena ubijati. 
Obramba sicer zatrjuje, da 
je šlo v tej zadevi le za pre-
pir med dvema moškima, ki 
se je končal z uporabo noža. 

Poskus uboja ali prepir?
Medtem ko tožilstvo trdi, da je 32-letni kosovski državljan Kryeziu Shkelzen 9. januarja v Kranju 
nameraval vzeti življenje sodržavljanu Fadilu Zulfaju, pa obramba meni, da je šlo zgolj za uporabo noža 
med prepirom. 

Obdolženi Kryeziu Shkelzen zanika, da je sredi Kranja 
nameraval ubiti sodržavljana Fadila Zulfana. / Foto: Gorazd Kavčič

Karavanke – V sredo zvečer so jeseniški poklicni gasilci pos-
redovali v predoru Karavanke, v katerem se je pojavil neznan 
vonj po plinu. Ker je bil predor zaradi predvidenih del že eno 
uro zaprt, v njem ni bilo vozil. Operater DARS-a je s pomočjo 
ventilacije predor prezračil, gasilci pa so vanj vstopili z izolir-
nimi dihalnimi aparati in plinskimi merilniki in peš opravili 
meritve na prvih 1500 metrih predora. Ker prisotnosti plina 
niso zaznali, so pot nadaljevali z vozilom in na vsak kilometer 
opravili meritve vse do avstrijskega portala. Gasilci plina niso 
nikjer zaznali ne z merilniki ne s svojimi čutili. 

V predoru smrdelo po plinu

Simon Šubic

Kranj – Skoraj sto različnih 
predmetov, ki so že vsaj leto 
dni ležali v njihovem skladi-
šču, so v sredo gorenjski po-
licisti ponudili v odkup na 
javni dražbi najdenih stvari, 
ki je bila zadnja v organiza-
ciji Policijske uprave Kranj, 
saj bo po novem skrb za naj-
dene stvari prevzela finanč-
na uprava. 

Na sredini dražbi je bilo 
kot običajno naprodaj naj-
več najdenih koles in mo-
bilnih telefonov, na se-
znamu prodajanih pred-
metov pa so se znašli tudi 

drugi predmeti, celo lestev 
in zmečkan bakren žleb. 
Dražba je potekala po načelu 

videno-kupljeno, brez mož-
nosti reklamacij. Kupci so 
si lahko uro pred njenim 

začetkom vse prodajane 
stvari tudi ogledali, a ne tudi 
preizkusili, tako da so lahko 
kupili tudi mačka v žaklju, 
saj se zlasti za elektronske 
naprave ni vedelo, ali sploh 
delujejo. Na tokratni dražbi 
so sicer največ iztržili za pa-
metni telefon Iphone 6 – 195 
evrov, moped Tomos APN – 
140 evrov in prenosni raču-
nalnik Fujitsu – 105 evrov, 
najcenejši nakupi pa so zna-
šali po pol evra ali še manj. 
Skupni izkupiček dražbe je 
bil 2150,80 evra, za kolikor 
so gorenjski policisti poma-
gali obogatiti integralni dr-
žavni proračun. 

Policisti reklamacij ne priznajo
Na dvorišču Policijske uprave Kranj je v sredo potekala zadnja javna dražba najdenih stvari.

Najbolj pestra je bila izbira najdenih koles. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kamnik – V sredo okoli 19. 
ure je neznani oboroženi 
moški oropal uslužbenca 
pošte na Duplici v Kamniku. 
Na Policijski upravi Ljublja-
na so pojasnili, da je ropar 
pred pošto pristopil do vozi-
la, v katerem je bil uslužbe-
nec pošte, in od njega zah-
teval, da mu preda gotovino. 
Storilec je svoje grožnje pod-
krepil s pištolo, nato pa sam 
segel v vozilo, iz katerega je 
odtujil pošiljko. Po dejanju 
je zbežal po Groharjevi ulici 

v smeri šole in vrtca, nato pa 
izginil neznano kam. 

Čeprav policija tega v spo-
ročilu za javnost ni omeni-
la, naj bi ropar po poročanju 
spletnega portala Kamnik.
info celo streljal na poštar-
ja, ko je ta stekel za njim, da 
bi mu preprečil beg. Policisti 
storilca, ki naj bi odnesel po-
štarjevo torbo, še iščejo, pri 
njegovi izsleditvi pa ni po-
magala ne takojšnja posta-
vitev cestnih zapor po šir-
ši okolici Kamnika ne iska-
nje roparja s policijskim he-
likopterjem.

V Kamniku ropar streljal 
proti poštarju

Ropar je na poštarja čakal v bližini pošte na Duplici.  

Škofja Loka – Škofjeloški policisti iščejo neznano voznico z 
rdečim avtomobilom, ki je v sredo okoli 13.30 pripeljala iz 
smeri Jeprce v Škofjo Loko, na križišču za škofjeloško obvo-
znico pa zavila levo proti Poljanski dolini. Med zavijanjem naj 
bi odvzela prednost voznici avtomobila Ford KA, ki je vozila 
naravnost proti Jeprci. Kdor ima podatke o voznici ali je v 
tistem času videl oziroma se je srečal z rdečim osebnim avto-
mobilom, naj to sporoči policiji na številko 113 ali na anonimni 
telefon policije 080 1200.

Škofjeloški policisti iščejo neznano voznico

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v zadnjih dveh dneh 
obravnavali več voženj pod 
vplivom alkohola, nekate-
re so se končale tudi s pro-
metno nesrečo. V Teneti-
šah se je voznik zaradi al-
kohola (0,65 mg/l) in pre-
hitre vožnje z osebnim av-
tomobilom prevrnil v jarek. 
V Zgornjih Bitnjah je vinje-
na voznica (0,45 mg/l) vozi-
la po nasprotni polovici ces-
te in trčila v drug avtomobil, 
nato pa s kraja pobegnila. Na 
Kokrici so policisti obravna-
vali moškega, ki je najprej v 

zasebnem prostoru kršil jav-
ni red in mir in se potem z 
avtomobilom odpeljal. Ko so 
ga izsledili, je preizkus z ele-
ktronskim alkotestom po-
kazal rezultat 0,67 mg/l al-
kohola. Tudi prometni po-
licisti so ustavili voznika av-
tomobila in motorista, ki sta 
bila prav tako vinjena. V or-
ganizmu sta imela več kot 
dva promila alkohola oz. nad 
1,02 mg/l alkohola v izdiha-
nem zraku. V Kranju pa so 
policisti obravnavali Škofje-
ločana, ki je bil pozitiven na 
hitrem testu na prepoveda-
ne droge. Zasegli so mu tudi 
manjšo količino konoplje. 

Vinjeni na cesti
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Aktualno
Pri Šoštarju v Davči nastaja 
prva gospodinjska skupnost za 
starejše v Sloveniji. Stran 18

Zanimivosti
Davo Karničar z Jezerskega bo 
kot prvi na svetu smučal z vrha 
osemtisočaka K2. Stran 19

Obletnice
Razstava o Krekovi koči  
ob obletnici Krekove smrti in 
jubileju društva ... Stran 20

Urša Peternel

»Zdaj prodajam starost!« 
Takole šegavo je na vpraša-
nje, kaj počne zdaj pri sko-
raj 99 letih, odgovoril le-
gendarni inovator Peter 
Florjančič z Bleda, mož, ki 
je s svojimi inovacijami za-
služil milijone, a obenem 
nekajkrat tudi vse izgubil, 
ker, kot pravi, »denar ni 
nič vreden, če ga ne zapra-
viš«. Je človek z osemdese-
timi leti delovne dobe, se-
dem desetletij je bil oženjen 
z isto ženo, imel je pet dr-
žavljanstev in sedem hiš po 
Evropi. A kar je najpomemb-
neje, v svojem dolgem, raz-
burljivem življenju, v kate-
rem se je družil s kraljevi-
mi glavami, svetovno zna-
nimi igralci in umetniki, je 
nenehno ustvarjal nove in 
nove inovacije, patentiral je 

štiristo izdelkov, od tega jih 
je kar 43 prišlo do faze proi-
zvodnje. Najbolj znane ino-
vacije so tri: ročne polavto-
matske statve, ki so bile leta 
1943 njegov prvi patent, ste-
klenička za parfum z razpr-
šilom in okvirček za diapo-
zitive. O Petru Florjanči-
ču so bile napisane knjige 
in posneti filmi, zdaj pa so 
v Tehniškem muzeju Slo-
venije v Bistri v sodelova-
nju z Uradom za intelektu-
alno lastnino pripravili tudi 
pregledno razstavo o nje-

govem življenju in delu z 
naslovom Ko ideja postane 
lastnina. Ta bo do sredine 
junija gostovala v Kolpernu 

na Jesenicah, na njej pa so 
strnili drobce Florjančiče-
vega bogatega življenja in 
številnih inovacij. Na ogled 
so številne njegove inova-
cije, od prve, ročnih polav-
tomatskih statev, do najno-
vejših, kot so denimo proto-
tip vilic za enostavnejše na-
badanje hrane, pa papirnati 
prtiček, ki omogoča pet na-
činov uporabe, ovitki za pla-
čilne kartice, stojalo za knji-
ge in njegov zadnji izum: 
ptičja krmilnica, ki se pritr-
di na okno.

Torkovega odprtja raz-
stave se je udeležil tudi Pe-
ter Florjančič, ki je, čeprav je 
marca dopolnil 98 let, še ved-
no radoveden in samosvoj 
človek, svetovljan po duši, 
drzen v dejanjih in duho-
vit sogovornik. Še vedno og-
romno dela, v hotelu Kom-
pas na Bledu ima svojo pi-
sarno, kjer skupaj s sodelav-
ci ustvarja izume in prijavlja 
patente. »Glava mi neneh-
no dela. Če je glava v redu, 
je v redu tudi telo. In jaz sem 
bil v življenju le sedem dni v 
bolnišnici,« je pripovedoval, 
ko se je oziral v svoje pestro 
življenje, v katerem je, kot je 
priznal, imel tudi veliko sre-
če. »V življenju moraš imeti 
tudi malo sreče. In jaz sem jo 
imel!« V življenju je zaslužil 
milijone, a je, kot je dejal, de-
nar zmeraj hotel takoj – zato, 
da ga je lahko takoj zapra-
vil. Živel je v Švici, Monaku, 

Avstriji, Nemčiji in Italiji, 
nekaj časa tudi v New Yorku, 
najlepše življenje pa je imel, 
kot je povedal, v Parizu. Od 
leta 1998 spet živi na Bledu, 
kjer je bil leta 1919 tudi ro-
jen. In kaj je po njegovem 
mnenju največja svetovna 
inovacija? V svojem duhovi-
tem stilu je odgovoril: »Naj-
boljši izumitelj vseh časov je 
bil zame Arnold Schwarze-
negger. Da njegova žena de-
set let ni vedela, da je imel 
s kuharico otroka – to je bil 
njegov najboljši izum!«

»Denar ni nič vreden,  
če ga ne zapraviš!«
To so besede legendarnega inovatorja, skoraj 99-letnega Petra Florjančiča z Bleda, svetovljanskega, drznega in duhovitega moža, katerega življenje  
in delo sta zdaj predstavljena na pregledni razstavi z naslovom Ko ideja postane lastnina, ki je na ogled na Jesenicah.

Peter Florjančič pred svojim prvim izumom iz leta 1943, ročnimi polavtomatskimi  
statvami / Foto: Gorazd Kavčič

Najboljši Florjančičev izum je razpršilec za parfum. Bogastvo mu je prinesel tudi izum okvirčka za diapozitive.

»Sanjajte vsekakor. Nato 
se lotite svojega dela in 
sanje uresničite.« 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Tudi Slovenija tarča 
hekerjev

Lovke hekerjev, menda 
naj bi bili severnokorejski, 
ki so minuli petek izved-
li do zdaj najobsežnejši ki-
bernetski napad na podje-
tja in ustanove po vsem sve-
tu, so segle tudi v Slovenijo, 
saj je bilo pri nas prijavlje-
nih osem primerov napada, 
med drugim so ga zaznali v 
novomeškem Revozu, kjer 
so morali zato minuli ko-
nec tedna ustaviti proizvo-
dnjo avtomobilov, večerno 
izmeno v petek in jutranjo 
v soboto. Po oceni Europola 
so sicer zlonamerni heker-
ji z izsiljevalskim virusom, 
poimenovanim WannaC-
ry, minuli konec tedna pri-
zadeli več kot 200.000 tarč 
v več kot 150 državah. Napa-
dalci so izkoristili šibke toč-
ke v starejših Microsoftovih 
operacijskih sistemih, za ka-
tere uporabniki marca niso 
naložili varnostnih poprav-
kov, in blokirali delovanje 
računalnikov, dokler ne bi 
žrtve v virtualni valuti bitco-
in izplačale odkupnine 300 
evrov. Globalni kibernetski 
napad je bil tudi tema tor-
kove seje parlamentarnega 
odbora za obrambo. Kot je 
po njej pojasnil predsednik 
odbora Žan Mahnič, so jim 
pristojne službe pojasnile, 
da so v Sloveniji seznanjene 
samo z napadom na Revoz, 

so pa obrambni mehanizmi 
preprečili napad na klinični 
center in druge zdravstvene 
ustanove, ki so bile tudi tar-
ča napada. Hekerski napadi 
sicer niso nič novega in so 
v zadnjih dveh letih sloven-
skim gospodarskim druž-
bam povzročili približno 
milijon evrov škode, je do-
dal. Mahnič je ob tem poka-
ral koalicijo, da se ne zave-
da pomena kibernetske var-
nosti. Premier Miro Cerar je 
po drugi strani zatrdil, da je 
kibernetska varnost ena pri-
oritetnih nalog vlade. Mini-
strstvo za javno upravo tako 
redno nadgrajuje informa-
cijske sisteme in drugo pro-
gramsko opremo, letos pa so 
ustanovili tudi poseben na-
cionalni organ za kibernet-
sko varnost z namenom, da 
bo pripravljal preventivne 
ukrepe za spopadanje s taki-
mi napadi. 

Danes začetek zbiranja 
podpisov za referendum

Danes se po odločitvi 
predsednika državnega 
zbora Milana Brgleza zače-
nja 35-dnevni rok za zbira-
nje 40.000 podpisov za re-
ferendum o zakonu o dru-
gem tiru, za katerega se za-
vzemajo v civilni iniciativi 
Davkoplačevalci se ne damo, 
ki je v ponedeljek v državni 
zbor vložila 4500 podpisov 
za začetek zbiranja podpi-
sov. Čeprav vodja iniciati-
ve Vili Kovačič zatrjuje, da 

pri njihovih prizadevanjih 
ne gre za strankarsko akci-
jo, pa referendumsko po-
budo načeloma podpirajo v 
vseh opozicijskih strankah, 
ki zakona o drugem tiru v 
državnem zboru tudi niso 
podprle. Po mnenju civilne 
iniciative je drugi tir možno 
zgraditi hitreje in ceneje ter 
brez tujega denarja. Premi-
er Miro Cerar pa opozarja, 
da do referenduma ne sme 
priti, saj bi ta ustavil projekt, 
za katerega so si prizadeva-
le vse dosedanje vlade. Po 
njegovem mnenju zbiratelji 
podpisov delajo v škodo Slo-
venije, meni Cerar, ki je ob 
tem prepričan, da je njego-
va vlada v zadnjih treh letih 
za projekt naredila vse, kar je 
mogla.

Začetek prodaje NLB

Potem ko so v Bruslju odo-
brili možnost dvofazne pro-
daje 75 odstotkov minus ene 
delnice NLB, za kar se je vla-
da Evropski komisiji zaveza-
la leta 2013 ob državni sana-
ciji banke, sta Slovenski dr-
žavni holding in NLB v po-
nedeljek začela s prodaj-
nim postopkom, saj sta na-
mero za prvo javno ponud-
bo (IPO) najmanj polovice 
delnic NLB objavila na lju-
bljanski in londonski borzi. 
Na začetku bodo malim vla-
gateljem v Sloveniji v nakup 
ponudili 10 odstotkov delnic 
banke, nato pa 90 odstotkov 
delnic še institucionalnim 

vlagateljem. Država ima si-
cer soglasje Evropske ko-
misije, da najmanj polovico 
banke proda do konca tega 
leta, ostali delež pa do kon-
ca prihodnjega. Po ravnokar 
objavljenih podatkih je Sku-
pina NLB v prvem letošnjem 
četrtletju ustvarila 81,6 mili-
jona evrov čistega dobička, 
kar je 56 odstotkov več kot 
v enakem obdobju lani in 
več kot dve tretjini lanskega 
skupnega rezultata. Matična 
banka je ustvarila 58,9 mili-
jona evrov čistega dobička, 
kar je 39 odstotkov več kot v 
enakem obdobju lani in sko-
raj toliko, kot je znašal lanski 
celoletni dobiček.

Po požaru protest

Vrhničani bodo po pone-
deljkovem požaru v podje-
tju Kemis v soboto pripra-
vili miren protest zoper ne-
varne dejavnosti v njihovi 
občini. Požar, ki so ga sprva 
spremljale tudi močne ek-
splozije in visoke tempe-
rature, je povzročil veliko 
gmotno škodo in onesna-
ženje okolja. Izbruhnil je v 
delu tovarne, kjer skladišči-
jo trdne odpadke, tudi em-
balaže nevarnih snovi, olja, 
odpadne barve, zdravila, ba-
terije, sijalke, spreje, lake in 
barve. Z njim se je vso noč 
borilo okoli 250 gasilcev, pri 
njegovem gašenju pa so po-
magali tudi kranjski poklic-
ni gasilci. Vzrok za nastanek 
požara policija še preiskuje.

Od danes zbirajo podpise
Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo danes začenja zbirati podpise za razpis referenduma o 
zakonu o drugem tiru. Tudi v Sloveniji tarče globalnega hekerskega napada. 

V Sloveniji naj bi minuli konec tedna zaznali osem primerov 
napadov z izsiljevalskim virusom WannaCry. / Foto: Gorazd Kavčič

Danes se začenja 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč podpisov 
za razpis referenduma o drugem tiru. / Foto: Gorazd Kavčič

V ponedeljek je stekel prodajni postopek za najmanj 
polovični delež NLB. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (560)

Ponosni na prednike
Dva dogodka sta konec 

prvega majskega tedna za-
znamovala dejavnost Slo-
vencev na Koroškem. V ne-
deljo, 7. maja, so najprej na 
pokopališču v Kotmari vasi 
/ Koettmannsdorfu pod Gu-
rami na levem bregu Dra-
ve ob obnovljenem spome-
niku počastili spomin na 
tri padle partizane. Po pet-
ju domačega zbora in go-
voru Danila Prušnika je do-
mači duhovnik umrlim po-
delil blagoslov. Dve uri kas-
neje  je bila svečanost na po-
kopališču v Bilčovsu / Lud-
mannsdorfu, kjer sta poko-
pana domačin, partizan Jo-
žef Koren in Tomaž Žerjav. 
Govorci, tajnik in predse-
dnik Zveze koroških partiza-
nov Andrej Mohar in Milan 
Wutte, predsednica Sloven-
skega prosvetnega društva 

Bilka Bilčovs Marija We-
ber Ogris ter bilčovski žu-
pan Manfred Maierhofer, 
so izrekli čast in spoštovanje 
umrlim ter mnogim trpe-
čim koroškim Slovencem, 
ki so bili aprila leta 1942 iz-
seljeni v nemška taborišča. 
Prav spominu na ta dogo-
dek je bila namenjena iz-
redno dobro obiskana prire-
ditev v ljudski šoli po sveča-
nosti na pokopališču. Dolgo-
letni novinar in urednik slo-
venskega programa deželne-
ga studia ORF v Celovcu in 
domačin iz Bilčovsa Andrej 
Mohar je predstavil knji-
go z naslovom Ponosni na 
prednike/Stolz auf die Vor-
fahren. V njej je strnil spo-
mine prebivalcev Bilčovsa, 
ki so bili leta 1942 pregna-
ni s svojih domov: Ogriso-
vih oziroma Miklavževih, 

Einspielerjevih, Odrijevih, 
Valentiničevih, Krušičevih, 
Zablatnikovih, Sitterjevih in 
Schellandrovih. Knjigo sta 
s svojimi mislimi spremila 
na pot bilčovski župan Man-
fred Maierhofer in koroški 
deželni glavar dr. Peter Kai-
ser. »Moramo se spominjati, 
moramo razmišljati. Hkrati 
moramo kot generacija po-
tomcev imeti toliko civilne 
korajže, da tudi kot politični 

predstavniki občine ugotovi-
mo, da so leta 1942 celo posa-
mezni funkcionarji občine 
sodelovali pri pregonu slo-
venskih družin in jih javlja-
li nacistični policiji. Zato mi 
je želja in potreba, da se kot 
današnji župan zato opravi-
čim vsem žrtvam. Da ne bi 
pozabili, kaj se je zgodilo, 
zato pa zmogli skupaj nap-
rej,« je zapisal bilčovski žu-
pan. Na predstavitvi knjige, 

ki je del praznovanja 105-le-
tnice delovanja slovenskega 
društva Bilka in izraz pono-
sa na prednike, so spomine 
svojih izgnanih prednikov 
brali Ana in Tabea Gasser iz 
Miklavževe rodbine ter Olga 
Voglauer in Štefan Schellan-
der iz Zablatnikove oziroma 
Schellandrove rodbine. V 
kulturnem programu je so-
deloval domači moški pev-
ski zbor Bilka.

Olga Voglauer in Štefan Schellander sta pripovedovala o 
izgnanstvu in trpljenju svojih prednikov.

Andrej Mohar, dolgoletni 
novinar in urednik, avtor 
knjige o izgnanih bilčovskih 
družinah

Jože Košnjek

med sosedi
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Da jih ne pozabimo ... (3)

Rdečke
Nekdaj so domnevali, da 

so rdečke (rubella) neka ne-
dolžna otroška nalezljiva 
bolezen, ki premine v nekaj 
dneh – dokler niso odkrili t. 
i. sindroma rdečk. Če se na-
mreč neodporna nosečnica 
okuži z virusom rdečk, pri-
de lahko do smrti ploda ali 
pa hudih okvar vida, sluha 
(gluhost), srca (srčna napa-
ka) in živčevja, kar se doga-
ja najpogosteje med organo-
genezo (razvojem najrazlič-
nejših notranjih organov 
ploda) pri okužbi do dvajse-
tega tedna nosečnosti. 

Rdečke se pojavljajo po 
vsem svetu, v sedemdese-
tih letih so bile tudi pande-
mične, ko so zajele več ce-
lin. Epidemije se ponavlja-
jo na vsakih tri do devet let. 
Največ obolenj se pokaže po-
zimi in spomladi.

Bolezen povzroča pose-
ben virus, ki se prenaša na 

bolnika z zračnimi kapljica-
mi. Po dveh do treh tednih 
inkubacije se pojavijo pri 
bolniku splošne bolezen-
ske težave – blaga vročina, 
glavobol, vnetje očesnih ve-
znic, nahod, bolečine v žre-
lu ter značilno povečane be-
zgavke v zatilju. Ti simpto-
mi, razen bezgavk, se ubla-
žijo, ko se pojavi droben ro-
žnato rdeč izpuščaj, nekoli-
ko dvignjen nad kožo. Ta iz-
gine že po treh dneh, sprva 
občutljive bezgavke pa uteg-
nejo biti tipljive še več te-
dnov. Temperatura pri otro-
ških bolnikih ni posebno po-
večana, pri mladostnikih in 
odraslih pa lahko doseže kar 
visoke vrednosti. Pri tej bo-
lezni lahko zdravimo samo 
zaplete.

Rdečke so zelo kužne, saj 
se v zaprtih prostorih oku-
žijo vse osebe, ki so imele 
medsebojni stik. Pri mlajših 

otrocih večinoma ni poseb-
nih zapletov, mladostnikom 
in odraslim pa se pri rdečkah 
pogosto vnamejo sklepi (ar-
tritis) z oteklino in bolečino 
na prizadetem mestu. Pri tej 
infekcijski bolezni lahko pri-
de tudi do motenj v strjeva-
nju krvi z možnostjo krvavi-
tev v možgane, ledvice in oči.

V naših otroških dispan-
zerjih smo od leta 1973 in ob-
vezno od leta 1975 cepili pro-
ti rdečkam samo 12- do 14-le-
tne deklice ter izpostavljene 
ženske v rodnem obdobju. 
Od leta 1990 so cepljeni ot-
roci obeh spolov, rojeni po 
letu 1989. Tako prepreči-
mo, da bi se virus prenašal z 
obolelih dečkov na neodpor-
ne deklice. Zdaj dobijo vse 
generacije enoletnih otrok 
kombinirano cepivo proti 
ošpicam, mumpsu in rdeč-
kam. To cepljenje se ponovi 
pred vstopom v šolo. 

V Sloveniji je zaradi učin-
kovitega cepljenja padlo šte-
vilo obolelih zaradi rdečk 
s 119 bolnikov leta 1994 na 

devet bolnikov leta 2000; od 
leta 2008 pa naj bi ne bilo no-
benega novega prijavljenega 
primera več.

Izpuščaj rdečk na otrokovem hrbtu /Foto Jurij Kurillo

Dr. med. Jurij Kurillo

otroške
nalezljive
bolezni

Miha Naglič

Prva dama Francije

Kdo je nova prva dama 
Francije? Kar 25 let je starej-
ša od 39-letnega soproga, ki 
veliko da na njeno mnenje. 
»Ko je bil še finančni minis-
ter v Hollandovi vladi, je bila 
Trogneuxeva tista, ki je nadzi-
rala njegov urnik, to vlogo pa 
opravljala tudi, ko je pred voli-
tvami ustanovil sredinsko gi-
banje En Marche!. Nekdanja 
profesorica francoske litera-
ture naj bi tudi popravljala 
soprogove govore, opravlja-
la vlogo posrednice in moža 
spodbujala k dejavnosti na 
družabnih omrežjih. 64-le-
tna Trogneuxeva, ki jo ozna-
čujejo za Macronovo 'nepo-
grešljivo polovico', naj bi vlo-
go zdaj igrala tudi v njego-
vi vladi. 'Glavni Brigittin in-
teres je izobraževalna refor-
ma, osredotočila pa se bo na 
delo z avtističnimi in prikraj-
šanimi otroki, zunaj politične 
strelne črte.' Trogneuxova si-
cer za svoje delo ne bo plača-
na, da bi se tako ognila očit-
kom nepotizma. 'Brigitte ne 
bo stala za mano ali bila skri-
ta ali bila zreducirana na tvit. 
Brigitte bo ob meni, ker je 
vedno bila ob meni,' je napo-
vedal Macron, ki je sicer prvi, 
ki je soprogo zares povzdig-
nil v prvo damo v pravem po-
menu besede, saj francoska 

ustava formalno tega polo-
žaja ne predvideva. / In kdo 
pravzaprav je Brigitte Trog-
neux? Najmlajša od šestih 
otrok je bila rojena 13. aprila 
1953 v malomeščanski dru-
žini izdelovalcev čokolade iz 
severnega francoskega mesta 
Amiens. Z Macronom sta se 
spoznala leta 1992, ko je bilo 
njemu 15 let, njej pa 39 in je 
bila poročena mati treh otrok. 
Z Macronom jo je povezala 
ljubezen do književnosti in 
gledališča – ona je vodila šol-
ski gledališki krožek, on je bil 
glavni zvezdnik šolske pred-
stave, besedilo za eno od iger 
pa sta celo napisala skupaj. 
'Veste, tistega dne, ko sva na-
pisala skupaj tisto igro, sem 
imel vtis, da delam z Mozar-
tom,' je povedal Macron v in-
tervjuju za revijo Fulda. Trog-
neuxeva se ga spominja kot 
dijaka, ki je nemudoma pri-
tegnil njeno pozornost. 'Po-
vezala naju je književnost. 
Sprožila je neverjetno bliži-
no in bila sem popolnoma 
očarana nad njegovo inteli-
genco. Ni bil kot drugi. Ved-
no se je družil z učitelji. Ni bil 
pubertetnik.' Uradno sta par 
postala šele, ko je bil on pol-
noleten, neuradno že prej. 
'Nihče ne bo nikdar izvedel, 
v katerem trenutku je najina 
zgodba postala ljubezenska 
zgodba. To pripada nama. To 
je najina skrivnost,' je dejala 
ona na to temo. Macronovi 

starši so zvezi nasprotovali 
in jo skušali razdreti s tem, 
da so fanta v zadnjem letniku 
prepisali na gimnazijo v Pa-
rizu, pri čemer naj bi on ob 
odhodu svoji učiteljici dejal: 
'Ne boš se me znebila. Vrnil 
se bom in se oženil s tabo!' In 
se je. Trogneuxeva se je leta 
2006 ločila od svojega sop-
roga, bankirja Andre-Louisa 
Auziera, in se leta 2007 poro-
čila z Macronom, nekdanjim 
investicijskim bančnikom, ki 
se je na poroki zahvalil nje-
nim otrokom, ker so zvezo 
sprejeli. 'Nisva običajen par. 
Sva pa par, ki obstaja,' je de-
jal. Od takrat dalje osemkrat-
na babica nikdar ni prav da-
leč od njega, vedno prisotna 
je bila tudi prav na vseh Ma-
cronovih predvolilnih zbo-
rovanjih.« (Vir: Kaja Sajovic, 
MMC RTV SLO)

O razliki v letih

»'Macron se brez nje ne bi 
mogel podati na to popotova-
nje,' je povedal njegov sveto-
valec Marc Ferracci. 'Njena 
navzočnost je zanj bistvena.' 
Elegantna, vedno urejena 
in zagorela Trogneuxeva ne 
skriva, da daje veliko na svo-
jo zunanjost – je redna gostja 
prvih vrst modnih revij, njen 
obraz pa pogosto krasi fran-
coske revije za slog in modo. 
Niti za sekundo ne reče: 'Ne 
morem nositi kratkih kril, 

ultra visokih pet, oblek brez 
rokavov ali usnjenih hlač. 
Upa si vse.' A vsi zapisi niso 
prijazni. Njeni nasprotniki jo 
označujejo za 'menopavzal-
no barbiko', drugi za plenil-
ko in njega za 'chouchouja' 
– francoski izraz za učiteljiči-
nega ljubljenčka. Kritiki tovr-
stnega seksizma opozarjajo, 
da je starostna razlika med 
Trogneuxovo in Macronom 
natanko enaka kot tista med 
ameriškim predsednikom 
Donaldom Trumpom in nje-
govo ženo Melanio, pa se ob 
to nihče ni obregnil. Macron 
sam je v zadnjem intervjuju 
za časnik Le Parisien to ube-
sedil takole: 'Če bi bil jaz tisti, 
ki bi bil 20 let starejši od moje 
žene, ne bi nihče niti za tre-
nutek pomislil, da ne morem 
biti intimni partner.'« 

Hekerji in tomahavki

»Če bi ta napad primerja-
li z obrambnim sistemom, 
bi lahko rekli, da so ameri-
ški vojski ukradli nekaj ra-
ket tomahawk. Upam, da se 
bodo vlade po svetu zbudi-
le.« Tako je globalni kiber-
netski napad, ki se je zgodil 
12. maja, komentiral predse-
dnik Microsofta Brad Smith. 
Pozabil je povedati, da so he-
kerski »tomahavki« (izsilje-
valski virus WannaCry) pri-
leteli skozi »luknjo« v Mi-
crosoftovih Oknih … 

Druga dama EU
Če bi se vprašali, katera je prva dama EU, je odgovor jasen. To je nemška kanclerka Angela Merkel. Kdo 
pa je potem druga dama EU? Denimo, da bo to odslej Brigitte Trogneux, prva dama Francije …

Prva dama Francije Brigitte Trogneux je iz družinskega 
podjetja, ki proizvaja in prodaja izdelke iz čokolade. Na sliki 
njihova trgovina v mestu Saint-Quentin. / Foto: Wikipedija

Brigitte Trogneux in Emmanuel Macron sta od 14. maja 
nova rezidenta Elizejske palače v Parizu, ki je sedež 
predsednika francoske republike. / Foto: Wikipedija

Je naša kibernetska varnost zadostna? V petek, 12. maja, se 
je po vsem svetu pokazalo, da je nezadostna. / Foto: Wikipedija
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Ana Šubic

Sedaj že upokojeni indu-
strijski oblikovalec Marjan 
Žitnik, ki izvira iz Železni-
kov, se je na svoji poklicni 
poti srečal z zelo različnimi 
oblikovalskimi projekti, za 
katere je bil večkrat nagrajen. 
Največ realizacij ima s teh-
ničnih področij, kot so ele-
ktrotehnika, merilni instru-
menti, medicinska oprema, 
svetila, izdelki za dom, go-
stinstvo, igrala in pohištvo, 
za enega največjih izzivov v 
njegovi skoraj 40-letni obli-
kovalski karieri pa so poskr-
beli v podjetju Rex Kralj, kjer 
so ga povabili k reinterpreta-
ciji enega najbolj znanih sto-
lov najslavnejšega sloven-
skega industrijskega obli-
kovalca Nika Kralja, modela 
4455 iz leta 1955. Poleg »obi-
čajnega« stola je zasnoval še 
različico barskega stola.

Ljubljansko podjetje Rex 
Kralj od leta 2010 s sodob-
no oblikovalsko kolekcijo 
stolov in mizic oživlja boga-
to zapuščino Nika Kralja, ki 
sodi tudi med najpomemb-
nejše oblikovalce 20. stole-
tja na svetu, najbolj poznan 
pa je po kultnem zložljivem 
naslanjaču Rex. Kolekcija ta 
čas obsega 18 modelov nje-
govih stolov v sto različicah. 
Kot pravi direktor Žiga Vr-
hovec, se dizajna Nika Kra-
lja ne dotikajo, pač pa eno-
stavnemu dizajnu iz 50. in 
60. let skušajo dodati ne-
kaj vrednosti, ga prilagodi-
ti današnjim pričakovanjem 
in okusom – z uporabo no-
vih materialov, barv in mi-
nimalnih, pogosto nevidnih 
adaptacij. Z reinterpretacijo 
stola so prvič šli korak dlje, 
zaupali pa so jo Žitniku, ki je 
priznani industrijski obliko-
valec in je pokojnega Kralja 

tudi osebno dobro poznal. 
»Poleg tega je Niko Kralj Žit-
nika spoštoval, zagovarjal je 
njegov dizajn,« je pristavil 
Vrhovec.

»Zelo sem ponosen, da 
sem dobil to priložnost. 
Verjetno tudi Kralj ne bi 
imel nič proti, če bi videl 
moj izdelek. Mislim, da je 
vrhunsko narejen in da lepo 
dopolnjuje kolekcijo. Izziv 
je bil velik, saj je bil avtor, ki 
je bil tudi moj vzornik, tako 
poseben. Lažje je neobre-
menjeno ustvarjati izdelek 
po lastni viziji od začetka do 
konca, v tem primeru pa so 
bile glavne komponente že 
narejene in moraš zelo pre-
misliti, kaj boš dal od sebe, 
da ne razvrednotiš izdelka,« 
je pojasnil Žitnik. 

Novo družino stolov je 
oblikoval na podlagi mode-
la 4455, nekoč nepogrešlji-
vega v številnih pisarnah. 

»Bil je v množični proizvo-
dnji, tako kot vsi drugi Kra-
ljevi stoli. V tedanjem kam-
niškem Stolu so ga proizva-
jali v velikih serijah za celo 
Jugoslavijo in tudi za kup-
ce iz tujine,« je spomnil Žit-
nik. Pri oblikovanju je ohra-
nil duh dizajna izpred 60 let 
in ga obenem prilagodil da-
našnjim zahtevam. Sedežna 
ploskev in naslonjalo iz lesa 
sta nespremenjena, zasno-
val pa je novo kovinsko kon-
strukcijo, tako da je stole 
možno nakladati enega na 
drugega. »Kraljev stol je si-
cer bil nakladalni, a se je do-
tikal na lesenih delih, kar 

za današnje zahteve ni več 
sprejemljivo, saj bi se ob po-
gostem in nepazljivem na-
kladanju kaj hitro uničil. Se-
daj se naklada na nogah in se 
dotika samo ogrodje,« je po-
jasnil Žiga Vrhovec.

Nova konstrukcija ogrodja 
je omogočila tudi, da hrbtni 
del, ko se naslonimo, malo 
zaniha. Ker je Kraljev stol 
za današnjega človeka pre-
cej ozek, je Žitnikova razli-
čica malo širša, čeprav so ga-
bariti sedeža in naslona os-
tali enaki. Zaradi povpraše-
vanja naročnikov je v mini-
malističnem slogu oblikoval 
še barski stol. 

Novo družino stolov so 
prvič predstavili aprila na 
milanskem pohištvenem 
sejmu. Prvi odzivi so po be-
sedah Vrhovca pozitivni, 
kako bo stol dejansko spre-
jet, pa se bo pokazalo po letu 
ali dveh. Kraljev model 4455 
je podjetje Rex Kralj oživilo 
leta 2015 in je med bolj pri-
ljubljenimi pri strankah, a 
kultni fotelj Rex je nepreko-
sljiv. Stoli, ki so izdelani v 
Sloveniji, so v zadnjih dveh 
letih po besedah Vrhovca 
'romali' k ljubiteljem dizaj-
na v več kot 50 držav, tudi 
na Kostariko, v Izrael, Južno 
Afriko, na Novo Zelandijo …

Tudi Kralj bi bil 
zadovoljen
Priznani industrijski oblikovalec Marjan Žitnik, po rodu iz Železnikov, je 
oblikoval novo družino stolov, ki je nastala kot reinterpretacija enega najbolj 
znanih stolov legendarnega Nika Kralja iz leta 1955.

Direktor podjetja Rex Kralj Žiga Vrhovec, oblikovalec Marjan Žitnik in Tomaž Sešlar (Rex 
Kralj) z novo družino stolov, zasnovano na Kraljevem stolu 4455 /Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

»V gostinstvu je lepo dela-
ti, a tempo sčasoma postane 
prehud,« pravi Peter Prezelj, 
ki se je po desetih letih vode-
nja penziona Šoštar v Dav-
či odločil zasnovati gospo-
dinjsko skupnost za vitalne 
starostnike. »Te so po Evro-
pi in Ameriki precej razšir-
jene, v Sloveniji obstajajo 
znotraj nekaterih domov za 

starejše, a v taki obliki, kot je 
pri nas, je pa še nisem zasle-
dil. Verjetno je prva v drža-
vi,« je pojasnil lastnik penzi-
ona na tisoč metrih nadmor-
ske višine.

O gospodinjski skupnos-
ti je začel razmišljati že pred 
leti, ko je zaradi dolgotrajne 
obnove v poplavah leta 2007 
uničene regionalne ceste v 
Davčo občutil velik upad go-
stov. Po prenovi je to idejo 

opustil. »Zadnji dve leti, do 
lani jeseni, smo za svoje raz-
mere v redu delali. Gosti-
li smo predvsem tuje turis-
te, sem pa moral biti v stalni 
pripravljenosti. Imeli smo 
tudi kuhinjo, kar pomeni, da 
delaš tudi po 18 ur na dan. 
Sčasoma se iztrošiš in ugo-
toviš, da dolgoročno to nima 
nobenega smisla. Če bi za-
posloval, bi pa moral ime-
ti dvoizmensko delo in tudi 

dosti več obiska, kar pome-
ni večjo promocijo in še do-
datne obveznosti. Nekako je 
šlo, da sem večino dela op-
ravil sam, v času največjega 
obiska pa so mi na pomoč 
priskočili domači. Ne gle-
de na to pa si na delovnem 
mestu po cele dneve, vse dni 
v tednu in tako sem po lan-
ski poletni sezoni, ko sem 
bil zelo utrujen, znova začel 
razmišljati o gospodinjski 
skupnosti za starejše,« pri-
poveduje Prezelj.

Kmalu po tistem sta ga obi-
skala starejša zakonca Lidija 
in Franc Arhar iz Rovt pri Lo-
gatcu, ki sta v Davčo prihajala 
nabirat borovnice in se spoto-
ma ustavila še na pijači pri Šo-
štarju. Petrova ideja se jima je 
zdela odlična, dejala sta, da ta-
koj prideta. »Rekel sem jima, 
naj razmislita, ker takih od-
ločitev ne gre sprejemati kar 
tako,« se spominja Prezelj. A 
zakonca Arhar sta mislila res-
no in sta se marca, potem ko 
sta prodala kmetijo, preselila 
v Davčo. »Zdaj bova pa uživa-
la sadove dosedanjega trde-
ga dela,« nam je dejala Lidija, 
medtem ko je bil njen mož, 

tako kot vsak dan, na dolgem 
sprehodu po okolici. »Delo 
v kuhinji si lepo porazdeli-
mo, rada se ukvarjam z roža-
mi. Veliko smo jih prinesli od 
doma, nekaj smo jih pa še na-
kupili,« je pojasnila.

Glavno skrb za rože ima 
sicer Polonca Kimovec iz Re-
penj pri Vodicah, ki v Dav-
či živi dva meseca, kot zad-
nja pa je konec aprila priš-
la Helena Zalokar iz Črno-
mlja, sicer nekdanja ravna-
teljica novomeške gimna-
zije. V reviji Vzajemnost je 
opazila objavo o ustavljanju 
gospodinjske skupnosti. Lo-
kacija v Davči jo je takoj oča-
rala, kot pravi, si je sedaj pri-
voščila malo raja na Zemlji, 
pred tem je živela v bloku. 
Njeno odločitev sta podprla 
tudi sin in hči, stanovanje v 
bloku pa namerava prodati. 
»Mislim, da bo tu moje živ-
ljenje kvalitetnejše, imam 
tudi družbo, počutim se var-
no. Za zdaj smo super dru-
ščina, funkcioniramo že kot 
družina,« je dejala.

Prezelj sedaj svojo dejav-
nost opravlja po principu od-
daje sob starejšim, sprejel bi 

jih lahko še sedem do deset. 
»To je odlična oblika za za-
polnjevanje vrzeli v obdob-
ju od upokojitve in do tak-
rat, ko je že potrebna nega. 
V tem času so starejši veči-
noma še vitalni, so pa mno-
gi osamljeni. Ko sem v Vza-
jemnosti objavil, da iščem 
starejše za bivanje v gospo-
dinjski skupnosti, sem imel 
v treh tednih kar 80 klicev. Je 
pa to pri nas še zelo neznana 
oblika bivanja, ljudje imajo 
veliko vprašanj. Pri nas ima-
jo lahko tako zasebnost, saj 
imajo svoje sobe, in družbo. 
So aktivni, skupaj priprav-
ljajo hrano, se odpravijo po 
nakupih, skrbijo za čistočo, 
obdelujejo vrt, posedijo ob 
kavi ali čaju … Jaz skrbim za 
vzdrževanje objekta, ogreva-
nje in ostalo, kar se tiče go-
spodinjstva. Največ pa jim 
pomeni občutek varnosti, 
vedo, da sem jim, če bo kar-
koli narobe, na voljo jaz ali 
pa moj brat, ki ima tu kme-
tijo. Sam sem se sicer z dru-
žino pred časom zaradi bolj-
ših povezav preselili v Žele-
znike, a sem še vedno vsak 
dan v Davči,« je še pojasnil.

Gospodinjska skupnost za starejše
Pri Šoštarju v Davči nastaja prva gospodinjska skupnost za starejše v Sloveniji. »Funkcioniramo kot družina,« pravijo njeni prvi člani.

Peter Prezelj s prvimi stanovalkami: Heleno Zalokar, Polonco Kimovec in Lidijo Arhar, njen 
mož pa je bil med našim obiskom na sprehodu.
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Davo Karničar, ki je tudi al-
pinistični inštruktor in gor-
ski reševalec, učitelj in tre-
ner smučanja, vrhunski ser-
viser, nekdaj pa tudi odličen 
tekmovalec v alpskem smu-
čanju, je v zgodovino in Gu-
innessovo knjigo rekordov 
že vpisan, in sicer je pred 
šestnajstimi leti postal prvi 
Zemljan, ki je neprekinjeno 
presmučal najvišjo goro na 
svetu Mt. Everest ter presmu-
čal najvišje vrhove vseh sed-
mih kontinentov. Od leta 
1980 je opravil več kot 1800 
plezalnih vzponov, pristopov 
in strmih smučanj – tudi po 
zamrznjenih slapovih.

Znanja in izkušenj v ek-
stremnih razmerah mu ne 
manjka, a njegov seznam že-
lja še ni izpolnjen. Že vrsto let 
ga v mislih »preganja« K2, ki 
bo zanj življenjski projekt in 
najzahtevnejši izziv doslej. 
Na vrhu K2 sta doslej stala le 
dva Slovenca: Zvonko Požgaj 
in Viki Grošelj. Druga najviš-
ja gora sveta je tako zahtev-
na, da kot edini osemtisočak 

sploh še nima zimskega 
vzpona in je dočakala le tri 
resne smučarske poskuse. 
Davo ga želi presmučati ne-
prekinjeno v celoti, vključ-
no z zloglasnim Bottlenec-
kom, brez snemanja smu-
či in brez spuščanja ob vrvi. 
Prvič je podvig želel izpeljati 
že leta 1993, a je bil tedaj zara-
di vremenskega preobrata in 
vetra, ki mu je smuči dobese-
dno odpihnil, prisiljen obrni-
ti na višini 7800 metrov. 

Pravi, da je čas pravi šti-
riindvajset let pozneje. »Ne 
gre za samovšečnost, ampak 
za to, da globoko v sebi ču-
tim, da mi je ta stvar name-
njena in da je glede na mojo 
starost zdaj skrajni čas, da jo 
izpeljem. Od leta 1993 sem 
se o gorah marsikaj naučil in 
doživel, K2 pa sem ves ta čas 
v mislih nosil s seboj,« je po-
vedal na predstavitvi projek-
ta SKI K2 in poudaril, da se 
bo podviga lotil z novimi re-
volucionarnimi zložljivimi 
turnimi smučmi, ki so jih 
v sodelovanju s Slovensko 
vojsko razvili v begunjskem 
Elanu. »Z novimi smučmi je 

vzpenjanje precej lažje, saj 
smuči zložim in pripnem na 
nahrbtnik in me med samo 
hojo ne ovirajo. Svobodno 
lahko zamahujem s cepi-
nom, tudi sunki vetra v tem 
primeru niso več tako pro-
blematični, kot so pri daljših 
smučeh,« je zadovoljen z ra-
zvojem opreme.

Na odpravo, ki velja za 
eno najbolj zahtevnih, naj-
pomembnejših in tudi naj-
bolj odmevnih odprav PZS v 
letošnjem letu, se odpravlja 
sredi junija, s smučanjem 
pa bo poskusil v drugem 
delu julija, ki je najprimer-
nejši čas za vzpon na paki-
stanske osemtisočake. Eki-
pa ne bo velika. Poleg Kar-
ničarja bodo njen del še al-
pinist  Boris Repnik, zdrav-
nik  Nejc Kurinčič  in novi-
nar David Stropnik ter štir-
je pakistanski alpinisti – trije 
so že stali na vrhu K2.

V neposredni bližini K2 je 
nazadnje stal lani, ko je po-
snel tudi fotografije, ki so 
mu zdaj v pomoč pri načr-
tovanju smeri. Kje pričaku-
je največje težave? »Cel hrib 

je največja težava. Ni udob-
nih prehodov, imamo pa ve-
like naklone, veliko izposta-
vljenost … Če si na smučeh, 
se nevarnim odsekom lahko 
izogneš hitreje kot sicer. Že 
samo vzpon bo zahteven,« 
so njegove misli o smeri, ki 
jih je delil z novinarji, in še: 
»Vsega, kar se veselimo, se 

hkrati tudi bojimo, a zato se 
za želeno tudi bolj potrudi-
mo. Strah me je predvsem 
nepredvidljivih situacij in 
morebitnih težav z zdrav-
jem, a malo strahu mora biti. 
Želim si pravih odločitev.« 

Če komu, bo projekt uspel 
Davu Karničarju, je prepri-
čan Viki Grošelj, da pa bi 

bilo res tako, Jezerjan niče-
sar ne prepušča naključju. 
Poleg dobre fizične in psi-
hične pripravljenosti mu k 
dobrim občutkom največ 
pripomore situacijski tre-
ning, zato je to zimo veliko 
smučal na različnih zahtev-
nih odsekih doma in ledeni-
kih po tujini.

Smučal bo z vrha osemtisočaka K2
Davo Karničar, štiriinpetdesetletni alpinist in alpinistični smučar z Jezerskega, je prejšnji teden predstavil svoj življenjski projekt, na katerega se na različne 
načine pripravlja že več kot dvajset let. Poleti se namerava kot tretji Slovenec doslej povzpeti na 8611 metrov visoki K2 in kot prvi človek z vrha smučati.

Davo Karničar se na svojo najbolj zahtevno odpravo doslej odpravlja sredi junija. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

»Yesu ai ni! Jezus te lju-
bi!« je vzklikal brat Yun z 
odra kulturnega doma v Ko-
mendi. »Yesu ai ni! Jezus 
te ljubi!« so enoglasno od-
govarjali obiskovalci v dvo-
rani, ki je bila prejšnji pe-
tek premajhna za vse, ki so 
želeli prisluhniti besedam 
kitajskega krščan skega 

misi jonarja, ki ga je zara-
di oznanjanja vere komu-
nistična oblast preganjala 
in je deset let preživel v raz-
ličnih kitajskih zaporih. Da-
nes živi v Nemčiji in širi vero 
v Jezusa, ki mu je po njego-
vem prepričanju pomagal 
preživeti. O svojih izkuš-
njah je napisal knjigo Ne-
beški človek, ki jo je iz hrva-
ščine prevedel Komendčan 

Janko Žagar, ki ga je tudi 
povabil v Komendo.

Bo kitajska kmalu država 
z največ kristjani na 
svetu?

Zahodnjaki Kitajske go-
tovo ne povezujemo s kr-
ščanstvom, a se je na Dalj-
nem vzhodu razširilo že v 
sedmem stoletju. Koliko 

Kitajcev se danes šteje med 
kristjane, pa je težko oceni-
ti. Številke se gibljejo od tri-
deset pa do več kot sto mili-
jonov. Do razhajanj prihaja 
tudi zaradi tega, ker so ura-
dno dovoljene le tri držav-
no nadzirane cerkve, preos-
tale pa delujejo v ilegali. Gre 
za tako imenovane hišne ali 
družinske cerkve, eni od ka-
terih pripada tudi brat Yun.

Kljub temu da je praktici-
ranje vere v tej komunistični 
državi še danes skrbno nad-
zorovano, predvsem v času 
kulturne revolucije pa je bilo 
kruto zatirano, je krščanstvo 
vse od smrti Mao Cetunga v 
vzponu. Fengang Jang, eden 
od vodilnih strokovnjakov za 
religijo na Kitajskem, je pred 
tremi leti za britanski dnev-
nik The Daily Telegraph celo 
napovedal, da bo do leta 2030 
Kitajska postala država z naj-
več kristjani na svetu.

V veri nenaklonjenem 
okolju je rasel tudi Liu 
Zhenying, bolj znan kot brat 
Yun, ki je pripadnik ene iz-
med ilegalnih evangeličan-
skih ločin hišnih cerkva. 
Rojen leta 1958 je kot laični 

misijonar oznanjal vero v Je-
zusa in zaradi tega v 80. in 
90. letih preživel skupaj de-
set let v kitajskih zaporih. 
Danes živi v izgnanstvu v 
Nemčiji in pričuje o svojih 
neverjetnih življenjskih iz-
kušnjah, ki jih je popisal v 
avtobiografiji, ki jo je naslo-
vil Nebeški človek, kot se je 
predstavil zasliševalcem.

»Kar je nemogoče pri 
ljudeh ...«

Knjiga govori o grozotah, 
ki so jih Yun in drugi prega-
njani verniki pretrpeli v kitaj-
skih zaporih. Je polna verjet-
nih in neverjetnih zgodb, ki 
naj bi jih preživel predvsem 
po zaslugi Jezusa, ki mu vse-
lej stoji ob strani. Kot trdi, se 
je v zaporu postil in naj bi celo 
74 dni zdržal brez hrane in 
vode, kar je z medicinskega 
stališča nemogoče, kot priz-
nava tudi v svoji biografiji. 
»Kar je nemogoče pri ljudeh, 
je mogoče pri Bogu,« Yun od-
govarja z evangelistom Luko.

Večkrat je poskušal tudi 
pobegniti in bil za to tudi 
kruto kaznovan. »Da bi bil 

prepričan, da ne bom nikoli 
pobegnil, me je neprestano 
tepel po nogah med koleni 
in stopali. Tako me je tepel, 
da nisem mogel več prenaša-
ti bolečine. Ležal sem na tleh 
in tulil kot ranjena žival,« je 
zapisal v svoji knjigi o tem, 
kako mu je stražar s palicami 
zdrobili noge v goleni. Kljub 
temu da je imel polomljene 
noge, je 5. maja 1997 vstal in 
prosto odšel iz najbolj zastra-
ženega zapora v mestu Žen-
gžou, saj naj bi ga Bog nare-
dil nevidnega stražarjem ter 
ga ozdravil poškodb.

Ne glede na to, da tudi ne-
kateri drugi kitajski misijo-
narji dvomijo o verjetnosti 
vseh dogodkov, ki jih popisu-
je v svojih knjigah in o kate-
rih pričuje na dogodkih, ka-
kršen je bil v Komendi, Liu 
Zhenying ali brat Yun ostaja 
ena najvidnejših, a verjetno 
tudi najkontroverznejših fi-
gur kitajskega krščanskega 
sveta. Njegovih občudoval-
cev to ne moti. Tudi v Ko-
mendi so bili številni, ki so 
prišli poslušat njegov ener-
gični nastop ter glasno peli 
in molili z njim.

Nebeški človek v Komendi
Komendo je obiskal kitajski misijonar in pričevalec brat Yun, avtor knjige Nebeški človek, v kateri je popisal svojo težko življenjsko pot.

Energičen nastop brata Yuna so Komendčani sprejeli z velikim navdušenjem.
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Korenine žirovske godbe 
segajo v leto 1906, ko so v 
okviru žirovskega gasilskega 
društva ustanovili prvo god-
bo. Poleg gasilske godbe so v 
Žireh pred prvo in med obe-
ma svetovnima vojnama de-
lovali tudi sokolski salonski 
orkester, sokolski tambura-
ški orkester in fanfaristi. 
Med drugo svetovno vojno 
so večino kulturnih društev 
ukinili in požgali vsa javna 
poslopja. Po vojni je bil po-
budnik ustanovitve nove pi-
halne godbe v Žireh predse-
dnik Čevljarske zadruge Žiri 
Vinko Govekar. Leta 1947 so 
tako ustanovili pihalno god-
bo Alpina Žiri, katere orga-
nizator in prvi predsednik 
je bil Julij Gliha, godbenik 
nekdanje vojaške godbe 
XXXI. divizije NOV, prvi ka-
pelnik pa je bil Jože Klemen-
čič iz Idrije, ki je bil kapel-
nik tudi v omenjeni vojaš-
ki godbi. Od leta 2008 orke-
ster vodi Urška Trček. Pov-
prečna starost godbenikov 
ta čas ne presega trideset let, 

temu primerno pa so zasno-
vali tudi svoj program, je po-
udarila Urša Trček.

V svojih začetkih je pihal-
na godba Alpina igrala ko-
račnice na paradah in prosla-
vah, žalostinke na pogre-
bih ter valčke, polke in dixi-
land skladbe na veselicah in 
kulturno-zabavnih priredi-
tvah. Večina godbenikov je 
bila po besedah Urške Trček 

glasbenih samoukov, večino-
ma so bili to delavci Alpine. 
Ker program, ki so ga izvaja-
li, ni bil po okusu mlajših ge-
neracij, so imeli sčasoma vse 
večje težave pri zagotavlja-
nju podmladka godbe. Nov 
veter je zavel s prihodom di-
rigenta Branka Mraka v letu 
2010. »V orkester je prinesel 
nov zagon, saj je bil zelo am-
biciozen in je sprevidel, da je 

z nami mogoče veliko nare-
diti. Spremenil je program, 
ki je postal privlačnejši tudi 
za mlajše; nismo namreč že-
leli ostati zgolj pri koračni-
cah,« je razložila Urška Tr-
ček, ki v orkestru igra sakso-
fon. Na nastopih zdaj igrajo 
tudi rok, džez in sving. Ver-
jetno pa so tudi edini pihal-
ni orkester v Sloveniji, pra-
vi Urša Trček, ki organizira 

glasbeni abonma, letos že 
drugo leto. Letos jih čakajo še 
trije koncerti, in sicer bodo v 
juniju nastopili skupaj s Slo-
nom in Sadežem, oktobra pa 
z žirovsko gledališko skupi-
no načrtujejo domači večer 
na temo Cvetja v jeseni. De-
cembra bo slavnostni kon-
cert ob sedemdesetletnici or-
kestra, na katerem bodo mo-
rebiti že zaigrali Žirovsko 
simfonijo, ki jo posebej za-
nje piše Jaka Jerina. 

V začetku aprila so v so-
delovanju s podjetjem Al-
pina, ki letos prav tako pra-
znuje sedemdesetletnico, 
organizirali festival Žiroke-
nrol, na katerem so nastopi-
li glasbeniki, ki so sodelova-
li pri nastajanju zgoščenke, 
ki je izšla lani decembra kot 
uvod v praznično leto orke-
stra. Na odru so se jim tako 
pridružili D'Zombies, Lo-
kalPatrioti in gostujoča za-
sedba Josip Brass. Podje-
tje Alpina jim tudi sicer vsa 
leta stoji ob strani, zato so se 
ime odločili obdržati vse do 
danes, pa čeprav je med čla-
ni orkestra zdaj samo še en 

zaposlen v Alpini. »A delav-
ci Alpine nam za delovanje 
še vedno vsak mesec name-
nijo določen odstotek svoje 
plače, kar je naš edini stal-
ni vir prihodkov, čeprav si s 
tem ne pokrijemo niti stro-
škov za dirigenta,« pravi Ur-
ška Trček. Alpina jim je za 
vaje in arhiv odstopila tudi 
del svojih prostorov. 

Podmladek pa si god-
ba že tretje leto zagotavlja 
kar z lastno glasbeno šolo. 
V šolskem letu 2014/2015 
so namreč v Žireh ustano-
vili Glasbeno šolo Pihalne-
ga orkestra Alpina Žiri. Že v 
prvem letu delovanja so ime-
li okrog trideset učencev, da-
nes jih je že štirideset. Kako-
vosten učni program zago-
tavlja devet učiteljev, ki po-
učujejo prečno flavto, klju-
nasto flavto, klarinet, sakso-
fon, trobento, bariton, tubo, 
bobne, tolkala in klavir ter 
izvajajo pouk nauka o glas-
bi in vodijo mladinski pi-
halni orkester. Z vpisom so 
zadovoljni, pravi Urška Tr-
ček, pogrešajo pa kakšnega 
učenca več za tubo in rog.

»Pomladili« program in članstvo
Pihalni orkester Alpina Žiri, pri katerem ta čas sodeluje okrog trideset godbenikov, letos praznuje sedemdesetletnico obstoja. Za uvod v praznovanje 
obletnice so že konec lanskega leta izdali zgoščenko z naslovom Žirokenrol, posebej zanje pa nastaja tudi Žirovska simfonija.

Predsednica Pihalnega orkestra Alpina Žiri Urška Trček

Ana Šubic

Janez Evangelist Krek, či-
gar stoletnico smrti obeležu-
jemo letos, je prispeval tudi 
k nastanku železnikarskega 
planinskega društva, tedaj 
Selške podružnice sloven-
skega planinskega društva, 
ustanovljene 21. maja 1907. 
Planinsko društvo je leta 
1925, osem let po Krekovi 
smrti, na njemu tako ljubem 
Ratitovcu postavilo Krekovo 
kočo. »Že takrat, ko so dela-
li načrte, so razmišljali, da 
se bo imenovala po njem,« 
je pojasnila Katja Moho-
rič Bonča, avtorica razstave 
Krekova koča na Ratitovcu, 
ki je do 12. junija na ogled v 
Galeriji Muzeja Železniki. 

Kot je dejala, njen namen 
ni bil pripraviti razstavo s kro-
nološkim pregledom, pač pa 
povezati Kreka, njegovo lju-
bezen do Ratitovca in okoliš-
kih vrhov ter kočo na Ratitov-
cu. »Ali je bil tudi pobudnik 

njene gradnje, ne vem, to ni 
bilo nikjer izrecno navede-
no. Z idejo o postavitvi koče 
so se spogledovali že kmalu 
po ustanovitvi društva, a je iz-
vedbo prekinila prva svetov-
na vojna. Je pa dejstvo, da je 
bil Krekov zelo dober prija-
telj, duhovnik Anton Pfajfar, 
prvi predsednik društva, ki 
ga je vodil tudi med gradnjo 
koče, tako da je njegovo pod-
poro verjetno imel. V tistem 
času so z ustanavljanjem pla-
ninskih društev in gradnjo 
koč tudi krepili narodovo za-
vest,« je razložila.

Kreka, ki je živel vsebin-
sko bogato življenje duhov-
nika, sociologa, politika, 
profesorja, publicista in pi-
sca, prikazuje v luči navdu-
šenega planinca. Čeprav ga 
je šolanje in poklicno delova-
nje vodilo v druge kraje, se 
je v prostih dneh rad vračal v 
Selško dolino. Mir in počitek 
je sprva našel v domači hiši 
v Selcih, po materini smrti 

leta 1903 pa na Prtovču, kjer 
je poletja preživljal pri dru-
žini posestnika Petra Pavli-
ča. Krek je bil na Prtovču de-
javen, pogosto je gostil tudi 
sošolce in prijatelje ter se z 
njimi odpravil na Ratitovec. 
Spomini njegovih sodobni-
kov (Jože Abram, France Ko-
blar, Rudolf Andrejka ...) na 
planinske podvige so pred-
stavljeni tudi na razstavi. »Iz 
njihovih zapisov je čutiti, da 
so bili ti pohodi posebna do-
živetja. Večkrat je omenjeno 
tudi, da jih je Krek vodil po 
brezpotjih, kar pomeni, da 
je moral biti izkušen plani-
nec,« je razložila.

Krekova koča je bila med 
drugo svetovno vojno pož-
gana, leta 1954 so jo na novo 
postavili. Razstava prikazu-
je tudi njene kasnejše poso-
dobitve in dograditve ter ne-
kaj zanimivih podatkov o 
Planinskem društvu za Sel-
ško dolino. Ima 466 članov, 
vodi pa ga Lojze Lotrič, ki je 

štirinajsti predsednik v 110 le-
tih. O priljubljenosti Ratitov-
ca priča število pohodnikov, 
zadnji dve leti jih je ta vrh obi-
skalo od 48 do 50 tisoč. Dru-
štvo je zelo poznano tudi po 
rekreativni akciji Prijatelj Ra-
titovca, v kateri je lani 639 pla-
nincev opravilo 26.454 vzpo-
nov na ta vrh, v vseh 26 akci-
jah pa so v vpisni knjigi naš-
teli več kot 383 tisoč vpisov. In 
še podatek o flancatih, po ka-
terih so znani daleč naokoli: 
na običajno poletno nedeljo 
jih ocvrejo 200–300, ob izre-
dnih nedeljah pa 400.

Poleg zanimivih vsebin 
na razstavnih panojih raz-
stava prikazuje tudi nekaj 
muzejskih predmetov, ne-
kaj predmetov pa so prispe-
vali društvo in posamezni-
ki. Med bolj opaznimi je za-
gotovo Ratitovški zvon, ki je 
bil med letoma 1925 in 1939 
ob Krekovi koči na Ratitovcu 
z namenom, da bi v megle-
nem vremenu nanj zvonili in 

planince varno pripeljali do 
koče. Zvonu je dodana relie-
fna podoba Kreka. Izpostavi-
ti velja tudi knjigo zapisnikov 
od leta 1922 dalje, ko so zače-
li razmišljati o koči, in vpisno 

knjigo iz prve Krekove koče 
od 1925. leta naprej. Vanjo 
so pohodniki zapisovali tudi 
podatek o poklicu, kar razkri-
va, kdo je takrat sploh utegnil 
hoditi na Ratitovec.

O Kreku, njegovi koči 
in planinskem društvu
Ob 110-letnici železnikarskega planinskega društva in stoti obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka 
so v Muzeju Železniki pripravili razstavo o Krekovi koči na Ratitovcu.

Avtorica razstave Katja Mohorič Bonča / Foto: Andrej Tarfila

Predsednik Planinskega društva za Selško dolino Lojze 
Lotrič ob Ratitovškem zvonu / Foto: Andrej Tarfila



petek, 19. maja 2017

Na robu

21

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Peter Kupljenik na grmadi 
pred Giordanom Brunom

Znano je, da so 17. febru-
arja 1600 v Rimu na grmadi 
zažgali italijanskega filozo-
fa, astronoma, matematika 
in  okultista Giordana Bru-
na, med drugim tudi zato, 
ker ni priznal, da se Sonce 
in vesolje vrtita okoli Zem-
lje. Manj znano je, da je že 
pet let pred tem, 20. maja 
1595, doletela smrt na grma-
di v Rimu tudi evangeličan-
skega pridigarja Petra Kup-
ljenika. Rodil se je med leto-
ma 1520 in 1530 kovaču v Ra-
dovljici.

Okoli leta 1553 ga je oglej-
ski patriarh  posvetil v du-
hovnika. Nato je približno 
deset let služboval kot žu-
pnik v Kovorju. Leta 1563 naj 
bi zaradi vpliva slovenskih 
in nemških protestantskih 
knjig postal  protestant. 

Preselil se je v  Kropo  in 
se oženil. Okoli leta 1564 
je začel pridigati v  Les-
cah. Med njegovim sluša-
telji so bili kmetje, mešča-
ni in lokalno plemstvo. Pla-
čevali so ga kranjski stano-
vi, podpirali pa tudi plemi-
či. Leta 1572 je nadvojvoda 
Karel od njegovega zaščit-
nika Dietrichsteina zahte-
val, naj Kupljenika odstrani 
s svojega posestva, ker mu 
bo drugače zaplenil pose-
stvo. Kupljenik je zato od-
šel v Begunje na posestvo 
Kacijanarjev. 

Posestnica gradu Katzen-
stein (kjer je sedaj bolnišni-
ca) Julijana Kacijanar je pre-
pustila del svojega grajske-
ga poslopja za njegove bogo-
služne shode. Tja so pošiljali 
svoje predikate tudi stanovi 

iz Ljubljane. Poleg Kuplje-
nika sta pridigala tudi Jurij 
Dalmatin in neki Klemen 
Bobek, krojač iz Radovljice. 
Ker se v Begunjah niso zbi-
rali samo gorenjski plemi-
či, ampak tudi podložni me-
ščani in kmetje iz radovlji-
škega gospostva, je nadvoj-
voda Karel leta 1577 Julijani 
Kacijanar prepovedal ime-
ti v svojem gradu »sestanke 
krivovercev«. Deželni stano-
vi so bili tedaj na višku svo-
je moči in so prepoved pre-
zrli. Nadvojvoda je zato z od-
lokom 22. marca 1580 je za-
povedal Radovljičanom, naj 
ne hodijo v Begunje poslu-
šat luteranskih pridig. Pri-
šel je tudi ukaz, naj zapre-
jo odpadlega duhovnika Pe-
tra Kupljenika. Kljub temu 
je Kupljenik še več let živel v 

Radovljici. Nekoč pa so loški 
lovci ujeli Kupljenika pri Že-
leznikih ter ga odgnali v Go-
rico, kjer so ga izročili patri-
arhovemu sodišču. Iz stra-
hu pred smrtjo naj bi Kuplje-
nik preklical vse svoje zmo-
te in obljubil živeti do konca 
življenja v katoliški veri. Od 
kranjskih deželnih stanov je 
9. februarja 1590 dobil do-
voljenje, da se lahko izseli iz 
dežele. Od tedaj se je za njim 
izgubila vsaka sled.

Italijanski zgodovinar Sil-
vano Cavazza iz Trsta je 
pred kratkim ugotovil, da je 
bil Kupljenik od maja 1590 
zaprt v zaporih rimskega in-
kvizicijskega sodišča. V svoji 
veri je ostal trden in ni niče-
sar preklical, zato so ga 20. 
maja  1595  kot krivover-
ca sežgali na rimskem trgu 
Campo del Fiori – tako kot 
pet let pozneje tudi zname-
nitega renesančnega misle-
ca Giordana Bruna.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Škofji Loki se je 16. 5.1 883 rodil publicist in 

zbiralec Ante Gaber. Bil je začetnik strokovnega 
raziskovanja zgodovine slovenskega novinarstva. 

   V Kamniku se je 19. 5. 1869 rodil slovenski pesnik 
in dramatik Anton Medved. 

   Na Breznici pri Radovljici se je 20. 5. 1734 rodil 
čebelar in slikar Anton Janša. Bil je sicer svetovno 
znan čebelar, ki pa se je nekaj časa preživljal tudi s 
slikarstvom na Dunaju.

   V Javorjah se je 21. 5. 1715 rodil Urban Ažbe,  
graditelj brezjanske kapele Marije Pomagaj.

   V Žirovnici se je 21. 5. 1825 rodil duhovnik,  
narodni delavec Urban Golmajer. Kmete je učil 
sadjarstva, sviloprejstva in čebelarstva.

Peter Colnar

Živimo v državi, v kate-
ri vsak dan (!) pripeljejo na 
otroško psihiatrijo vsaj pet 
otrok. Živimo v državi, v ka-
teri se marsikje niti najož-
ji družinski člani ne pogo-
varjajo med seboj. Živimo 
v državi, v kateri se mora-
jo osebne travme skrivati za 
lepo fasado, za rožami na ok-
nih, za lepo urejenim vrtom, 
avtom pred hišo, pridnimi 
otroki. A človek ni narejen 
iz železa, težkega bremena 
neskončno dolgo žal tudi ne 
more nositi.

Romana se izpoveduje: 
»Šele potem ko sem se zru-
šila in omagala, šele potem 
ko sem želela umreti, pa so 
me našli, ko sem izprazni-
la škatlico z uspavalnimi 

tabletami, šele potem ko 
sem se znašla na psihiatriji 
in sem se prvič v življenju so-
očila ne le sama s sabo, tudi 
z drugimi, ki so živeli podob-
no življenje kot jaz, sem spo-
znala, kako plehek, neiskren 
in nesmiseln je celofan, s ka-
terim sem se ovijala. Najhu-
je je bilo, ko sem se vrnila do-
mov in so me začeli spraše-
vati, kje sem bila. Povedala 
sem jim po resnici. Najprej 
so bili vsi šokirani, češ četu-
di je to res, se o tem ne govori 
na glas! Ni spodobno! Kaj bo 
pa kdo rekel! Ljudje te bodo 
opravljali! A sem vztrajala. 
Bila sem še na bolniški, vsak 
dan sem šla za dve uri hodit 
in začelo se mi je dogajati, da 
se mi je pridružila zdaj ena 
zdaj druga ženska iz vasi. 
Niso želele slišati le moje 
zgodbe, prosile so, naj jim 
povem, kako naj preživijo, 
ker se jim dogaja podobno, 
kot se je dogajalo meni! Os-
tala sem brez diha! Saj to ni 
res! Mojemu možu se je že 
na daleč videlo, da je postal 
baraba, pijanec, lump. Nji-
hovi pa so bili zgledni, ure-
jeni! Kako malo vemo o tem, 
kaj se dogaja med štirimi 
stenami! Šele ko nekdo na-
redi samomor, ko se zlomi, 
ko stori kakšno drugo ne-
umnost, spoznamo, da drug 
drugega skoraj nič ne poz-
namo. Namesto da bi poma-
gali – opravljamo. Namesto 

da bi poslušali izpovedi, se 
obnašamo, kot da se nas te 
ne tičejo. Svojo zgodbo bom 
povedala tudi zato, da bodo 
ženske vedele, da se ne spla-
ča molčati. Samo zato. In 
briga me, če me bodo pre-
poznali! Briga me!«

Če kdo, sem jaz razumela 
Romanino željo, da se izpo-
ve. V tridesetih letih se mi je 
nabralo nešteto izkušenj, ki 
so me prepričale, da ni več-
jega olajšanja za našo dušo 
kot samoizpoved. Breme, ki 
so ga moji sogovorniki no-
sili na ramenih, sicer ne iz-
gine, postane pa lažje. Če bi 
Slovenci izbrisali iz svoje gla-
ve tudi nekaj pregovorov – na 
primer Kdor molči, desetim 
odgovori ali pa Molk je zlato 
– bi nam bilo veliko lažje pri 
duši. 

Romana nadaljuje: »Od-
raščala sem v družini, v ka-
teri smo otroci nenehno pos-
lušali, da je zakon eno samo 
trpljenje. Če gre kaj narobe, 
je ženska tista, ki mora stisni-
ti zobe. Ko sem bila v srednji 
šoli, sem na te besede poza-
bila, saj sem bila zelo živah-
na, rada sem žurirala, tudi 
fantov, ki so se zvrstili v moji 
postelji, je bilo kar nekaj. V 
Soči, kamor sem po prome-
tni nesreči vozila očeta, sem 
spoznala Nejca. Tudi on je 
bil na rehabilitaciji, saj se je v 
prometni nesreči, ki jo je zak-
rivil v pijanosti, hudo poško-
doval. Bila je ljubezen na prvi 
pogled. Spomladi, po šestih 
mesecih poznanstva, sva se 
že poročila. Prvič me je uda-
ril, ko sem nosila pod srcem 
prvega otroka, hčerko Ma-
rino. Dobila sem takšno za-
ušnico, da mi je še več dni 
odmevalo v ušesih. Ko se je 

streznil, me je prosil odpuš-
čanja in mi prinesel velik 
šopek rož. Premirje je traja-
lo le deset dni. Po neki hokej-
ski tekmi je šel s prijatelji na 
pivo. Ko se je zjutraj – ravno 
sem se odpravljala v službo 
– primajal domov, me je ob-
dolžil, da sem se v času nje-
gove odsotnosti tudi jaz nek-
je gonila. Žalil me je z bese-
dami kurba, prasica, svinja, 
pijanka. Kar naprej je po-
navljal, da bi se valjala po bla-
tu, če me ne bi on potegnil iz 
njega. Z žaljivkami sem se 
počasi navadila živeti. Pos-
tale so del mojega vsakdanji-
ka. Potem sem rodila in prvi 
stavek, ki mi ga je izrekel, ko 
me je prišel obiskat, je bil, da 
mora nemudoma videti otro-
ka, da preveri, komu je podo-
ben. Na srečo je bila Marina 
po videzu izrezan oče. Pomi-
ril se je, a ne povsem. Tudi 
po finančni plati je bilo živ-
ljenje z njim težko. Pustil je 
službo z izgovorom, da mi bo 
po porodu lahko stal ob stra-
ni, v resnici me je hotel ime-
ti pod kontrolo. Dnevi, ko 
me je nosil po rokah, in dne-
vi, ko se je ne le z udarci, am-
pak tudi fizično in s spolnim 
nasiljem izživljal nad menoj, 
so se izmenjavali. V spolnos-
ti je bil nenasiten. Predstav-
ljate si, kako sem trpela, saj 
me je prvič posilil teden dni 
po porodu. Pa ne le enkrat, 
najmanj trikrat v popoldne-
vu. Sploh se mu nisem upa-
la upirati, saj bi bilo lahko 
še huje. Že drugi mesec po 
rojstvu Marine sem bila spet 
noseča. Ko je ginekologinja 
potrdila moj strah, sem mis-
lila, da bo po meni. V čakalni-
ci me je čakal Nejc z Marino v 
naročju. Očarljivo, kot je znal 

le on, se ji je nasmehnil in ji 
''zagotovil'', da bo ''poskr-
bel'' zame po najboljših mo-
čeh. In je res. Malodane vso 
nosečnost se nisem niti pre-
maknila iz hiše. Z otrokom je 
hodil na sprehode, se pogo-
varjal z mladimi mamicami 
in užival ob njihovem obču-
dovanju. Pobral mi je bančne 
kartice, tako da nisem imela 
dostopa niti do porodniške. 
Na božični večer se je zgodilo 
nekaj groznega. Ravno sem 
dajala spat Marino, ko me je 
poklical po telefonu. Bil je v 
svojem najljubšem lokalu, iz 
ozadja se je slišala dalmatin-
ska glasba. ''Ne morem pri-
ti,'' mu odvrnem, ''nikogar 
nimam, da bi popazil na ot-
roka.'' ''Pridi – in to brez ugo-
varjanja!'' še ukaže in preki-
ne pogovor. Kaj sem hotela 
drugega: otroka sem zavila v 
odejo, se oblekla in šla na av-
tobus. Bila sem nerodna, v vi-
soki nosečnosti, teža otroka, 
ki mi je spal v naročju, mi je 
v križu povzročala neznosne 
bolečine. Ko sem vstopila, so 
mi vsi začeli ploskati, Nejc pa 
se je pohvalil pred prijatelji, a 
vidite, uboga me na migljaj. 
V meni se je nekaj zlomilo, 
planila sem v jok in siknila: 
''Prekleti sadistični prasec!'' 
V tistem trenutku je planil 
vame, če ne bi natakarica 
zagrabila hčerke, kdo ve, kaj 
bi se zgodilo tudi z njo. Zbil 
me je na tla in me začel tepsti 
in brcati. Natakarica je hotela 
poklicati policijo, a ji njegovi 
prijatelji niso dovolili. Oble-
žala sem v krvi, otrok, ki sem 
ga nosila, se je pri sedmih 
mesecih sam od sebe iztis-
nil iz mene. Mrtev. Bil je sin. 
Ko sem v bolnišnici prišla k 
sebi – zdravnikom se je mož 

zlagal, da sem padla na pole-
denelem pločniku, ker me je 
nosila luna, pa so mu kar ver-
jeli – mi je zagrozil, da me bo 
ubil. Ker sem prasica in sem 
ga, po njegovem, sama spod-
bujala, da me je udaril, ker 
sem vedela, da ga bom z iz-
gubo sina prizadela. Udar-
cev, ki sem jih dobivala do 
marca 2003 niti nisem štela. 

Marina je bila v vrtcu, jaz 
pa sem imela hudo drisko, 
bila sem brez moči in popol-
noma izčrpana in dehidrira-
na. Okoli desete ure dopol-
dne me je poklical iz dnev-
ne, ter mi ukazal, naj grem 
v trgovino po nekaj stekle-
nic piva. S težavo sem vsta-
la, četudi se mi je meglilo 
pred očmi. Ko sem stopi-
la v dnevni, mi ''zaropota'' 
po trebuhu in val tekočega 
blata se mi razlije po nogah. 
Začel me je zmerjati s pra-
sico, s pestjo me je butnil v 
glavo in trebuh. Zložilo me 
je na tla, a mi ni dovolil, da 
bi obležala, četudi sem bila 
na robu nezavesti. Pobrisa-
ti sem morala svinjarijo, se 
oprhati in nato leči v poste-
ljo. Prišel je bliže in skočil 
name. Bolj ko sem bila ne-
bogljena, večjo erekcijo je 
imel. Zabadal je vame toli-
ko časa, da mu je prišlo. Po-
tem sem mu ga morala poli-
zati in ga pripraviti do tega, 
da mu je še enkrat stal po-
konci. Ko je tretjič ali četr-
tič končal, me je začel tepsti. 
Bil je kot podivjana žival. A 
sem bila že v nezavesti, pa 
se ne spominjam dobro, kaj 
točno se je še dogajalo. Ko je 
videl, da se ne odzivam, se 
je ustrašil in poklical rešilni 
avto …«

(Konec prihodnjič)

Romana (1963), 1. del

Izpoved
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Ker so ti kmetje jezikov-
no tako razdvojeni in nera-
zumljivi, je lahko umljivo, 
da slabo naleti pri njih tu-
jec, ki razume samo en je-
zik ali je, čeprav razume ta 
in oni jezik, neizkušen v tej 
mešanici. Še slabše pa se 
znajde pri njih zaradi nji-
hove nepriljudnosti do tuj-
cev, ker nobenega ne vza-
mejo pod streho, marveč 
ga pošiljajo od hiše do hiše. 
Če se pa kdo z njimi sezna-
ni, jim je ob vsaki uri, tudi o 
polnoči, dobrodošel, ljub in 
prijeten. / O tej njihovi čud-
ni navadi me je prepričala 
lastna skušnja, ker se mi je 
pred enajstimi leti primeri-
lo, da sem z dvema duhovni-
ma moral stopiti v gostilno 

te vasi. Gostilničar, po ime-
nu Župan Ortman, je se-
gel po navadi svojih sova-
ščanov, namreč po nepri-
ljudnosti, in nam je odrekel 
prenočišče. Pa se nisem dal 
odpraviti, marveč sem pro-
ti njegovi volji stopil v hišo, 
ker sem dobro presodil, da 
me rade volje nikoli ne bo 
pustil. To zmerno drznost 
mi je spočetka poplačal pri 
postrežbi in mi dal jasno ču-
titi, da smo mu zelo nepri-
jetni in da mu je prijaznost 
do tujcev popolnoma tuja; 
dal mi je pokvarjenega sla-
bega vina, misleč, da me bo 
s tem spravil iz hiše. Ker pa 
mi je bil način že znan, sem 
v njegovi odsotnosti slabo 
vino izlil in zahteval druge-
ga, ki pa iz njegove nepri-
jazne roke ni bilo boljše od 

prejšnjega. Tako se je zgo-
dilo trikrat zapovrstjo. Ko 
je spoznal, da se s slabo pi-
jačo ne bom dal odpravi-
ti, jo je naposled zboljšal in 
mi postregel z dobro kaplji-
co. Z vinom je tudi njegova 
postrežba in drugo vedenje 
postalo milejše; kmalu nato 
me je namreč peljal v klet, 
kjer je bilo 18 velikih sodov 
z vsakovrstnim laškim vi-
nom; dal mi je na izbiro, da 
poskusim vino, ki bi moje-
mu jeziku najbolj prijalo. 
Nato nas je tudi dobro pogo-
stil. Pozneje sem se večkrat 
ustavil pri njem in bil ved-
no dobro postrežen. Začetni 
trmi in upornosti tega člove-
ka sem se tembolj čudil, ker 
je mož videl mnogo sveta in 
često popotuje ne le v Itali-
jo, temveč tudi na Nemško. 

Zato si njegovemu vedenju 
ne morem misliti drugega 
vzroka, kakor da si pač do-
mišlja, da ne bi bil pravi Bi-
tenjčan, če bi drugače ravnal 
…« (Str. 21–22)

Navedeno »lastno 
skušnjo« je Valvasor do-
živel v Bitnjah, »neprilju-
dnost« Bitenjčanov do tuj-
cev pa razloži z njihovim 
nemškim poreklom in go-
vorico, ki je bila takrat še 
»pol nemška, pol kranjska« 
… Čeprav smo pred leti do-
bili celotno Slavo vojvodi-
ne Kranjske v slovenščini, 
je prav, da so se pri Mladin-
ski knjigi odločili ponovno 
izdati izbrana poglavja iz 
nje v enem zvezku. Temelj-
no delo slovenskega do-
moznanstva, dostopno ši-
rokemu krogu bralcev.

Nove knjige (382)

Slava vojvodine Kranjske

J. V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, izbral in prevedel 
Mirko Rupel, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017, 356 strani

Alenka Bole Vrabec

Priznam, da o Idi Pfeiffer, 
Dunajčanki iz premožne 
trgovske družine (1797–
1858), doslej nisem slišala. 
Našla sem jo v knjigi Gabri-
ele Habinger o dolgih poto-
vanjih žensk v 19. in 20. sto-
letju. Med njimi je tudi naša 
Alma Karlin. Ida Pfeiffer je 
kot fant odraščala med peti-
mi brati in oče se je včasih 
šalil, da bo iz nje ustvaril ofi-
cirja. Deška obleka, poudar-
jene lastnosti: pogum, od-
ločnost, skromnost, odpor-
nost, iznajdljivost. Po oče-
tovi smrti jo je mati usmer-
jala v povsem nasprotno 
smer. Postala naj bi mila 
golobička s hvalevrednimi 

lastnostmi za mlade dame. 
Da bi ušla materini prisi-
li, se je Ida poročila s 24 let 
starejšim advokatom in ro-
dila dva sinova. Zakon ni 
bil uspešen in tudi mate-
rialno zavožen. Po materi-
ni smrti 1837 je podedova-
la precejšnje premoženje, a 
ga je v veliki meri porabila 
za šolanje sinov in za bete-
žnega moža. To leto je od-
potovala v Trst na družin-
sko srečanje in prvikrat ug-
ledala morje. Sklenila je, da 
bo v tretjem obdobju svoje-
ga življenja svetovna popot-
nica, kar je bilo v njenih ča-
sih za žensko nezaslišano. 
Leta 1842, ko ji je bilo 44 let, 
je preko Hamburga odpoto-
vala v Konstantinopel, v Pa-
lestino, na kamelah jezdi-
la skozi puščavo in se nato 
iz Sueza vrnila na Dunaj. O 
potovanju je napisala knji-
go – vsega je objavila 13 del – 
in z izkupičkom načrtovala 
pot na sever, kar je leta 1845 
tudi uresničila. Po Islandi-
ji, Norveški in Švedski se 
je prvikrat namenila okoli 
sveta, njene postaje so bile 
Rio de Janeiro, Rt Horn, 
Cejlon, Perzija in Mezopo-
tamija. Leta 1850 je izda-
la knjigo Ženska pot okoli 
sveta. Bila je deležna velike-
ga občudovanja pa tudi ne-
sramnega pisanja. Po pos-
tavi je bila majhna in drob-
na, a neskončno vzdržlji-
va. Na Borneu je bivala tudi 
med kanibali in se izogni-
la smrti, ko jim je rekla, da 
je njeno mesto že staro in 
trdo … Po drugem potova-
nju okoli sveta je med dru-
gim obiskala tudi Ande. S 
potovanj se je vračala tudi 

s prepariranimi drobnimi 
živalcami in rastlinami, ki 
jih je prodajala muzejem. 
Štirje primerki se tudi ime-
nujejo po njej. Zadnje veli-
ko potovanje jo je vodilo na 
Mauritius in Madagaskar. 
Tujcem sicer nenaklonje-
na kraljica Ranavalona jo je 
sprejela, a v deželi so se za-
čeli nemiri. Obtožili so jo 
celo vohunstva. 53 dni se je 
v spremstvu vojakov prebi-
jala skozi močvare do obale 
in odplula na Mauritius. V 
Avstralijo ni mogla več. Iz-
črpana in oslabljena je od-
potovala domov in oktobra 
1858 umrla za posledicami 
mrzlice, ki si jo je pred leti 
nakopala na Sumatri. 

    

Perzijska nabodala 

Za 4 osebe potrebujemo: 
400 g mlete govedine, 1 jajce, 1 
žlico drobtin, 2 žlički ostre ali 
sladke paprike, sol, poper, 40 
g pinjol, 100 g ovčjega sira, 20 
g kaper, 7 žlic oljčnega olja, 1 
žlico limoninega soka.

Meso, jajce, drobtine, pa-
priko, sol in poper zmeša-
mo in oblikujemo dolge raž-
njiče, ki jih nabodemo na le-
sena, v vodi namočena ali 
kovinska nabodala. Peče-
mo 6–7 minut na 2 žlicah 
oljčnega olja. Pinjole popra-
žimo brez maščobe. 20 g 
prihranimo, 20 g seseklja-
mo. Sesekljamo tudi kapre, 
sir narežemo na drobne koc-
ke, zmešamo s petimi žlica-
mi oljčnega olja in žlico li-
moninega soka in ponudi-
mo k pečenim nabodalom. 

Pa dober tek!

Usodni Trst

mizica,
pogrni se

V dvoje ni vedno vse tudi lažje. A izkušenim uspe tudi to, da se na skakalnih smučeh  
skupaj spustijo po zaletišču. Fotografija je s prireditve Stari orli v Sebenjah, kjer sta  
za največjo atrakcijo poskrbela Uroš Peterka in Milan Živic, ki sta oba skoka opravila  
v paru in istočasno, saj sta se spustila kar v tandemu. Preizkušnjo sta uspešno  
prestala. M. B. / Foto: Primož Pičulin

Topli sončni žarki so v deželo prinesli pomlad, vse v naravi se prebuja in brsti v mavričnih 
barvah. Ptice se vračajo z daljnega juga in nas prebujajo s svojimi milozvočnimi jutranjimi 
simfonijami, s katerimi v naših srcih vzbujajo občutke ljubezni, ki združuje vsa bitja – tudi 
sicer v naših očeh nadležne komarje. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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Samo Lesjak

Č lane skupine Pr
elude, ki jo ses
tavljajo pevec Da
vor Loštrek, kita
rist Klemen Mli

nar, basist Blaž Arnolj ter 
bobnar Aljaž Trček, smo pov
prašali o prvih vtisih po zma
goslavju pa tudi o njihovi pet
letni razgibani glasbeni poti.

Kako se počuti bend, ki zma-
ga v tako široki konkurenci 
kakovostnih mladih zasedb?

»Počutimo se izvrstno, 
saj je bilo nastopajočih res 
ogromno. Na prvi natečaj 
VW Rocks se je namreč pri
javilo kar 125 zasedb, stro
gi žiriji uveljavljenih rokov
skih ustvarjalcev pa se jih je 
na desetih regijskih koncer
tih predstavilo 65. O usodi 
desetih finalistov, med kate
re se nam je uspelo uvrstiti, 
je nato prek spletnega glaso
vanja odločalo skoraj 15 tisoč 
ljudi. Na finalnem koncer
tnem večeru pa smo morali 
prepričati še strokovno žiri
jo, ki so jo sestavljali Mat
jaž Jelen in Cveto Polak iz 
skupine Šank Rock in Tomi 
Meglič iz Siddharte, ter seve
da občinstvo, ki je prišlo spo
dbujat vse finaliste.«

Sicer pa ne gre za vašo prvo 
nagrado ...

»Vsaka nagrada nas seve
da veseli, saj nam da neko 
potrdilo za solidno doseda
nje delo. Tako smo zmaga
li na PreROCKbi v Ljubljani, 

na natečaju ŠOU rock v Mari
boru, izbrani pa smo bili tudi 
kot predskupina Siddharti na 
njenem nedavnem koncertu 
v Kranju.«

Posebno simboliko v vaši 
karieri predstavlja število 
1688.

»Drži, pred dvema letoma 
smo izdali svoj prvi album 
desetih avtorskih skladb z 
naslovom 1688. Gre za letni
co, vgravirano v hišo v Žireh, 
ki predstavlja pomemben 
del naše zgodbe. V njej nam
reč potekajo naše vaje in tam 
smo preživeli nešteto ur pri 
preigravanju naše glasbe, 
zato nas nanjo vežejo poseb
ni spomini. Že leta 2012 smo 
igrali priredbe skupin, kot so 
Alter Bridge, Pantera, Puddle 
of Mud ter Foo Fighters, kma
lu pa smo začeli ustvarjati 
tudi lastne, avtorske skladbe. 

Ves čas našega ustvarjanja je 
zelo pomembna vloga našega 
menedžerja Jaka Avguština, 
ki se mu še posebej iskreno 
zahvaljujemo, da je vseskozi 
verjel v nas in nam pomagal 
v vseh smislih.«

Katere so sestavine glasbe-
nega recepta, s katerim vam 
uspe vedno znova očarati 
tako strokovno žirijo kot tudi 
publiko?  

»Zven naše glasbe bi lah
ko uvrstili med zvrsti, kot so 
hard rok, progresivni metal 
z elementi džeza – svojevrs
ten žanr Prelude. Izmenjava
nje solov saksofona in kitare s 
progresivno metalsko podla
go predstavlja rahlo drugačno 
in neobičajno glasbeno sliko, 
ki pa je ravno zato toliko bolj 
zanimiva. Že ime naše skupi
ne simbolizira udarno energi
jo, v smislu znamenitega avta 

Honda Prelude. Obenem pa 
gre tudi za pojem preludi
ja v glasbi kot nečesa nove
ga, izvirnega, izhajajočega iz 
sebe. Svojo pozitivno ener
gijo smo izrazili tudi v spotu 
za pesem Pohlep, ki smo ga v 
režiji Marka Duplišaka dokaj 
avanturistično (smeh) sne
mali na novi loški avtocestni 
obvoznici.«

V velikem finalu so z Gorenj-
skega poleg vas na oder stopi-
li tudi čutni melodični roker-
ski bend Chatte Noire in fusi-
on-post-rokerski bend Mon-
sun, oba iz Škofje Loke, ter 
rokerji Enjoy Your Privacy 
z okolice Kranja. Sinergije 
med vami ne manjka?

»Tolikšno število finalistov 
dokazuje, da pri nas obstaja 
obilo kakovostne glasbe vseh 
žanrov, od roka, panka, elek
tronike in metala. Mladim 

ZMAGOVALCI, KI OSTAJAJO  
NA REALNIH TLEH
Z velikim koncertom desetih skupin na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se je zaključil prvi 
vseslovenski natečaj iskanja novih, mladih slovenskih rokovskih zvezd Volkswagen Rocks. Strokovno 
žirijo ter obiskovalce je najbolj prepričala energična zasedba Prelude iz Žirov, odlično pa so se odrezale 
tudi ostale gorenjske skupine.

Zmagovalci prvega VW Rocks Prelude so si prislužili 
koncertno poletno turnejo s skupino Šank Rock, studijsko 
snemanje dveh pesmi ter videospot. / Foto: Anže Krže (Mediaspeed)

Energijo na odru Prelude izkazujejo na vsakem koncertu – tako je bilo tudi pri enem izmed 
njihovih zgodnejših nastopov na festivalu Noč v Bitnjah. / Foto: Matic Zorman

skupinam, med katerimi se 
pretaka odlična sinergija, je 
predvsem treba ponuditi pri
ložnost za optimalen nas
top.«

Tovrstna priložnost pa se 
je sedaj ponudila vam, kot 
zmagovalci se boste odpra-
vili na koncertno turnejo z 
zasedbo Šank Rock.

»Vsi naši dosedanji kon
certni nastopi ob boku izva
jalcem, kot so Elvis Jackson, 
Siddharta, Hamo in Cow
boys from Hell, so nam dali 

mnoge izkušnje. Že naš prvi 
koncert je bil nepozaben, saj 
smo oder Doma krajanov v 
Rovtah nad Logatcem delili z 
Big Foot Mamo. Nastopi, ki 
se nam obetajo s Šank Roc
kom, ki pri nas upravičeno 
velja za pravo glasbeno insti
tucijo, so za nas velika čast 
in se jih veselimo, vendar pa 
obenem ostajamo racional
no prizemljeni na realnih 
tleh. Še naprej bomo nam
reč ostali zvesti sebi in sledili 
svoji glasbeni poti. Se vidimo 
na koncertih!«
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sudoku_LAZJI_17_40
NALOGA

6 1 9 7 8
9 7 2 5

7 8
9 5 1 4

5 2
3 4 6 8

9 7
7 2 5 8

1 4 8 9 3

sudoku_LAZJI_17_40

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_40
NALOGA

3 4 5 2 6
8 2 7 1

2
4 7 8 2

5 3 9 4
8

6 5 9 3
7 1 3 5 8

sudoku_TEZJI_17_40

REŠITEV

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

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.                        

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_40
NALOGA

61978
9725

78
9514

52
3468

97
7258

14893

sudoku_LAZJI_17_40

REŠITEV

631295748
897364251
425718639
289531467
546879312
713426895
368957124
972143586
154682973

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_40
NALOGA

34526
8271

2
4782

5394
8

6593
71358

sudoku_TEZJI_17_40

REŠITEV

394157286
582496713
176823459
943718625
618542397
257369841
439685172
865271934
721934568

TA JE DOBRA

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
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Večkrat omenjen
V ponedeljek zjutraj poštar raznaša pošto po soseščini. 
Prispe do hiše, kjer opazi, da sta oba avtomobila še na 
dovozu. Ravno takrat pride lastnik hiše Dušan na dvorišče 
z dvema vrečama, polnima steklenic in pločevink.
»To ste pa imel žur sinoči,« pravi poštar.
»Pravzaprav smo ga imeli v soboto. Komaj zdajle sem 
se uspel toliko sestaviti, da pospravim po hiši,« odvrne 
Dušan. »Na pikniku smo imeli kakih 15 parov iz soseščine 
in smo se tako napili, da so zadeve malo ušle izpod nad-
zora. Okrog polnoči smo se začeli igrati igro z naslovom 
Kdo sem jaz.«
»Kako pa igraš to igro?« zanima poštarja. 
»Tako, da gredo vsi moški v sobo, se slečejo in si nadenejo 
rjuho. Ampak tako, da jim ''orodje'' ostane zunaj. Ženske 
pa morajo ugotoviti, kdo je kdo.« odvrne Dušan. 
Poštar se nasmehne in pravi: »Zveni zabavno, škoda, da 
me ni bilo zraven!«
»Mogoče je bolje, da te ni bilo, ker so te omenili vsaj 
sedemkrat,« odvrne Dušan.

Na zabavo
Pred zabavo je rekla žena: »Sploh nimam nikakršnega 
veselja iti na zabavo k Novakovim.« 
»Misliš, da grem jaz rad?« se je oglasil mož. »Toda pomi-
sli, kako bosta vesela, če ne prideva.« 
»Prav imaš. Greva!« 

Kdo je ob pamet in kdo ne
Žena reče možu:
»Najin sin je zelo inteligenten, zagotovo je dobil pamet 
od mene.«
Mož odgovori: »Se strinjam, meni je pamet ostala.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Otresli se boste velikega bremena, ki vas je dušilo in ovi-
ralo na različnih področjih. Poslovno boste v tem tednu 
precej uspešni in tudi telesno aktivnost boste povečali do 
take mere, da se boste počutili zelo dobro in zadovoljno.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Na različnih področjih boste imeli odprta vsa vrata. Izko-
ristili boste lahko vse možnosti, ne da bi za to morali 
komurkoli polagati račune. Veselili se boste osebnega 
praznovanja in družbe s prijatelji, ki vam veliko pomenijo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Obeta se vam resnično nekaj lepega. Od notranje sreče, 
ki vas bo napolnila, boste dobili pogum in naredili boste 
korak, ki si ga že dolgo časa želite, a niste imeli zaupanja 
vase in v svoje odločitve. Zaradi denarja ste lahko popolno-
ma brez skrbi.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Imeli boste dobre ideje, a vseeno jih boste za nekaj časa 
prepustili času, da bodo dozorele. Zaradi izboljšanja 
financ boste zelo navdušeni in zato boste dobre volje. 
Uresničila se vam bo dolgoletna želja. Končno boste tudi 
vi prišli na vrsto. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Reševali boste službene naloge, za katere veste, da se 
morate maksimalno potruditi. Misel o skorajšnjem dopu-
stu vam bo dala še kako potrebnega elana. V svoj čustveni 
svet boste odprli okno in presenečeni boste nad lastnimi 
občutki.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Pred vami je dobro obdobje, in sicer na vseh področjih, 
ki vam kaj pomenijo. Dobro boste rešili stanje na račun 
ljubezni pa tudi poslovno boste zelo zadovoljni in drugi z 
vami. Obeta se vam potovanje, ki ste ga nekoč že preložili.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Lotili se boste reševanja zapletenih razmer. Možnosti boste 
imeli več, odločili pa se boste za najlažjo pot – diplomacijo. 
Naj vas vaša čustva ne zanesejo v pristranskost, saj bi se 
vam to znalo nekoč maščevati. Petek bo vaš dan. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Cel teden boste uživali v manjših in večjih zmagosla-
vjih. Naporno delo se vam bo obrestovalo in zopet boste 
sposobni videti pred sabo svetlo prihodnost. Kar se tiče 
čustev, pa boste še vedno iskali nove razloge za in proti.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Na vse pretege se boste trudili, a nič ne bo pregnalo vaše 
lenobe. Najbolje, da si vzamete čas samo zase in vsaj 
nekaj dni uživate v vsakdanjih stvareh. Nekdo, ki si vas 
že nekaj časa ogleduje, se vam bo približal. Veseli boste 
denarja.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Rezultat prejšnjega tedna bo izčrpanost in četudi se boste 
še tako borili za uspešnost, vam ne more uspeti. Uspelo pa 
vam bo pri samoobvladovanju in končno boste sami prišli 
do resnice. Zaupali boste šestemu čutu, ki vas vodi k cilju.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Čeprav se vam bo vse odvijalo po načrtu, se vam bodo 
vseeno pojavili določeni dvomi. Šele na koncu boste 
spoznali, da je bil strah odveč. V domačem krogu boste 
morali vložiti veliko več energije, da bi dosegli rezultate, 
ki si jih želite.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Tudi tokrat si boste zadali visoke cilje. Ustvarjalni navdih 
bo čez mejo, kar se tiče navdušenja, pa ni besed, ki bi 
to lahko opisale. Ob vsem tem se vam lahko zgodi, da 
boste pozabili na vam drago osebo. Vzemite si čas tudi 
za ljubezen.
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1. nagrada: knjiga Srčna joga
2. nagrada: knjiga Srčna joga
3. nagrada: priročnik Hrana kot zdravilo

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, 31. maja 2017, 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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Glasbenik Lionel Richie (67) se lahko 
pohvali s petimi grammyji, oskarjem 
in zlatim globusom, sedaj pa je svojim 
lovorikam dodal še doktorat univerze 
Berklee. »Za njegov prispevek k sodobni 
kulturi, prizadevanje za humanitarnost 

in za veselje, ki jo prinaša njegova glasba, častno pred-
stavljam doktorja glasbe Lionela Richieja,« je pevca in 
tekstopisca na podelitvi nagovoril predsednik Univerze 
in njegov inštruktor Roger H. Brown, ga povabil na oder 
ter mu predal priznanje.

Lionel Richie postal doktor glasbe

Z enim samim sporočilom je Elle King 
(27) oznanila, da se je poročila in tudi že 
ločila. Pevka je na Instagramu sporočila, 
da sta se z Andrewom Fergusonom skri-
vaj poročila februarja lani, in sicer komaj 
tri tedne po tem, ko sta se spoznala. »To 

bo za vedno ostal najlepši dan v mojem življenju. Moje srce 
je zlomljeno, moja duša prazna. Bil je moja največja ljube-
zen, moj najboljši prijatelj. Ob ločitvi upam, da bova našla 
vsak svojo srečo,« je pod njuno fotografijo zapisala Elle.

Pevka oznanila poroko in ločitev

Star oseminšestdeset let je umrl Powers 
Boothe, znan predvsem po hudobnih 
filmskih vlogah. Med drugimi je zaigral 
v filmih Nashville, Smaragdni gozd, Juž-
njaška uteha in v seriji Deadwood. Umrl 
je v spanju, na svojem domu v Los Ange-

lesu. Vzrok smrti zaenkrat še ni znan. Sicer pa je igralec 
svojo kariero začel leta 1980, ko je prejel emmyja za glav-
no vlogo v seriji Tragedija v Guyani: zgodba Jima Jonesa.

Umrl je igralec Powers Boothe

Kevin Hart (37) in njegova soproga 
Eniko Parrish (32) pričakujeta prvega 
skupnega otroka. Igralec je novico 
objavil ob ameriškem materinskem 
dnevu. Kevin ima s prejšnje zveze že 
dva otroka. »Najprej je prišla ljube-

zen, potem zakon in sedaj še dojenček,« je zapisala mane-
kenka, ki je igralcu obljubila večno zvestobo avgusta lani.

Tudi Eniko in Kevin bosta zibala

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

O
rganizator-
ji so namreč 
razmišljali, 
da bo vzdušje 
v dvorani bolj 

sproščeno, če v bližini ne bo 
kamer. Tudi letos je bila dvo-
rana polna. Na odru se je zvr-
stilo več kot petdeset priljub-
ljenih, znanih in tudi manj 
znanih narodno-zabavnih 
melodij. Poleg zvezd veče-
ra – Alpskega kvinteta – so 
nastopili še Veseli Begunj-
čani, ansambel Ekart, sku-
pina Maxi, kjer je prav za 
ta to priložnost nastala pri-
morsko-štajerska naveza 

– zaigrali in zapeli so z Jože-
tom Burnikom in Jožico Sve-
te; Kvintet slovenskih deklet, 
ki jih na nemško govorečem 
področju poznajo pod ime-
nom Die Oberkrainer Polka 
Mädels; so pa tokrat na Alp-
ski večer povabili tudi tri tuje 
glasbene goste: ansamble 
Osttirol, Grazer Spatzen in 
pa Die Innsbrucker Böhmi-
sche, zanimiv sedemčlanski 
trobilni sestav z bobnarjem. 
Že sama imena omenjenih 
tujih nastopajočih namigu-
jejo, od kod prihajajo. 

Na Alpskem večeru se tra-
dicionalno prepletata nem-
ščina in slovenščina, in 
tudi med publiko je ogro-
mno tujih gostov. Recimo 

Nemcev, Švicarjev, Avstrij-
cev, ki se vsako leto z veli-
kim veseljem vračajo v Slo-
venijo oziroma na Gorenj-
sko. Poznajo slovenske izva-
jalce in so resni ljubitel-
ji narodno-zabavne glasbe. 
Tovrstna prireditev oziro-
ma koncert je zanje nekaj 
takega, kot za nas veselica, 
le da je pri nas plesni pod 
pod odrom nujen, tu pa lju-
dje sedijo, pijejo, jejo, poje-
jo, ploskajo v ritmu glasbe, 
in ko je razpoloženje na viš-
ku, petje postane še glasnej-
še, najbolj veseli pa se povz-
pnejo na klopi ali mize. 

Tudi letos sta na vho-
du v dvorano goste pozdra-
vili nasmejani mladenki v 

gorenjskih folklornih kostu-
mih: Špela Lotrič in Kseni-
ja Janc sta jim ponudili pija-
čo dobrodošlice. Dogajanje 
je povezoval Vinko Šimek, 
večer je imel dva dela, zače-
tek drugega je naznanil nas-
top Lovskih rogistov iz Bohi-
nja. 

Ta konec tedna pa bo har-
monika zvenela na Bledu. V 
nedeljo bo namreč ob Blej-
skem jezeru potekalo že 
peto srečanje harmonikar-
jev in harmonikaric. Glede 
na število prijavljenih orga-
nizatorji računajo na nov 
blejski rekord. Dogajanje se 
začne ob 10. uri, znameni-
ti Otoček sredi jezera pa bo 
zadonel ob 12. uri. 

ALPSKI VEČER
Dvorana Danica v Bohinjski Bistrici je ponovno gostila priljubljeni narodno-zabavni glasbeni dogodek 
Alpski večer. Letos že enaintridesetič, četrtič v Bohinju. Program je bil glasbeno pester – kot vsako leto, 
saj glasbe tu ne manjka. Tokrat dogajanja ni snemala nobena televizijska hiša.

Brane Šturm, Niki Legat (Veseli Begunjčani) in Ivan Brežan, 
ki se Alpskega večera udeleži, če se le da.

Lovski rogisti iz Bohinja so tokrat nastopili kot prvi v 
drugem delu večera.

Ansambel Osttirol Zvezde večera so bili ponovno člani Alpskega kvinteta.

V posebni kombinaciji smo tokrat na odru lahko prisluhnili 
tudi Jožici Svete in Jožetu Burniku (drugi in tretja z leve). 

Nasmejani člani ansambla Veseli Begunjčani: Robert 
Štucin, Rok Ristič in Anže Pipan (zadaj)

Pia Blažič z Bleda in Urša Lešnjak s Hrušice sta 
maturantki Gimnazije Jesenice. Obe sta izvrstni 
športnici, Pia odbojkarica, Urša pa atletinja, ki se 
veselita, da bosta z zaključkom srednje šole obrnili nov 
list v življenju. / Foto:Gorazd Kavčič
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Harmonikarji oglas 130 x 191 krizanka GG

28. april 2017 9:16:51

1. nagrada:  darilni bon v vrednosti 20,00 EUR, Restavracija Labod Bled
2. nagrada:  darilni bon za brezplačni vstop na Blejski grad za 2 osebi
3. nagrada:  majica ''Harmonike ob Blejskem jezeru''

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do srede, 31. maja 2017, 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.

Medijski pokrovitelj
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Vabimo vas na izlet v Beograd. Z lokalnim vodnikom se bomo najprej peljali na ogled mesta 
in se ustavili v elitnem predelu mesta Dedinje s Hišo cvetja. Po vožnji nazaj v mesto se bomo 
sprehodili do hrama svetega Save, ene največjih pravoslavnih cerkva na svetu. Naslednji 
dan se bomo po zajtrku odpeljali v Topolo, kjer si bomo ogledali Karadžordžev kompleks, 
nekdaj rezidenco Karadžordža, vodje prve srbske vstaje proti turškemu jarmu. Na vrhu hri-
ba Oplenac stoji cerkev sv. Jurija (sv. Djordje), v kateri so zanimivi mozaiki. Popoldne sledi 
vožnja nazaj proti Beogradu in postanek na Avali. Lahko se bomo povzpeli na televizijski 
stolp. Pozno popoldne se bomo vrnili v Beograd. Po želji sledi skupna večerja na Skadarliji 
ob starogradskih melodijah in srbski hrani. Zadnji dan si bomo ogledali Muzej Nikole Tesle, 
znanstvenika, izumitelja in inženirja. Popoldan bomo namenili ogledu znamenitosti po 
željah gostov. Na izletu bomo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili, da 
vam bo še posebej lepo. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestnine in vstopno takso v Srbijo, namestitev v hotelu s 
tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, turistično takso, eno lokalno vodenje v Beogradu,  
izlet v Šumadijo in Avalo, slovensko vodenje, organizacijo in DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št. 04/201 42 41 ali Grega Flajnika 
na 031 38 26 25. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišete na: 
narocnine@g-glas.si.

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

CENA: 146 €

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 20. maja
20.00 Spiro Scimone: DOL (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 20. 5.
18.20, 20.30 OSMI POTNIK: ZAVEZA
20.15 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU
17.30, 20.00 VARUHI GALAKSIJE, 2. 
DEJANJE
14.40, 16.20 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN
18.00 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
14.30, 16.30 MALI ŠEF, sinhro.
13.30 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
15.10 LEPOTICA IN ZVER 

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 20. 5.
17.50, 20.15, 22.40 OSMI POTNIK: 
ZAVEZA
19.00 9. ŽIVLJENJE LOUISA DRAXA
18.30, 21.00 KRALJ ARTUR: LEGENDA O 
MEČU, 3D
17.30, 20.00, 22.30 KRALJ ARTUR: 
LEGENDA O MEČU

16.20, 20.40 VARUHI GALAKSIJE, 2. 
DEJANJE
18.00 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE, 3D
14.00, 16.00 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, 
sinhro.
13.45, 15.50 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
21.10 HITRI IN DRZNI 8
14.30, 16.30 MALI ŠEF, sinhro.
13.30, 15.30 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
14.20 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 19. 5.
18.00 OSMI POTNIK: ZAVEZA 
20.00 SLUŽKINJA

Sobota, 20. 5.
18.00 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, sinhro.
20.00 OSMI POTNIK: ZAVEZA 

Nedelja, 21. 5.
19.00 SLUŽKINJA
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Odgovarjam na odgovor 
župana občine Naklo Marka 
Mravlja, ki je bil v Gorenj-
skem glasu objavljen v mar-
cu letošnjega leta.
Marko Mravlja se ves čas po-
navlja, da je bila odločitev 
Občine Naklo za sodelovanje 
pri projektu Gorki, 2. sklop 
(1. faza), ki zajema izgradnjo 
kanalizacije v Mestni občini 
Kranj, v občinah Šenčur in 
Naklo ter nove čistilne napra-
ve v Kranju, napaka in eno-
stranska odločitev takratnega 
župana in svetniške skupine 
SLS. Zato bom tudi sam pono-
vil – to ni res, za tako odločitev 
v letu 2007 je soglasno glasoval 
takratni občinski svet, skupaj 
z Markom Mravljo, ki je bil v 
tem mandatu občinski svetnik. 
Investicija je bila 71-odsto-
tno financirana iz evropskih 
sredstev, 13-odstotno iz sredstev 
R Slovenije in 16-odstotno iz 
sredstev občin. V občini Naklo 
je bila v sklopu projekta Gorki 
zgrajena kanalizacija v dolži-
ni 4547 metrov (kanal Podta-
bor–Bistrica–Žeje–Strahinj) 
in 825 metrov (kanal Zadra-
ga–Duplje) v skupni vrednosti 
1.034.620 evrov, dejansko pla-
čilo Občine Naklo je zneslo 
164.985,48 evra (vir: www.gor-
ki.si). Občina Naklo je kanali-
zacijo morala zgraditi v skla-
du z Direktivo sveta (92/2711/
EGS) in Operativnim progra-
mom odvajanja in čiščenja od-
padne vode (2005–2017), ki je 
za navedena odseka predvidel 
zaključek gradnje najkasneje 
do 31. decembra 2017. Prav 
tako je treba poudariti, da je 
bila to edina možna in daleč 
najbolj racionalna rešitev, saj 
bi sicer Občina Naklo morala 
svoj delež v celoti prispevati iz 
svojega občinskega proračuna. 
Kako težko je velike projekte 

Še enkrat  
o Naklem

graditi samo z občinskim pro-
računom, se vidi, kako počasi 
napreduje izgradnja preostale 
kanalizacije, saj v sedmih letih 
županovanja Marka Mravlje 
ni bila pripravljena dokumen-
tacija niti za en meter novega 
fekalnega kanala. Vsa doku-
mentacija je bila pripravljena 
že v prejšnjem mandatu. Ža-
lostno je, da ob tem vladajoča 
garnitura v Naklem vztraja 
pri politiki, da se ne bo prija-
vljala na državne in evropske 
razpise. 
Na tem primeru želim tudi 
opozoriti predvsem na način, 
kako si župan občine Naklo 
želi podrediti način informi-
ranja. V Glasu občine Naklo 
je bil prav tako objavljen odgo-
vor na moje pismo, ki pa v tem 
glasilu sploh ni bilo objavljeno 
– objava je bila zavrnjena z ob-
razložitvijo, da je pismo preveč 
spolitizirano.  
Tudi sicer župan svoje odlo-
čitve sprejema precej svoje-
voljno – in jih naknadno da v 
potrjevanje občinskemu svetu. 
Spomnimo se predloga o posta-
vitvi »sončne elektrarne« na 
strehi občinske zgradbe – o tem 
smo svetniki odločali, ko je bilo 
že vse postavljeno in žal v na-
jem oddano za smešno nizko 
ceno. Svoja zgodba so gradbeni 
projekti, pri katerih se nekaj-
krat zamenjajo nadzorniki, 
občutno se povečajo stroški in-
vesticij. Da se razumemo – vse, 
kar se gradi v občini, je seveda 
dobro, problem so nepregle-
dnost in preveliki stroški. 
Če se povrnem na županov 
odgovor v Gorenjskem glasu, 
v katerem poudarja, da mora 
skrbeti za dobrobit občanov 
in da zato vztraja pri visokih 
cenah komunalnih storitev, ki 
prinašajo v proračun potrebna 
sredstva. Mogoče bi bilo sredstev 
v proračunu več, če bi na občini 
znali umneje gospodariti?

Marjan Babič, Naklo

V Gorenjskem glasu je bil 7. 
maja 2017 objavljen prispevek 
Jožeta Košnjeka Skrivnostni 
pogreb v Davči. Vsekakor je po-
hvalno in prav, da se poroča o 
dogodkih, kot je spomin na po 
vojni umorjena duhovnika Fi-
lipa Terčelja in Franca Krašna 
v Davči. Prav tako je treba po-
hvaliti organizatorje dogodka.
Ob takih praznovanjih je tre-
ba paziti, da ne zapademo v 
ustvarjanje mitov, ki so skre-
gani z zgodovino, znanostjo 
in naravnimi zakonitostmi. 
Vemo, da obstaja poskus, da bi 
začeli postopek za beatifikacijo 
Filipa Terčelja. Taki miti, kot je 
bil predstavljen v Gorenjskem 
glasu, začetek takega postopka 
otežujejo in onemogočajo. 
Ne želim se spuščati v vse po-
drobnosti, izpostavil bi le vpra-
šanje pričevanj o prekopu. V 
prispevku je zapisano, da je 
skupina Davčanov trupli obeh 
duhovnikov v največji tajnosti 
prenesla na davško pokopali-
šče iz »potočne skalne razpoke 
v Štulčevi grapi«. To naj bi se 
dogajalo 29. aprila 1947, torej 
skoraj 16 mesecev po umoru, 
ki naj bi se zgodil 7. januarja 
1946. Zanima me, ali so se 
tisti, ki to pripovedujejo, poza-
nimali, kaj se v tolikšnem času 
zgodi s truplom, ki je ob potoku 
zasuto le s kamenjem? Sta bili 
trupli po 15 mesecih res lahko 
»še dobro ohranjeni«, kot trdijo 
pričevalci dogodka? 
Hvalevredno je, da pohvalimo 
pogumna in visoko etična de-
janja, pri tem pa ne smemo 
izgubiti pogleda na celotno 
stvarnost in v tem primeru 
humanosti in »visoke kulture« 
pripisati celotni Davči. Na tak 
način ne moremo prikriti nasi-
lja, primitivnosti, zahrbtnosti, 
hinavščine in ustrahovanja, 
česar v Davči ni manjkalo, 
kljub temu (ali pa ravno zato) 
da je bila Davča od jeseni 1943 
prvo osvobojeno ozemlje na 

Skrivnostni 
pogreb v Davči 

Gorenjskem. Upoštevati je tre-
ba dejstvo, da so bili v Davči se-
deži raznih oblasti. Pri Španu 
so novembra 1943 ustanovili 
okrajno tehniko OF. V Davči 
je bilo več bolnišnic in ambu-
lant. Aprila 1944 je bila pri 
Podgrivarju konferenca Zveze 
slovenske mladine, na katero je 
prišlo okrog sto mladincev. V 
tiskarni, ki je delovala v Davči, 
je bilo natisnjenih veliko strani, 
med drugim Prešernova Zdra-
vljica, ki velja za najlepši izde-
lek partizanskih tiskarn. Po 
svoje je razumljivo, da je bilo 
treba poskrbeti za varnost teh 
institucij in dogodkov. To pa ne 
opravičuje nasilja in umorov, 
ki so se dogajali v Davči in so 
jih gledali majhni otroci, ki še 
danes, stari nad 80 let, vidijo 
pred seboj trupla pobitih. Še 
manj »osvobojeno ozemlje« 
opravičuje nasilje, ki se je v 
Davči dogajalo po vojni in mu 
še danes, sicer v drugačnih pre-
oblekah, ni videti konca. 
Veliko pričevalcev v Davči 
pove, da so pri umoru duhov-
nikov sodelovali Davčarji, ki 
so pripadali VOS-u. Prav isti 
Davčarji so sodelovali pri po-
vojnih aretacijah v sosednjih 
krajih. Ko sem sam raziskoval 
umor obeh duhovnikov, sem 
zgrožen ugotavljal, da se ljudje 
še vedno bojijo o tem govoriti. 
O povojnem nasilju v Davči ve-
liko pove tudi pričevalec Franc 
Peternelj, ki ga prispevek ve-
čkrat omenja. Po končani 2. sv. 
vojni v Davči »vojna« še ni bila 
končana. Nekemu vosovcu je 
iz žepa padel seznam ljudi, ki 
bi jih bilo treba še pobiti.  
Sprašujem se, kje je visoka kul-
tura Slovencev danes, ko po-
kop mrtvih ni več prepovedan. 
Imamo celo državno komisijo, 
ki za urejanje prikritih grobišč 
prejema sredstva iz državnega 
proračuna, a je po pričevanju 
ljudi, tudi v okolici Davče, še 
veliko neodkritih grobišč: Mar-
tinj vrh, Farji potok, Osojnik in 
Muštrova grapa …

Bogdan Vidmar, Bovec

Bohinjska Bistrica – Ob letošnjem dnevu Alpske konvenci-
je, ki bo posvečen trajnostni mobilnosti, se bodo med 19. in 
28. majem zvrstili številni dogodki. Danes ob 12. uri bodo 
na železniški postaji Bohinjska Bistrica slavnostno predali v 
uporabo prenovljeni potniški vagon avtovlaka, hkrati pa bodo 
odprli razstavo o inženirju Maksu Klodiču, ki je pri gradnji 
Bohinjskega predora sodeloval kot gradbeni nadzornik in ge-
odet. Prenovljeni vagon avtovlaka bo namenjen kolesarjem, v 
njem pa bodo tudi trije kupeji, kjer bodo potniki med vožnjo 
lahko prebirali zanimive zgodbe iz časa gradnje bohinjskega 
predora. Dane bo v Bohinju tudi posvet o trajnostni mobilnosti 
s predstavitvijo poročila o stanju Alp. V petek, 26. maja, bodo 
v Slovenskem planinskem muzeju odprli fotografsko razstavo 
Paola Da Pozza in Gabriela Bana o favni Naravnega parka Ju-
lijsko predgorje, ravno tako 26. maja bo na travniku ob Bohinj-
skem jezeru tudi odprtje 11. Mednarodnega festivala alpskega 
cvetja. V Bohinju pripravljajo 27. maja še kulinarično-glasbene 
užitke in v Radovni botanični sprehod po grbinastih travnikih, 
v nedeljo, 28. maja, pa še voden pohod do slapa Peričnik.

Dnevi Alpske konvencije

Tržič – Akcijska skupina Očistimo Tržič v enem dnevu bo 
jutri, 20. maja, izvedlo obsežno čistilno akcijo. Kot sporoča 
Sašo Borojevič, predsednik Društva za razvoj Tržiča, je njej 
cilj očistiti kar največje število divjih odlagališč in razpršenih 
odpadkov v tržiški občini. Hkrati želijo, da je to tudi akcija 
sodelovanja in povezovanja, s katero bodo podprli projekt 
Tržič – mesto dobrih misli in želja. S čistilno akcijo sodelujejo 
tudi v Tednu vseživljenjskega učenja.  

Čistili bodo Tržič

Kranj – Fundacija Umanotera, društvo Focus in Pravno-infor-
macijski center NVO v sodelovanju s Centrom za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj vabijo na regijsko delavnico Dovolj 
za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni 
skupnosti. Na delavnici, namenjeni predstavnikom občin, 
podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, 
regionalnih energetskih agencij, interesnih združenj, bodo 
udeleženci odkrivali razvojne potenciale življenjskih virov 
in spoznali načela, tehnike in uspešne prakse na področju 
skupnostnega upravljanja z temi viri. Delavnica bo v torek, 
30. maja, z začetkom ob 9. uri v stavbi nekdanje srednje 
trgovske šole na Župančičevi 22. Udeležba je brezplačna, 
obvezne pa so prijave do zapolnitve mest oz. do 28. maja, 
pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na 
spletni strani www.DovoljZaVse.si. 

Delavnica o skupnostnem upravljanju  
z življenjskimi viri
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 16. 6.; KOPALNI IZLET ŠMARJEŠKE TOPLICE: 12. 6.; MORJE: 
MURTER ALL INCLUSIVE: 8.–15. 8., 15.–22. 8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 9., 
2. –9. 9., 10.–19. 9., 12.–20. 9.; DUGI OTOK POLNI PENZION S PIJA-
ČO PRI OBROKIH: 4.–14. 7., 21.–28. 7., 11.–18. 8.,18.–25. 8., 25. 8–1.9..  
www.rozmanbus.si.

TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

Preko 130 priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti  
in veščin ter druženja. Vsi dogodki so BREZPLAČNI.  
Zato kar pogumno izkoristite čim več možnosti  
za lastno obogatitev!

Tedenski program na: www.luniverza.si

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

PRIREDITVE
Zelemenjava
Žiri – Jutri, v soboto, 20. maja, bo pred Zadružnim domom 
od 9. do 12. ure potekala Zelemenjava. Lahko boste menjali 
semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z do-
mačega vrta. 

Peti Krekov večer
Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca ob 
100. obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka vabi na 5. 
Krekov večer, ki bo v nedeljo, 21. maja, ob 19. uri v župnijski 
cerkvi v Selcih.

Zvonariada
Mojstrana – Sedem zborov iz vse Slovenije, ki v svojem imenu 
vsi nosijo besedo zvon, se bo jutri, v soboto, 20. maja, zbralo 
v Mojstrani na že 19. Zvonariadi. Celodnevno prijateljsko dru-
ženje se bo zaključilo ob 18. uri s slovesnim koncertom Veselo 
pod Triglavom na Trgu olimpijcev v Mojstrani.

Odprtje Mlečnega butika
Škofja Loka – Danes, 19. maja, bo ob 12. uri s pestrim pro-
gramom in stojnicami pred trgovino na Fužinski cesti 3 po-
tekalo odprtje trgovine Mlečni butik. Za brezplačno parki-
ranje je poskrbljeno na parkirišču pri nogometnem igrišču 
v Puštalu.

Vikend zabave – Preddvor 2017
Preddvor – V okviru Vikenda zabave v Preddvoru bo danes, 
v petek, 19. maja, od 21. dalje pod velikim šotorom na dvo-
rišču podjetja Jelovica nastopila skupina Modrijani, sobotni 
večer, 20. maja, od 21. ure dalje pa bodo zaznamovali hiti 
priljubljenega Djomle, ki je zaslovel s pesmijo Gajba puna 
piva, in melodije Marka Vozlja in skupine Mojstri.

Muzejski večer
Jesenice – V Železarskem muzeju v Ruardovi graščini na Sta-
ri Savi se bo v torek, 23. maja, ob 19. uri začel muzejski večer 
z naslovom Živel 1. maj! Živel praznik dela! Vstop bo prost.

Ob mednarodnem dnevu celiakije
Jesenice – Danes, v petek, 19. maja, bodo v Splošni bolnišni-
ci Jesenice ob mednarodnem dnevu celiakije na stojnici, ki 
bo v avli v pritličju od 9. do 12. ure obiskovalcem predstavili, 
kaj je to celiakija in pomen diete pri osebah s celiakijo.

Dobrodelna prireditev prestavljena
Sebenje – Dobrodelna prireditev Krajevne skupnosti Sebe-
nje, ki je bila predvidena za jutri, soboto, 20. maja, je zaradi 
slabe vremenske napovedi prestavljena na soboto, 3. junija. 

IZLETI
V osrčju dežele terana na Krasu
Šenčur – Društvo ljubiteljev vina Šenčur vabi v soboto, 27. 
maja, na dan odprtih hramov na Krasu pod sloganom V 
osrčju dežele terana. Informacije in prijave zbirata do četrt-

ka, 25. maja 2017, Milan Sušnik, tel. 040 201 336, in Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Pohod in tek po Rožnovenski poti
Brezje – Prijatelji Rožnovenske poti vabijo v soboto, 27. 
maja, na romanje po Rožnovenski poti. Ob 8.30 bo sv. maša 
v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, zatem pa bo zbor ob 
spomeniku papeža Janeza Pavla II. Na približno 12 km dol-
go pot se boste odpravili ob vsakem vremenu. Hoje bo za 
štiri ure, na pol poti, na info točki, pa je poskrbljeno tudi za 
okrepčilo. Poskrbite za primerno obutev in obleko. V petek, 
26. maja, dan pred romanjem, pa se bodo ob 16.30 tekači 
že tretjič podali na tek po Rožnovenski poti in na ta način 
počastili Mariji posvečen mesec maj. Tek bo v počasnem rit-
mu, prilagojen tudi manj pripravljenim. Informacije o teku: 
Anže 040 292344, Bojan 041 767288.

Dežmanov pohod iz Zaloga na Šenturško goro
Zalog – V nedeljo, 21. maja, bo ob 6.30 pred okrepčevalnico 
Marička v Zalogu start pohoda ob 20. obletnici smrti Milana 
Dežmana. Pohod se bo zaključil s spominsko mašo ob 8. uri 
v cerkvi na Šenturški gori.

Gorenjski upokojenci pojejo
Škofja Loka – Pokrajinska zveza društev upokojencev 
Gorenjske in Društvo upokojencev Škofja Loka vabita na 
revijo pevskih zborov Gorenjski upokojenci pojejo, ki bo 
jutri, v soboto, 20. maja, ob 16. uri v Osnovni šoli Ivana 
Groharja.

Pohod na Stari vrh
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor organizira pohod na Stari vrh, in sicer po Valen-
tinovi poti. Izlet bo v torek, 23. maja, zbor bo ob 8. uri na 
grajskem dvorišču v Preddvoru.

Na planinarjenje po Seetalskih Alpah
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 10. juni-
ja, na planinarjenje po Seetalskih Alpah na avstrijskem Šta-
jerskem. Nezahtevne, ponekod zmerno zahtevne hoje bo 
skupaj do šest ur in pol (900 m viš. razl.). Odhod s poseb-
nim 20-sedežnim avtobusom izpred Globusa v Kranju bo 
ob 5. uri. Ne pozabite na osebni dokument zaradi prestopa 
meje. Informacije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. 
uro ali pri vodniku: prelovsek@gmail.com (Uroš Prelovšek). 
Prijave z vplačilom akontacije sprejemajo do srede, 7. junija, 
oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Prijave brez vplačila 
akontacije ne bodo veljavne.

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem centru 
Kranj bo danes, v petek, 19. maja, 18. družabni večer s tom-
bolo, v torek, 23. maja, bo ob 9. uri delavnica Z dihanjem 
do boljšega zdravja, ob 18. uri pa predavanje o fibromial-
giji. V Preddvoru bo v TIC-u danes, v petek, 19. maja, ob 
13. uri začetni tečaj računalništva za starejše, v torek, 23. 
maja, pa bo ob 10.15 predavanje o astrologiji. V ponede-
ljek, 22. maja, bo ob 13.30 v Domu starejših občanov vadba 
Žoga benda. V Domu krajanov Šenčur bo v torek, 23. maja, 
ob 18. uri predavanje Moja nepremičnina – sreča ali breme. 
Obvezne so prijave po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Spodbujanje razvoja lokalne kulturne politike
Vrhnika – Stičišče NVO (nevladnih organizacij) Osrednje 
Slovenije v sodelovanju z društvom Asociacija vabi na 
srečanje z naslovom Spodbujanje razvoja lokalne kultur-
ne politike in pomen sodelovanja, ki bo potekalo v torek, 
23. maja, od 16.45 do 18.45 v Cankarjevi knjižnici Vrhni-
ka na Tržaški cesti 32. Udeležba je brezplačna, prijave pa 
sprejemajo na info@consulta.si. Več informacij na www.
consulta.si.

Pisarna za pomoč invalidom
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, obvešča, da je vsak ponedeljek od 10. do 12. ure 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu) odprta Pisarna 
za invalide, ki duševno bolnim, njihovim svojcem, prijate-
ljem in delodajalcem nudi brezplačno pomoč pri urejanju 
uradnih postopkov ob uveljavljanju invalidskih pravic in iz-
vajanju aktivnosti za vključitev v delo in družbo. 

Študijski krožek Pomembne Ločanke
Škofja Loka – Študijski krožek Pomembne Ločanke bo v 
torek, 23. maja, ob 17. uri v Muzejski sobi v Loškem mu-
zeju. V okviru študijskega krožka člani raziskujejo življenja 
žensk, ki so na Loškem pustile svoj pečat. Krožku se še 
vedno lahko pridružite. Za več informacij se lahko obrne-

te na kustosinjo Loškega muzeja Biljano Ristić (biljana.ri-
stic@loski-muzej.si).

KONCERTI
Nedeljska glasbena matineja
Radovljica – V nedeljo, 21. maja, se bo ob 11. uri v dvorani 
Glasbene pole začel klavirski koncert. Igral bo Luca Chian-
dotto iz Italije.

Koncert MePZ Petra Liparja
Kranj – Društvo upokojencev (DU) Kranj vabi na koncert 
Mešanega pevskega zbora Petra Liparja DU Kranj in Har-
monikarskega orkestra Glasbene šole in KUD Radovljica, ki 
bo danes, v petek, 19. maja, ob 20. uri v Avli Mestne občine 
Kranj.

Spomladanski koncert slovenskih ljudskih pesmi
Smlednik – Kulturno-umetniško društvo Smlednik MePZ 
Smleški žarek vabi na Spomladanski koncert slovenskih 
ljudskih pesmi. Koncert bo v Kulturnem domu Smlednik 
danes, v petek, 19. maja, ob 20. uri. Lahko si boste ogledali 
tudi razstavo klekljaric Dogodek se dogaja v Tednu ljubi-
teljske kulture. Vstopnine ne bo.

Koncert v Radovljiški graščini
Radovljica – Baročni dvorani Radovljiške graščine se bo da-
nes, v petek, 19. maja, ob 20. uri začel koncert, na katerem 
bodo nastopili: MPZ Ludvik Zorzut Medana, kvintet Kvartin, 
mezzosopranistka Martina Kocina in harmonikar Dejan Vi-
dovič. Vstop bo prost.

Nina Pušlar pod zvezdami
Škofja Loka – Z nakupom ene izmed 25 vstopnic za koncert 
Nine Pušlar, ki bo 27. maja na Loškem gradu, direktno na 
recepciji Loškega muzeja ste lahko dobrodelni in prispeva-
te sredstva v dobrodelni sklad za družino hišnika Loškega 
muzeja Borisa, ki je v nesrečnem požaru izgubila dom. Za 
več informacij lahko pokličete na 04 517 04 00 ali pišete na 
info@loski-muzej.si.

Revija odraslih pevskih zborov in vokalnih zasedb
Šenčur – Občina Šenčur in KPD Simon Jenko Trboje vabita 
na 21. občinsko revijo odraslih pevskih zborov in vokalnih 
zasedb, ki bo danes, v petek, 19. maja, ob 19.30 v Domu 
krajanov v Šenčurju.

Orgelski koncert
Škofja Loka – V okviru IX. Mednarodnega mednarodnega ci-
kla koncertov orgelske komorne glasbe Občine Škofja Loka, 
združenega v ciklu Orgle &, bo v kapeli Jezusovih blagrov v 
Papirnici pri Škofji Loki jutri, v soboto, 20. maja, ob 20. uri 
na orgle zaigrala Polona Gantar, zapela pa bo sopranistka 
Theresa Plut.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 20. maja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Rjoveči lev. Pogovor bo 
povezovala Katja Kotnik.

Skrb za bližnjega s težavami v duševnem zdravju
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 23. maja, ob 16. uri na brezplačno pre-
davanje Skrb za bližnjega s težavami v duševnem zdravju. 
Predavanje bo vodil mag. Edo P. Belak v prostorih Humane 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

Kruh naš vsakdanji
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje vabi na predavanje 
prof. dr. Petra Rasporja z naslovom Kruh naš vsakdanji. Pre-
davanje bo jutri, v soboto, 20. maja, ob 20. uri v Slomškovi 
dvorani v župnišču v Radovljici.

Južna Amerika – od Lime do Ria
Jesenice – Klub jeseniških študentov in Mladinski center Je-
senice vabita na brezplačno predavanje Južna Amerika – od 
Lime do Ria, ki bo danes, petek, 19. maja, ob 20. uri v mla-
dinskih prostorih na Kejžarjevi 22. Na potovanje po Južni 
Ameriki vas bo popeljala Neža: vse od Peruja, Bolivije, Čila, 
Argentine, Urugvaja pa do Brazilije in Paragvaja. 

O delovanju srca in ožilja
Kranj – V ponedeljek, 22. maja, bo ob 19. uri v poslovnih 
prostorih Gorenjske TV brezplačno predavanje z naslovom 
Pomagajmo svojemu srcu, da ostaja mladostno in radostno. 
Na tokratnem srečanju bo Jožica Ramšak spregovorila o de-
lovanju in nalogah srca in ožilja. 



NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO, starejšo hišo, 
s 1000 m2 parcele, lepa lokacija, tel.: 
041/209-066  
 17001706

V DELNICAH pri Poljanah prodamo 
samostojno enodružinsko hišo, ki je 
služila kot vikend, s stanovanjsko po-
vršino 87 m2, na lepi razgledni lokaciji, 
z garažo, parkiriščem in vrtom, tel.: 
04/512-51-22, 041/640-163 
 17001663

POSESTI
PRODAM

NA GOLNIKU prodam zazidljivo parce-
lo z gospodarskim poslopjem na par-
celi, tel.: 040/204-184 
 17001742

ZAZIDLJIVO parcelo na Kokrici, 600 
m2, tel.: 051/370-801 
 17001724

GOZD, mešani, 16.000 m2, smer 
Tatinec–Hrape pri Preddvoru, tel.: 
031/467-472 17001718

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra 2.0, disel, karavan, let. 
2002, 250.000 km, vsa oprema, 
reg. do 8/17, cena 1.180 EUR, tel.: 
040/285-748 
 17001707

OPEL Astro 1.6 16 V, letnik 1999, 
karavan, registrirana in vozna, tel.: 
030/390-507 
 17001735

PEUGEOT 206, 2.0 HDi, 66 kw, SX, 
letnik 2003, v okvari, 1. lastnik, tel.: 
040/579-601 17001717

VW Golf 4, letnik 1999, 1.8, bencin 4 
motion, lepo ohranjen, tel.: 041/227-
338 
 17001711

KUPIM

VOZILO – celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
tel.: 031/629-504  
 17001526

DRUGA VOZILA
PRODAM

PO DELIH prodam kombi Peugeot 
Boxer, letnik 1995, tel.: 04/51-46-
232, 031/422-531 
 17001708

30 Gorenjski glas
petek, 19. maja 2017MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu dne 3. maja 2017, je bila Glasbena šola 
Radovljica. Geslo križanke je bilo:  VABLJENI NA DAN OD-
PRTIH VRAT GŠ KRANJ. Nagrajenci, ki prejmejo USB ključ 
16 GB, so: Ivica Premrov iz Žabnice, Tone Pobežin iz Tr-
žiča in Raff iz Preddvora. Nagrajencem čestitamo!

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.

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

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

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

DAJE V NAJEM 
poslovni prostor v velikosti 36 m2 za opravljanje frizerske de-
javnosti od 1. 7. 2017 dalje v večnamenskem objektu krajevne 
skupnosti Begunje. 

Prijave z dokazilom za opravljanje frizerske dejavnosti in  
kratkim življenjepisom pošljite do 3. 6. 2017 s priporočeno  
pošto na naslov Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem, 
Begunje 15 c, 4275 Begunje. Kandidate bomo povabili na raz-
govor v mesecu juniju in jih o izbiri pisno obvestili. Dodatne in-
formacije: 031 389 152.

        I HIŠA KULTURE// razstava
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VITEZ ADAM RAVBAR  
S KRUMPERKA
V preteklosti so imela plemstva pomembno vlogo v politič-
nem, gospodarskem, kulturnem in družbenem razvoju posa-
meznih dežel. Vsekakor so plemiči Ravbarji (nem. Rauber) od-
ločilno posegli v tok zgodovinskih dogodkov v 15. in 16. stole-
tju na nekdanjem Kranjskem. Po ohranjenih zapisih in legen-
dah je bil Adam Ravbar s Krumperka značilen predstavnik svo-
jega stanu in časa, vojak in posestnik  v  enem, ki se je v največ-
ji vojaški preizkušnji svoje dobe tako častno odrezal, da se je nje-
govo ime zapisalo v slovensko zgodovino. Odločilno je prispe-
val k zmagi nad Turki v bitki pri Sisku, ki je bila 22. junija 1593.  
Razstavo je pripravila avtorica Katarina Rus Krušelj, Kulturni dom 
Franca Bernika Domžale, skupaj z avtorjem knjige z naslovom 
Adam Ravbar, Mirom Erzinom iz Šenčurja. V knjigi se avtor lote-
va pogledov velikokrat zamolčanega in zanikanega slovenskega 
plemstva v razburljivem 16. stoletju. 

Razstavo in knjigo viteza Adama Ravbarja s Krumperka si lahko ogledate  
v avli Gorenjskega glasa v Kranju od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
v sredo do 16. ure. Razstava bo na ogled do 29. maja 2017. Vabljeni!

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.

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR, domače izdelave, motor 
8 kw, cena 450 EUR, tel.: 04/59-57-
448 17001726

NOVO odsesevalno napravo za ža-
ganje in oblance, fi 100 mm, tel.: 
031/246-435 17001699

TRANSPORTER za gnoj - pehala Še-
benik, nerabljena, tel.: 051/891-605 
 17001743

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 17001521

DRVA, okrogla mešana: bukev, leska, 
gaber, smreka. Možna dostava, tel.: 
031/866-426 17001728

SUHA gabrova drva, tel.: 041/847-
500 17001705

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

2 JOGIJA, Anatomic Slov. postelja, 90 
x 200, malo rabljena, ter 2 nadjogija 
ter podlogo, 180 EUR, tel.: 041/959-
885 17001725

DNEVNI regal (TV omarica, garderob-
na omara s predali), cena: 90 EUR, 
tel.: 051/222-774 17001695

NOČNI omarici Alples iz programa 
Harmonija, kot novi. V. 37, š. 50 g. 35 
cm. Prenos do vozila in prevoz izvede 
kupec, tel.: 040/700-405 17001732

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje, 143 
x 60 x 60, cena 70 EUR, tel.: 04/57-
20-016, 051/354-062  
 17001703

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN Yamaha, gumenjak ter motor 
Yamaha 9.9 k, vse na novi prikolici, re-
gistrirano do 2020, tel.: 041/818-146  
 17001727

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17001525

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, Križev pot, 130 x 100 
cm. Izjemna tehnična in sporočilna 
vrednost, tel.: 040/567-544 17001605

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNO – negovalno posteljo in 
jogi, rabljeno 2 meseca, še v garanciji, 
tel.: 041/543-876, 031/495-459  
 17001704

ŽIVALI  
IN RASTLINE
PODARIM

POL leta starega psička labradorca, 
tel.: 031/495-010 17001736

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKO zajlo, valjano, in traktor-
ske pnevmarike različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966  
 17001744

NAKLADALKO Mengele 33, 28 m3, 
z valji in trakom ter pajek Galfre, 4 m, 
tel.: 040/334-733  
 17001688

OBRAČALNIK samohodni, 140 EUR, 
gume tovorne 16 col, mešalec za be-
ton, 1-osno prikolico, 200 EUR, tel.: 
041/874-181 
 17001684

TRAKTOR Torpedo, letnik 1981, s ka-
bino, cena 3.100 EUR, tel.: 04/25-21-
167  
 17001716

TROSILEC hlevskega gnoja, nakla-
dalno prikolico in trobrazdni plug, tel.: 
041/356-157  
 17001738

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja in pajek Sip na 
2 ali 4 vretena, tel.: 031/431-967  
 17001712

TRAKTOR IMT, Deutz, Zetor, Ursus ali 
podobno, tel.: 041/235-349 17001733

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v okvari, tel.: 031/500-
933  
 17001531

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČI fižol češnjevec v zrnju, tel.: 
041/851-096 17001678

KROMPIR za krmo, ugodno, tel.: 
031/224-023 17001687

VINO cviček PTP zlata medalja, cena 
1,20 EUR/L in belo vino, dostava po 
dogovoru, tel.: 041/385-493 
 17001730

KUPIM

SEMENSKI krompir, tel.: 031/519-
501 
 17001729

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 CIKASTA goveda, nebrejo kravo, 
staro 10 let, vola in telico, stara 2 leti, 
tel.: 041/740-319, Bohinj  
 17001737

BELE purane za nadaljnjo rejo, tel.: 
041/203-564 17001714

BIKA simentalca, starega 6 mesecev, 
teža cca 230 kg, tel.: 041/450-680 
 17001676

BIKCA LS/RJ, starega 4 mesece, 
in teličko ČB, staro 3 mesece, tel.: 
031/370-065 
 17001709

BREJO kravo, staro 8 mesecev, po 
izbiri, kosilnico BCS, dobro ohranje-
no, višja kolesa, šir. 140 cm, tel.: 
040/235-738 
 17001697

CISTERNO za gnojevko Creina, 3200 
litrov, solidno ohranjeno, ugodno, tel.: 
031/570-791  
 17001698

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, bele, 
grahaste, purani, pripeljemo na dom, 
tel.: 041/710-113 
 17001511

KRAVO s teletom, 1. telitev, ter 2 telici 
in bikca po izbiri. Hribovsko nakladalko 
za seno, 12 m3, tel.: 051/791-312  
 17001734

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Perutninarstvo, vzreja nesnic Ti-
baot Zlatko, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 
02/58-21-401  
 17000589

PAŠNO ČB telico v 6. mesecu brejosti, 
tel.: 04/57-23-207, 041/822-514  
 17001691

PAŠNO kravo simentalko s teličkom, 
tel.: 041/229-268 
 17001710

TELICO simentalko, staro leto in pol, 
vajena paše, tel.: 051/391-184 
 17001731

TELIČKO simentalko, težko 160 kg, in 
tračni obračalnik Sip Favorit 220, tel.: 
041/696-162  
 17001689

TELIČKO ČB/LIM, staro 20 dni, tel.: 
041/873-497 17001713

TELIČKO ČB/LS, staro 14 dni, tel.: 
04/25-31-241 
 17001723

KUPIM

BIKA mesne pasme, težkega 300–
500 kg, tel.: 031/387-021 
 17001702

Rezultati 40. kroga – 17. maja 2017
2, 17, 21, 26, 28, 35, 36 in 34

Loto PLUS: 4, 14, 25, 27, 28, 29, 32 in 19
Lotko: 4 4 4 6 6 6

Sklad 41. kroga za Sedmico: 290.000 EUR
Sklad 41. kroga za PLUS: 1.030.000 EUR
Sklad 41. kroga za Lotka: 260.000 EUR

LOTO

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

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

RAZSTAVE
Maks Klodič – ustvarjalec novih poti
Bohinjska Bistrica – V okviru VIII. dneva Alpske konvencije, 
ki nosi naslov Trajnostna mobilnost kot gradnik zelenega 
gospodarstva – Od Bohinjske proge do razvoja v Alpah, bo 
Gorenjski muzej danes, v petek, 19. maja, ob 12. uri na žele-
zniški postaji v Bohinjski Bistrici v povsem prenovljenem va-
gonu avtovlaka, ki bo nosil ime po inženirju Maksu Klodiču, 
odprl razstavo Maks Klodič – ustvarjalec novih poti.

Čipka in svetloba
Komenda – Klekljarsko društvo Čebelica vabi v soboto in ne-
deljo, 20. in 21. maja, od 10. do 19. ure v Lončarjev muzej v 
Podborštu pri Komendi 15 na ogled razstave Čipka in svet-
loba. Razstavo si lahko ogledate še od 22. do 26. maja po 
predhodni najavi po tel.: 041 942 053.

PREDSTAVE
Mišelovka
Žiri – Prva ponovitev uspešne gledališke predstave Miše-
lovka v izvedbi žirovskih gledališčnikov igralske sekcije DPD 
Svoboda Žiri bo danes, v petek, 19. maja, ob 20. uri v dvora-
ni DPD Svoboda v Žireh.
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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

S knjigami Špiclji 
UDBE 1, 2, 3 
je evidentno 
dokumentirano, da 
je slovenska UDBA 
imela okoli 60.000 
sodelavcev ali virov. 
V knjigi boste našli 
seznam registriranih 
virov, opuščenih 
operativnih pozicij 
in rezervnih 
sodelavcev UDBE.

24  90
EUR

w
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422 strani, 145 x 205 mm, mehka vezava
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 24  90

EUR

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

ZAHVALA

Ob prehodu iz zemeljskega v večno življenje naše mame, babice, 
prababice, botre, sestrične in tete

Emilije Robnik
Mošnikove mame s Sp. Jezerskega

Vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem se zahvalju
jemo za izrečena sožalja, za stiske rok, spodbudne besede, žalne 
sveče in mašne darove. Hvala duhovnikoma g. župniku Janezu 
Hamu in g. župniku Cirilu Isteniču za duhovno spremstvo in ob
čuteno darovano pogrebno mašo. Zahvala velja dr. Barbari Ven
celj, pevcem Lipa, pogrebni službi Navček za izredno lepo izpelja
ne pogrebne storitve. Še enkrat iskrena in prisrčna zahvala vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki ste s svojimi darovi, besedami, 
dejanji in prisotnostjo ob slovesu počastili mamin spomin.

Žalujoči vsi njeni
Sp. Jezersko, maj 2017

Zajokala bo stoletna hiša,
zadrhtela bo mogočna lipa.
Drobne, stare mamice
nikoli več k njim po slovo ne bo.

ZAHVALA
Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki večno v naših srcih bo ostala!

V neizmerni žalosti sporočamo, da nas je v 89. letu starosti 
zapustila naša predraga mama, babica in prababica

Marija Piršič
Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se po
klonili njenemu spominu in ste nam izrekli sožalja. Ohranili jo 
bomo v trajnem in lepem spominu. 

Žalujoči: sinova z družinama

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustil

Ciril Praprotnik
iz Ljubnega

Ob njegovem slovesu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali  
v času bolezni, ob pogrebni slovesnosti, in vsem, ki ste karkoli darovali  

in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 73. letu se je od nas poslovila naša draga žena, mami, mama, 
tašča, sestra, teta

Nežka Sedej
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, stiske rok, sveče in darove za sve
te maše. Hvala pevcem in g. župniku Vinku Podbevšku za lepo 
opravljen pogreb. 

Žalujoči: mož Franc, hčerki Brigita in Andreja z družinama  
ter ostalo sorodstvo
Kranj, 28. aprila 2017

ZAHVALA

V 51. letu nas je zapustil naš ljubljeni sin, brat, stric in nečak

Janez Zavrl
iz Predoselj

Hvala vam, dragi sorodniki, prijatelji, sosedje, sodelavci in znan
ci, za srčne stiske rok, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
tako številne darove za sv. maše. Hvala vsem, ki ste ga spremljali 
na njegovi zadnji poti in ga s toplino nosite v svojih srcih. Iskre
na hvala g. župniku Janezu Jenku za opravljen pogrebni obred, 
g. Andreju Bitencu za besede slovesa in prijateljem za častno 
spremstvo do kraja večnega počitka. Hvala pevcem iz Predoselj, 
g. Jermanu, ge. Veri, praporščakom in podjetju Navček. 
S srčnostjo in dobroto, ki nam jo je izkazoval naš dragi Jani, bodo 
prežeti naši spomini in s hvaležnostjo vsem, ki ste nam v teh 
dneh izrazili sočutje ob naši bolečini. 

Žalujoči vsi njegovi
Predoslje, maj 2017

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč, 
naselila se je,  
z zvezdami posuta, 
v očeh tvojih dragih, 
vseh, ki si ljubil jih nekoč.
(T. Pavček)

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v nekaj dneh – nove, višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 17001510

TELIČKO simentalko, staro 1 do 2 me-
seca, tel.: 031/237-312  
 17001701

VEČ bikcev mesne pasme starih do 20 
dni, tel.: 041/841-632  
17001696

OSTALO
PRODAM

HRASTOVE goli, tel.: 031/433-051  
 17001721

LESENE vile za seno, tel.: 051/253-
303 
 17001692

SVEŽA jajca, kokoši pašne reje, okoli-
ca Cerkelj, tel.: 040/305-559  
 17001720

KUPIM

JEČMENOVO slamo, tel.: 041/214-
500 17001690

SENO v kockah, tel.: 040/641-660  
 17001715

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Kunstelj 1873, d.o.o., 
Gorenjska c. 9, Radovljica zaposli 
pomočnika v kuhinji m/ž. Delo je v 
popoldanski izmeni. Več informacij na 
040/212-686. Pisne prijave na info@
kunstelj.si. 17001571

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozila, 
C in E kategorije, za prevoze na ob-
močju EU. Stare, d.o.o., Lahovče 97, 
Cerklje, tel.: 041/755-266  
 17001534

PRILOŽNOST za mlajše upokojenke, 
da si z delom v telefonskem studiu za-
gotovite odličen honorar. Laval, d.o.o., 
Sp. Duplje 96, Duplje, tel.: 040/130-
054  
 17001739

IŠČEMO  delavca m/ž, za delo na 
CNC krivilnih strojih. KLAS METAL, 
d.o.o., Sp. Brnik 28a, Cerklje, tel.: 
04/25-25-275 17001677

ZA DOLOČEN čas zaposlimo mizarja - 
skladiščnika. Zaželene izkušnje. Pisne 
prošnje na info@pohistvoiskra.si ali po 
pošti na Pohištvo Iskra, d.o.o., Barleto-
va 3, 1215 Medvode  
 17001683

ZAPOSLIMO tehnologa-vodja pro-
jektov v pohištveni industriji. Izob. VI. 
stop. lesarstva. Delo je za dol. čas z 
možnostjo podaljšanja v nedoločen. 
Pisne prošnje na info@pohistvoiskra.si 
ali po pošti na Pohištvo Iskra, d.o.o., 
Barletova 3, 1215 Medvode 
 17001693

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 17001572

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17001522

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 
 17001220

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17001561

BARVANJE fasad, napuščev, sli-
kopleskarska dela, izolacijske fasade, 
ugodno. Allmont - Mladen Sedlanić, 
s.p., C. ob ribniku 26, Miklavž, tel.: 
070/348-899 
 17001575

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-
166 
 17001576

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vične premaze proti plesni ter dekora-
tivne omete in opleske vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17001529

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17001524

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  
 17001523

KOMPLETNA prenova kopalnic in 
stanovanj - hitro in ugodno. Matej Ken-
da, s.p., Žiganja vas 63, Križe, tel.: 
041/520-449 
 17001573

POSEK in spravilo lesa, možnost od-
kupa lesa na panju. M-LES, Matej 
Urh, s.p., Bodešče 18, Bled, tel.: 
031/561-613  
 17001214

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  
 17001560

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 17001537

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 
 17001520

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 17001512

RAZNO
PRODAM

80-LITRSKI kotel za žganjekuho, tel.: 
051/242-592 
 17001700

9 KOSOV novih radiatorskih termo-
statov za varčevanje z energijo, cena 9 
EUR, tel.: 040/351-342  
 17001722

KOZOLEC toplar, 4,5 x 9 m, že de-
montiran, gorenjski tip, star 160 let, 
Lesce, tel.: 051/649-793 
 17001686

SOD inox, cca 100 l, cena: 50 EUR, 
tel.: 040/377-559 
 17001694

STAR šivalni stroj Haidneu in roč-
ni luščilec za koruzne storže, tel.: 
031/275-258 
 17001741

VRTNA vrata, v. 117 cm, š. 2 x 55 
cm, dvojna, ter 3 nova okna z dvojno 
zasteklitvijo, v. 125, š. 85 cm, tel.: 
041/850-406 
 
 17001719

ŽELEZNO konstrukcijo za 13 stopnic, 
železno zložljivo posteljo za odrasle, 
tel.: 041/583-870 
 17001685

KUPIM

IŠČEM stare, nedelujoče varilne apa-
rate, računalnike, vodovodne pipe, 
železo, pralne stroje – odpeljem brez-
plačno, tel.: 070/385-956 17001740

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Metka Nartnik Trebec, 
Kranj:

»Sem članica skupine na 
Planini. Ne predstavljam si 
več jutra brez telovadbe, pa 
četudi je dež, sneg. Bolje se 
počutim, pomembno pa se 
mi zdi tudi druženje.« 

Danica Kavčič,  
Most na Soči:

»Na ta način lepo skrbimo 
za zdravje. Telovadbo obi-
skujem pet let, pomaga pri 
odpravi bolečin v križu. Po 
telovadbi se pogosto odpra-
vimo tudi na kavo.«

Stanka Tavčar, Žabnica:

»Leto in pol imamo skupino 
tudi v Žabnici. Jutranja telo-
vadba je enkratna, po njej je 
dan lepši. Razgibaš vse sklepe 
od vratu do stopal. Telovadi-
mo v vsakem vremenu, bilo 
je tudi že –16 stopinj Celzija.« 

Viktor Skala, Domžale:

»S 85 leti sem najstarejši v 
naši skupini, ki deluje že de-
set let. Jutranja telovadba mi 
ogromno pomeni, brez nje 
ne bi več mogel biti. Zaradi 
vsakodnevne telovadbe se 
veliko bolje počutim.«

Ana Šubic

Parada učenja v Kranju se je 
tudi letos začela z jutranjo 
telovadbo po metodi 1000 
gibov, ki so se je udeležile 
številne skupine Šole zdravja. 
Njihove člane smo povpraša-
li, kaj jih vsako jutro žene na 
telovadbo, ki jo obiskuje že 
več kot tri tisoč Slovencev.
Foto: Gorazd Kavčič

Po telovadbi je 
dan lepši

Ana Mokič, Kranj:

»Jutranjo telovadbo obisku-
jem dobri dve leti. Začela sem 
v Prešernovem gaju, nato pa 
je nastala skupina na Planini. 
Po telovadbi se počutim zelo 
dobro, sveže, všeč mi je, da 
poteka na prostem.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

11/25 oC

6/22 oC
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12/28 oC

8/27 oC

8/25 oC

12/27 oC

10/28 oC

10/18 °C 8/21 °C6/24 °C

Danes bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne se bo po-
oblačilo. Pihal bo jugozahodnik. Ponoči in jutri bo pretežno 
oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje 
bo. V noči na nedeljo bodo padavine večinoma ponehale, čez 
dan se bo delno zjasnilo. Pihal bo severovzhodnik.

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

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – 24. marca 
1968 je ob pol osmih zjutraj 
pod severno steno Mojstrov-
ke na območju Jam kložasti 
plaz zasul šest od osmih tur-
nih smučarjev, ki so se na-
menili z Vršiča prek Vratc 
in čez Sleme proti Tamar-
ju. Četrt ure pred njimi se 
je tam spustilo prvih osem 
smučarjev; zadnja dva sta 
še postala na Slemenu in vi-
dela vso nesrečo. Čez pobo-
čje je smučalo drugih osem 
smučarjev. Najprej se je pod 
njimi premaknila s smučino 
odrezana plast, debela več 
kot meter. Čez nekaj trenut-
kov pa se je iz ozke grape pet-
deset metrov nad njimi s po-
kom utrgal plaz sprijetega, 
kložastega snega. Šest smu-
čarjev so zajele velike kocke 
klož. Štirje so umrli, peto, ki 
je imela hude poškodbe, in 
šestega, nepoškodovanega, 
sta s pomočjo prve skupine 
rešila nezasuta tovariša,« je 
nesreča, v kateri je gorskim 
reševalcem prvič prišel na 
pomoč tudi helikopter, opi-
sana v zborniku Reševanje v 
gorah. 

Prav ta helikopter je nato 
še 15 let pomagal gorskim re-
ševalcem, na zadnjo akcijo 

so ga poslali leta 1984. V to-
rek so ga iz hangarja na br-
niškem letališču pripeljali v 
Slovenski planinski muzej v 
Mojstrano, kjer bo odslej, z 
jeklenico pritrjen pod strop 
tik ob vhodu, del muzejske 
zbirke.

»Prihodnje leto minilo 
petdeset let od prvega reše-
vanja, v katerem je bil upo-
rabljen helikopter. Škoda bi 
bilo, da prav ta stoji v hangar-
ju letalske policijske enote, 
zato sem pred časom gene-
ralnemu direktorju policije 

omenil, da bi bilo lepo, če bi 
ga lahko razstavili v Sloven-
skem planinskem muzeju. 
Takoj se je strinjal, ministr-
stvo za notranje zadeve pa je 
s pogodbo helikopter dalo v 
upravljanje muzeju,« je pot 
helikopterja od Brnika do 
Mojstrane opisal Igor Potoč-
nik, predsednik Gorske re-
ševalne zveze Slovenije. 

Povedal je, da je v tistem 
prvem reševanju, v katerem 
je sodeloval helikopter, na 
kraj nesreče pripeljal pred-
vsem opremo, za kaj več v 

njem ni bilo prostora. »To 
je helikopter, ki se ni mogel 
dvigniti dosti više kot na vi-
šino Kredarice, poleg pilota 
je bilo v njem prostora le še 
za dve osebi oziroma malo 
več opreme. Danes imamo 
seveda na voljo večje, boljše 
helikopterje, ki se dvigujejo 
še višje, prepeljejo več opre-
me, pri reševanju se uporab-
lja elektromotorni vitel, tako 
da praktično v zraku pones-
rečenca lahko spravimo v 
helikopter in ga odpeljemo v 
zdravstvene ustanove.«

Burduš zdaj v muzeju
V torek so pod strop Slovenskega planinskega muzeja namestili helikopter z imenom Burduš,  
ki je od leta 1968 naprej kot prvi slovenski helikopter sodeloval na reševalnih akcijah v gorah.

Predsednik Gorske reševalne zveze Igor Potočnik in predstavnik policije Rajko Šimunkovič 
pred helikopterjem, ki so ga v torek pripeljali v Mojstrano. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Davka na nepremič-
nine v mandatu te vlade za-
gotovo ne bodo uvedli, saj 
zanj v koaliciji razen v naj-
večji stranki SMC ni zados-
ti politične volje. »Bojim 
se, da smo prišli do točke, 
ko moramo jasno povedati, 
da v tem mandatu zakon o 
davku na nepremičnine ne 
bo sprejet,« je tako ta teden 
povedala finančna ministri-
ca Mateja Vraničar Erman. 
Sprejemu zakona tako bli-
zu novih volitev menda naj-
bolj nasprotujejo v DeSUS-
-u. Podobna usoda pa po vsej 
verjetnosti čaka tudi zakon 

o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, ki je sicer že 
pripravljen ter tudi medre-
sorsko in strokovno uskla-
jen. Temu zakonu poleg De-
SUS-a odločno nasprotuje 
tudi SD. 

Novi zakon o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, 
s katerim bi odpravili ne-
ustavnost ureditve za potre-
be obdavčenja in na podla-
gi katerega bi prihodnje leto 
izvedli novo vrednotenje ne-
premičnin, so sicer namera-
vali sprejeti še letos, zakon o 
davku na nepremičnine pa 
prihodnje leto. Davek bi v 
tem primeru začeli odmer-
jati z letom 2019. 

Cerarjeva vlada odstopila 
od davka na nepremičnine 

Lom pod Storžičem – Tudi v Lomu pod Storžičem so preje-
li avtomatski defibrilator, ki je nameščen v Domu krajanov. 
Prevzel ga je predsednik PGD Lom Gregor Meglič, doniral pa 
Rotary klub Tržič - Naklo, ob pomoči Zavarovalnice Triglav 
in Občine Tržič. Obiskovalce je pozdravila predsednica klu-
ba Janka Planinc, ki je predstavila delovanje kluba in pomen 
aparata. Krajane so pozdravili tudi predsednica KS Lom pod 
Storžičem Mira Kramarič, župan občine Tržič Borut Sajovic 
in predsednica KO RK Lom Mira Čemažar. Tatjana Peharc je 
ob projekciji na zanimiv način predstavila temeljne postopke 
oživljanja in ravnanja z defibrilatorjem, sledil pa je praktičen 
preizkus uporabe aparata ob srčnem zastoju. Še pred prev-
zemom je potekala slovesnost, v cerkvi sv. Katarine v Lomu 
je bila namreč sveta maša v čast sv. Florjanu za vse pokojne 
gasilce. V paradnih uniformah so se je udeležili tudi lomski 
gasilci, po maši pa je v Domu krajanov sledil kulturni program, 
ki so ga pripravili učenci POŠ Lom pod vodstvom Janje Meglič, 
na harmoniko je zaigral Patrik Ahačič, mladi bobnarji iz Leš 
pri Tržiču pa so predstavili različne utripe srca.

Defibrilator tudi v Lomu

Nova pridobitev za pomoč pri oživljanju sedaj tudi  
v Lomu / Foto: Mojca Soklič


