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Presejalni program 
tudi za demenco 
V Domu upokojencev Kranj so 
predstavili projekt Adam za siste-
matično odkrivanje zgodnje de-
mence in izvedli tudi meritve, ki v 
šestih slovenskih regijah potekajo 
dva meseca med 450 prebivalci, 
starejšimi od 60 let.
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GORENJSKA

Nov začetek  
za Španov vrh?
Skupina zasebnikov je pripravila 
poslovni načrt za oživitev smuči-
šča Španov vrh. Uredili naj bi 
Športni center Španov vrh, ki bo 
živel vse leto. Še pred letošnjim 
poletjem želijo urediti kolesarsko 
stezo za spust.
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GORENJSKA

Novi prostori  
za kulturnike
V Kamniku so minuli konec tedna 
odprli dve stavbi, namenjeni kul-
turi in drugim ustvarjalcem – Hišo 
kreative v prostorih nekdanje to-
varne Trival gumbi in Vrt kulture 
Katzenberg v nekdanji upravni 
stavbi smodnišnice.
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GOZDARSTVO

Letos pri lubadarju 
pričakujejo vrhunec
Letos naj bi v gozdovih na Zgor-
njem Gorenjskem dosegli vrhunec 
večletnega napada lubadarja: za 
posek naj bi odkazali blizu 350 ti-
soč kubičnih metrov drevja, kar je 
še enkrat več, kot znaša dolgoletni 
letni posek.

8

VREME

Danes bo sončno. Jutri  
bo spremenljivo oblačno s 
krajevnimi padavinami. 
Malo hladneje bo.  
V četrtek bo spet sončno.

17/25 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Andraž Sodja

Jesenice – V soboto zvečer 
je na Cesti na Golico v nepo-
sredni bližini Zdravstvene-
ga doma Jesenice v hudem 
čelnem trčenju umrl pet-
desetletni domačin. S kole-
som se je najverjetneje z ve-
liko hitrostjo pripeljal po ce-
sti iz smeri Planina pod Go-
lico proti zdravstvenemu 
domu, kjer je zapeljal na na-
sprotni vozni pas in silovi-
to trčil v osebni avtomobil, 
ki je pripeljal nasproti. Po-
škodbam je na kraju nesre-
če podlegel. Do zdaj zbrane 
informacije policije na kra-
ju nesreče kažejo na krivdo 
kolesarja. 

Umrla kolesar in motorist
Na Cesti na Golico se je v soboto zvečer smrtno ponesrečil petdesetletni kolesar, ki je zapeljal pred 
avtomobil. V nesreči pri Povodju na gorenjski avtocesti je v petek zjutraj umrl tudi nemški motorist.

Čelno trčenje z avtomobilom je bilo v soboto zvečer usodno za 50-letnega kolesarja z 
Jesenic. / Foto: Andraž Sodja414. stran

Priloga:

Loške novice

Igor Kavčič

Kranj – Praznovanje so v 
Mes tni knjižnici Kranj zače-
li že v torek s fotografsko raz-
stavo in razstavo knjižnih 
dragocenosti, sredo so ob 
branju pravljic posvetili do-
mišljiji, z nastopom mladih 
glasbenikov pa glasbi, v če-
trtek so pod sloganom Knji-
žnica – gibalo napredka v so-
delovanju s podjetjem Open-
Lab predstavili 3D-tisk in vir-
tualni studio. V knjižnici, še 
posebno pa pred njo, je bilo 
živahno tudi v soboto, ko so 
se v kulturno-umetniškem 
programu slovesnosti pred-
stavile folklorne, glasbene 

in plesne skupine ter kultur-
na društva občin krajevnih 
knjižnic iz Cerkelj na Go-
renjskem, Jezerskega, Na-
kla, Preddvora in Šenčurja.

Osrednja slovesnost ob 
praznovanju visokega ju-
bileja s spominom na po-
membne dogodke v prete-
klosti in pogledom v njeno 
prihodnost ter slavnostnim 
nagovorom ministra za kul-
turo Antona Peršaka pa je 
bila v petek zvečer. Po uvo-
dnem nagovoru in čestitki 
kranjskega podžupana Bo-
risa Vehovca je o pomemb-
nosti knjižnic spregovori-
la predsednica Združenja 
splošnih knjižnic Vesna 

Horžen, ki je med drugim 
poudarila, da so knjižni-
ce prepoznavne in uspešne 
kulturne institucije, so pro-
stor navdiha, učenja, sreče-
vanj in druženj in kot take 
pomemben gradnik v iden-
titeti lokalne skupnosti. 
»Knjižnice dajejo okolju, v 
katerem delujejo, dušo, zato 
se lokalne skupnosti še kako 
zavedajo njihovega pome-
na,« je med drugim dejal mi-
nister Peršak. Glede na to, 
da se Slovenci štejemo za na-
rod knjige, pa knjižnična de-
javnost ostaja tudi ena ključ-
nih, ki se jim posveča Minis-
trstvo za kulturo.

Knjižnica dostopna vsem uporabnikom
V Mestni knjižnici Kranj so svojo sedemdesetletnico z različnimi dogodki 
praznovali ves pretekli teden, osrednjo slovesnost pa so pripravili v petek.

Ob veliko rojstnodnevno torto, kakršna se spodobi ob visokem jubileju, so stopili govorniki 
na osrednji slovesnosti. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Bled – Na Bledu je od petka 
do nedelje potekala 62. med-
narodna veslaška regata, ki 
se je je udeležilo 490 vesla-
čev iz štirinajstih držav, tudi 
nekaj takšnih z uspehi z naj-
večjih tekmovanj. Med sled-
njimi velja omeniti Nemca 
Karla Schulzeja in Hansa 

Grühneja, olimpijska prva-
ka iz Londona in Ria v dvoj-
nem četvercu, ki se letos sa-
mostojno pripravljata in se 
borita za primat med nem-
škimi dvojnimi dvojci, ter 
olimpijska prvaka brata Va-
lenta in Martina Sinkovića s 
Hrvaške. 

Pred olimpijskima 
prvakoma
Člana dvojnega dvojca Nik Krebs in Miha Aljančič, 
mariborsko-blejska veslaška naveza, je na močni 
mednarodni regati na Bledu dvakrat premagala 
celo dvakratna olimpijska prvaka iz Nemčije.

411. stran

46. stran
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Knjigo prejme JOŽICA RIFELJ iz Mengša.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletna noč: Jože Privšek – osemdeset let

Tradicionalni gala koncert Po-
letna noč, ki ga RTV Slovenija 
pripravlja v sodelovanju s Fe-
stivalom Ljubljana, bo letos 
posvečen 80. obletnici rojstva 
mojstra Jožeta Privška. Na 
odru na Kongresnem trgu v 
Ljubljani bodo v sredo, 21. 
junija 2017, ob 20.45 pod 
taktirko dirigentov Patrika 
Grebla in Lojzeta Krajnčana 
ter v izvedbi Big Banda in 
Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija zazvenele največje 
uspešnice, pod katere se je 
podpisal pianist, dirigent in 

skladatelj Jože Privšek. Ob 80. obletnici rojstva tega velikana 
slovenske glasbe bomo slišali uspešnice, kot so: Ne prižigaj 
luči v temi, Zlati prah imaš v očeh, Nad mestom se dani, Mati, 
bodiva prijatelja, Samo nasmeh je bolj grenak, Tam, kjer sem 
doma, Zato sem noro te ljubila, Kako sva si različna, Vozi me 
vlak v daljave in mnoge druge. Na velikem odru gala koncerta 
bodo priljubljene slovenske uspešnice prepevali Oto Pestner, 
Darja Švajger, Alenka Godec, Nuša Derenda, Matjaž Mrak, 
Nuška Drašček, Nina Strnad, Alex Volasko, Matjaž Kumelj, 
vokalna skupina Kreativo in drugi. 
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Katere-
ga leta se je rodil Jože Privšek? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 21. junija 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

Tokratno anketo smo op-
ravljali med prebivalci ob-
čine Jesenice. Na Stari Savi 
poteka veliko prireditev, an-
ketirane smo vprašali, kako 
pogosto jih obiščejo. Na Je-
senicah se začenjata dva 
težko pričakovana projekta: 
obnova ceste mimo Čufarja, 

natančneje od potoka Jese-
nica do križišča s Cesto na 
Golico, in gradnja krožišča 
na Hrušici. Zanimalo nas 
je, kako so zadovoljni s pro-
metno infrastrukturo v kra-
ju. V anketi je sodelovalo 
250 občanov.

Desetina sodelujočih po-
gosto obiskuje prireditve 
na Stari Savi, slaba četrtina 

jih obiskuje občasno, 28 
odstotkov vprašanih jih 
obišče redko. Prireditev na 
Stari Savi nikoli ne obišče 
39 odstotkov sodelujočih v 
anketi.

Zelo zadovoljnih s pro-
metno infrastrukturo je 13 
odstotkov vprašanih, del-
no zadovoljnih je 43 od-
stotkov, 44 odstotkov pa je 

nezadovoljnih s prometno 
infrastrukturo v kraju.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak-
tni center invalidskega pod-
jetja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440 in si ob na-
ročilu izberete eno od daril.

O obiskanosti prireditev na Stari Savi

Jože Košnjek

Brezje – Na Brezjah bosta ta 
teden dve svečanosti. Prva 
bo v četrtek, 15. junija, ko bo 
ob 19. uri maševal ljubljan-
ski škof metropolit Stanislav 
Zore, po njej pa bo procesija, 
saj bo v četrtek praznik Sve-
tega rešnjega telesa oziroma 
telovo. Letošnji maša in pro-
cesija bosta nekaj posebne-
ga, saj prav v četrtek mine-
va 70 let od vrnitve podobe 
Marije Pomagaj na Brezje. 
Ko so konec aprila leta 1941 
Nemci frančiškane izgna-
li z Brezij in je bila ogrože-
na tudi Marijina podoba, jo 
je frančiškanski brat Joza-
fat Finžgar, ki je edini smel 
ostati na Brezjah, naskri-
vaj pod pretvezo, da je mi-
zarski pomočnik, odnesel k 

frančiškanom v Ljubljano. 
Ti so jo najprej skrili na Tr-
satu nad Reko, maja 1943 pa 
so jo prenesli v ljubljansko 
stolnico, od koder so jo juni-
ja leta 1947 vrnili na Brezje.

V soboto, 17. junija, pa bo 
tradicionalno narodno ro-
manje bolnikov, invalidov in 
ostarelih na Brezje. Letošnje 
romanje bo že 49. Zato je 
tretja junijska sobota zaradi 
tradicije že postala slovenski 
narodni dan bolnikov. Maša 
bo ob 10. uri. Daroval jo bo 
pomožni ljubljanski škof dr. 
Franc Šuštar. Že pred mašo 
bo mogoče pred baziliko in 
v njej opraviti spoved. Tako 
kot vsako leto bodo tudi letos 
bolnim in invalidom poma-
gali številni prostovoljci, ka-
toliški skavti in člani Malte-
škega viteškega reda.

Slovesno na Brezjah

Urša Peternel

Podljubelj – »V taborišču je 
bil zaprt najin oče Baptiste 
Chevallier. Tik pred osvo-
boditvijo, oktobra 1944, mu 
je uspelo pobegniti in v hri-
bih se je pridružil Titovi 
vojski, partizanom. Vrsto let 
smo z družino, še ko sva bili 
majhni deklici, vsako leto 
prihajali na Ljubelj. Odkar je 
oče umrl, spomin ohranja-
va midve in še vedno prideva 
vsako leto,« sta pred spome-
nikom, ki stoji na mestu nek-
danjega koncentracijskega 
taborišča Ljubelj, poveda-
li Maryvonne Chevallier in 
Catherine Pocheton. Sestri 
sta bili v skupini dvanajstih 
sorodnikov nekdanjih tabo-
riščnikov iz Francije, ki so se 
udeležili sobotne spominske 
slovesnosti na Ljubelju, s ka-
tero so obeležili 72. obletnico 

osvoboditve podružnice 
koncentracijskega taborišča 
Mauthausen Ljubelj. To je 
bilo edino koncentracijsko 
taborišče nemškega rajha v 
Sloveniji in tedanji Jugosla-
viji, 1800 zapornikov pa je v 
nečloveških razmerah mo-
ralo graditi 1542 metrov dolg 
predor skozi Karavanke. Ker 
so bili v taborišču zaprti ljud-
je trinajstih različnih na-
rodnosti, se spominske slo-
vesnosti vsako leto udeležijo 
predstavniki številnih držav, 
od Francije, Ruske federaci-
je, Poljske, Avstrije, Nemške 
republike ... 

Letošnja slavnostna govor-
nica je bila varuhinja člove-
kovih pravic Vlasta Nussdor-
fer, ki je med drugim dejala: 
»Za hip si predstavljajmo, 
da sežemo vsem žrtvam v 
roko, jih pogledamo v njiho-
ve prestrašene oči, soočene s 

smrtjo, in jim rečemo: niko-
li ne bomo pozabili na vas. 
Storili bomo vse, da grozot, 
ki ste jih doživljali, ne bo do-
življal nihče več ...«

Organizatorji spominske 
slovesnosti, ki je simbolno po-
tekala na tako imenovanem 

»apelplatzu«, so bili Občina 
Tržič v sodelovanju s Koor-
dinacijskim odborom žrtev 
vojnega nasilja pri Zvezi 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije in Zdru-
ženjem borcev za vredno-
te NOB Tržič. V kulturnem 
programu je sodelovalo kar 
okrog sedemdeset nastopa-
jočih vseh generacij.  

Kot je dejal župan obči-
ne Tržič Borut Sajovic, spo-
minska slovesnost pod Lju-
beljem vsako leto poveže lju-
di iz različnih držav v ape-
lu po miru, ljubezni in svo-
bodi. »Danes smo na takih 
dogodkih mirni, spravljeni 
sami s sabo, nikogar ne sov-
ražimo, jasno in glasno pa 
sporočamo, da nočemo, da 
ne bomo in ne moremo po-
zabiti,« je poudaril in dodal, 
da bi nas moralo skrbeti, ker 
ima danes skupna Evropa ta-
borišča v Grčiji in se obdaja z 
bodečo mrežo.

Za mir, ljubezen, svobodo
Na mestu nekdanjega koncentracijskega taborišča Mauthausen Ljubelj je v soboto potekala spominska 
slovesnost ob 72. obletnici osvoboditve taborišča.

Francozinji Catherine Pocheton in Maryvonne Chevallier se 
slovesnosti udeležita vsako leto in s tem ohranjata spomin 
na očeta, ki je bil zaprt v taborišču. / Foto: Tina Dokl

S polaganjem vencev k spomeniku Obtožujem so se poklonili spominu na trpljenje 
taboriščnikov, ki so premraženi, v coklah, gradili predor skozi Karavanke.

Kranj – V petkovi izdaji Gorenjskega glasa smo na strani Eko-
nomija, Finance poročali tudi o poslovanju družbe Goodyear 
Dunlop Sava Tires v letu 2016. Pri tem je prišlo v naslovu član-
ka »V Savi povečali obseg prodaje« do lapsusa, saj kranjska 
družba že dolgo ni več del sistema Sava, ampak del koncerna 
Goodyear, še vedno pa proizvajajo pnevmatike pod blagovno 
znamko Sava. Naslov članka bi se torej pravilno glasil: V Go-
odyearu povečali obseg prodaje. Za napako se opravičujemo.

Popravek: Goodyear, ne Sava
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V gozdarstvu ima goz-
darsko načrtovanje 
dolgoletno tradicijo. 

Pripravljajo desetletne na-
črte za območne enote in še 
za vsako gozdnogospodarsko 
enoto posebej. V teh načrtih 
predstavijo stanje gozdov, 
analizirajo gospodarjenje v 
preteklem desetletnem ob-
dobju, poudarijo glavne pro-
bleme v enoti in za naslednje 
desetletje določijo usmeritve 
– tudi glede možnega poseka, 
odpiranja gozdov s prometni-
cami in izvedbe varstvenih in 
negovalnih del. 

Gozdarji vložijo v pripravo 
teh načrtov veliko strokovne-
ga dela in napora pri uskla-
jevanju različnih interesov, 
med katerimi je zlasti v bolj 
izpostavljenih enotah še po-
sebej zahtevno usklajevanje 
z naravovarstveniki. Tudi po-
stopek sprejemanja načrtov 
je precej dolg in zapleten, na 
poti do potrditve načrt obrav-
navata strokovni svet in svet 
območne enote, v času javne 
razgrnitve in javne obravna-
ve ga presojajo lastniki goz-
dov in drugi zainteresirani, 
na koncu ga sprejme minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Vse lepo in prav! Številke v 
načrtih »stojijo« in smernice 
veljajo, dokler se ne »zgodi« 
naravna ujma – žledolom, 
snegolom, vetrolom – in dok-
ler se v poškodovane in v os-
labele smrekove sestoje ne za-

vrta lubadar. Ker so tovrstne 
ujme vse pogostejše, njihova 
posledica pa je običajno čez-
merna razmnožitev lubadar-
ja, je tudi gozdarsko načrto-
vanje vse težje. Zgovoren je 
podatek, da je bilo v gozdno-
gospodarski enoti Pokljuka v 
obdobju 2006–2015 kar 73 
odstotkov sanitarnega pose-
ka, to je poseka zaradi ujm, 
lubadarja, bolezni in še ne-
katerih drugih razlogov. Po-
enostavljeno bi lahko rekli: 
narava je »sekala« po svoje, 
mimo interesov lastnikov in 
drugih uporabnikov gozdne-
ga prostora, mimo odločb 
gozdarjev o možnem poseku, 
mimo gozdarskih načrtov ... 
Narava je številke o možnem 
poseku »zapisala« po svoje, 
stroki sporočila, da naj si še 
naprej vsaj dolgoročno priza-
deva za bolj stabilne sestoje, 
in lastnikom gozdov naložila 
delo, ki ga tudi niso načrto-
vali. Tako je, narava je gospo-
darica, in tako bo tudi v pri-
hodnje. Gozdarji bodo morali 
svoje načrte prilagajati na-
ravi, kot jih prilagajajo tudi 
tehnološkim spremembam, 
med katere sodi strojna seč-
nja, ki se tudi na Gorenjskem 
vse bolj uveljavlja. V blejski 
območni enoti zavoda za 
gozdove so tako v načrtu za 
enoto Pokljuka določili tudi 
smernice za strojni posek, pri 
tem pa jim bo pri odločitvi za 
takšen način poseka v pomoč 
karta o občutljivosti tal. 

Številke v načrtih »stojijo«, 
a le dotlej, dokler ni ujme

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Janez Kuhar

Šmartno – Služba vlade RS 
za razvoj in evropsko kohe-
zijsko politiko je že tre-
tjo leto organizirala v dva-
najstih statističnih regijah 
glasovanje o projektih, ki 
so bili v posameznih regi-
jah podprti s sredstvi Evrop-
skega socialnega sklada, 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj ali Kohezijske-
ga sklada. V 42 dneh je bilo 
za različne projekte oddanih 
več kot 63.000 glasov, v go-
renjski regiji je največ gla-
sov, 10.846, prejel Dom Ta-
ber, ki je zato v soboto prip-
ravil dan odprtih vrat. Slove-
snosti so se udeležili številni 
gostje. Zbrane je pozdravila 
Elizabeta Pristav Bobnar, di-
rektorica Doma Taber. »Če 
je Evropa naš okvir, je naš 
prispevek lahko tudi to, da 
znamo uporabiti finančne 
vire, ki nam jih omogočajo 
finančni mehanizmi in pro-
jekti, ter predvsem, da jih 
znamo odgovorno nadgradi-
ti s kvalitetnim delom in stro-
kovnostjo,« je dejala. Župan 
občine Cerklje Franc Čebulj 

je bil vesel, da je bil Dom Ta-
ber razglašen kot najboljši 
EU projekt v gorenjski regi-
ji. Kot je dejal, je bilo v pro-
jekt, vreden okoli 11 milijo-
nov evrov, vloženega veli-
ko truda in dela. Stanoval-
cem je zaželel še naprej dob-
ro oskrbo, zaposlenim pa 
čestital za prejeto priznanje. 

Vodstvu Doma Taber in za-
poslenim je za najboljši pro-
jekt v regiji čestital tudi Zo-
ran Stančič, vodja predstav-
ništva Evropske komisije v 
Sloveniji. Nagovor je sklenil 
z besedami: »Bodite ponos-
ni na vse, kar ste dosegli.« 

V kulturnem programu 
so sodelovali Godba Cerklje, 

Pevski zbor Doma Taber, 
Bralni študijski krožek Li-
berius, Folklorna skupina 
Cerklje, ansambel Ognjeni 
muzikanti in s skečem Ani 
Rehberger, Ivan Kropivnik 
in Francka Rozman. Prip-
ravili so tudi ustvarjalne de-
lavnice ter razstavo fotogra-
fij Iva Puca. 

Najboljši projekt Dom Taber
V gorenjski regiji so v okviru akcije EU projekt, moj projekt za najboljši projekt izglasovali Dom Taber v 
Šmartnem pri Cerkljah, kjer so v soboto pripravili dan odprtih vrat. 

Župan občine Cerklje Franc Čebulj je bil vesel priznanja za Dom Taber.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V Domu upokojencev 
Kranj so predstavili projekt 
Adam za sistematično odkri-
vanje zgodnje demence in iz-
vedli tudi meritve, ki dva me-
seca potekajo med 450 pre-
bivalci Slovenije, starejšimi 
od 60 let, v šestih slovenskih 
regijah pod strokovnim vod-
stvom kliničnega oddelka za 
bolezni živčevja nevrološke 
klinike v Ljubljani. V svetu 

živi več kot 47,5 milijona lju-
di z demenco, v Evropi več 
kot 9 milijonov. V Sloveni-
ji jih je 32 tisoč, zanje skrbi 
okoli sto tisoč svojcev, zdra-
vstvenih in socialnih delav-
cev in drugih. Demenca to-
rej ni le zdravstveni pro-
blem, ampak obremenjuje 
tako svojce kot širšo družbo. 
Posredni in neposredni stro-
ški demence so v svetu zelo 
visoki, zajemajo kar odsto-
tek BDP in v zdravstvenih 

sistemih predstavljajo fi-
nančno breme enakovredno 
bremenu vseh rakavih obo-
lenj oz. bolezni srca in oži-
lja. Slovenija je sprejela Stra-
tegijo obvladovanja demen-
ce 2020, njen namen je za-
gotovitev preventivnih ukre-
pov, zgodnje odkrivanje bo-
lezni ter primeren standard 
zdravstvene in socialne zaš-
čite in zdravstvene oskr-
be oseb z demenco. V skla-
du s strategijo so zasnovali 

raziskovalno-presejalni pro-
jekt Adam, ki sedaj dva me-
seca potuje po Sloveniji, oza-
vešča o naraščanju proble-
matike demence in izva-
ja presejalne teste spomin-
skih in miselnih sposobnos-
ti, kar lahko pokaže na za-
četne faze demence. To bo 
omogočilo znanstveno-razi-
skovalno delo v razvoj novih, 
cenovno dostopnih in nein-
vazivnih metod za diagno-
stiko demence. Projekt sta 
v Domu upokojencev Kranj, 
kjer so potekala testiranja za 
stanovalce in zunanje pro-
stovoljce, predstavila njegov 
pobudnik Manuel Kuran in 
Jurij Dreo. Vsak udeleženec 
bo v dveh mesecih prejel re-
zultate testiranja. Partnerji 
v projektu so Bickb, družba 
za aplikativno nevroznanost, 
Nevrološka klinika v Ljublja-
ni, Zveza društev upokojen-
cev Slovenije, Triglav Zdrav-
je in društvo Spominčica. 
Slednje deluje v devetih dru-
štvih po Sloveniji in 25 skupi-
nah za samopomoč, je pove-
dala članica združenja Alen-
ka Virant, ki je spregovorila 
o prepoznavanju demence 
in njenih prvih znakih. 

Presejalni program tudi za demenco 
V Kranju so predstavili in izvedli testiranje v okviru projekta Adam, raziskovalno-presejalnega projekta 
zgodnjega odkrivanja demence. 

V Kranju so o demenci spregovorili (od leve): Alenka Virant (Spominčica), Zvonka 
Hočevar (Dom upokojencev Kranj), Manuel Kuran (družba Bickb) in Jurij Dreo (Katedra za 
nevrologijo medicinske fakultete).
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Jože Košnjek

Radovljica – Krajevna skup-
nost Radovljica je za svoj 
praznik izbrala 1. junij, ko 
se je leta 1884 rodil eden 
največjih slovenskih arhi-
tektov Ivan Vurnik. Vurni-
kovi dnevi v spomin na ug-
lednega meščana so postali 
odmeven dogodek, ne le za 
mesto Radovljica, ampak za 
širše okolje. Pred štirimi leti 
so krajevna skupnost Rado-
vljica in občudovalci Vurni-
kovega dela, še posebej Cen-
ter arhitekture Slovenije, 
obogatili Vurnikove dneve z 
obiskom krajev, v katerih sta 
pustila svoje sledi arhitekt, 
ki je umrl leta 1971 in je tudi 
radovljiški častni občan, in 
njegova soproga, slikarka 
Helena Kottler Vurnik. Po-
leg tega pa na teh poteh po-
potniki spoznavajo tudi dru-
ge zanimive arhitekture 

različnih obdobij. Prvi dve 
poti sta vodili v Ljubljano, 
lanska pa v Trst in v Gorico. 

Letošnje četrto Vurnikovo 
potovanje je bilo v soboto, cilj 
pa je bil Maribor, v katerem je 
Ivan Vurnik zapustil enkra-
tno arhitekturno dediščino. 
Značilnosti Vurnikovega ma-
riborskega ustvarjanja in dru-
gih arhitekturnih posebnosti 
za mnoge Gorenjce manj po-
znanega štajerskega mesta so 
odkrivali Špela Kuhar in Bar-
bara Viki Šubic iz Centra ar-
hitekture Slovenije, prizna-
ni slovenski arhitekt docent 
Robert Potokar, umetnostna 
zgodovinarka dr. Marjeta Ci-
glenečki in arhitektka Nives 
Čorak. Med potniki sta bila 
tudi Vurnikova vnukinja Mir-
jana Žumer Prelog in predse-
dnik Krajevne skupnosti Ra-
dovljica Andrej Golčman. 

Udeleženci Vurnikove 
poti so najprej obiskali tako 

imenovano Vurnikovo kolo-
nijo na desnem, nekdaj de-
lavskem bregu Drave. Po 
letu 1920 je namreč mladi 
arhitekt Vurnik kot človek 
z izostrenim občutkom za 
družbene in socialne proble-
me spremljal reševanje arhi-
tekturnih in stanovanjskih 
vprašanj po Evropi med de-
lavstvom, še posebej na Du-
naju, in v letih 1927 in 1928 
o tem obširno pisal v Domu 
in svetu, v koledarju Mohor-
jeve družbe in v Slovencu, v 
katerem je objavil tudi načr-
te vrstnih hiš, ki bi jih »pri-
den delavec« v dvajsetih letih 
lahko odkupil. Tedanja ma-
riborska oblast, ki se je zave-
dala stisk vedno številnejše-
ga delavstva in tudi nevšeč-
nosti, ki bi jih lahko njego-
vo nezadovoljno povzročilo, 
je sprejela Vurnikovo ide-
jo, zagotovila 70.000 kva-
dratnih metrov veliko in 

tedanjim zahtevam primer-
no komunalno opremlje-
no zemljišče, na katerem je 
bilo hitro zgrajenih 211 enot! 
Ivan Vurnik se je v tem pri-
meru izkazal kot vrhunski 
arhitekt in izjemoma tudi 
urbanist. Sobotna Vurniko-
va pot v Mariboru se je na-
daljevala z ogledom cerkve 
Rešnjega telesa v Vurniko-
vi koloniji, železniške posta-
je, židovskega trga s stolpom 
in sinagogo, Naskovega ozi-
roma Vetrinjskega dvorca, 
Tihčevega spomenika NOB, 
Hutterjevega bloka, tržni-
ce, lutkovnega gledališča v 
minoritskem samostanu in 
salezijanskega centra sve-
tega Janeza Boska na Tabo-
ru, kjer je bil v arhitekturno 
izvirni cerkvi izlet sklenjen 
z nastopom pevcev Renate 
Gračner in Mitja Krajnca ter 
flavtistke ter pianistke Žive 
in Neje Skrbiš. 

Maribor je tudi Vurnikov
Letošnja četrta Vurnikova pot v okviru letošnjih Vurnikovih dni, praznika krajevne skupnosti Radovljica, 
je v soboto peljala v Maribor, kjer so pomembni sledovi dela radovljiškega arhitekta.

Udeleženci Vurnikove poti na mariborskem Trgu generala Maistra

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Krajev-
ne organizacije za ohranja-
nje vrednot NOB iz Bohinja 
so s pomočjo Občine Bo-
hinj v soboto, 3. junija, na 
Stari Poljani nad planino 
Konjska dolina na Pokljuki 
pripravile srečanje pri par-
tizanski Ambulanti E skozi 
4G. Srečanja se je udeležilo 
okoli dvesto obiskovalcev iz 
različnih krajev, med njimi 
tudi bolničarka ambulante 

Marica Ravnik - Rosvita, ku-
harica in bolničarka Ivanka 
Štrajn - Alenka in ranjenec 
Franc Cerkovnik. V Ambu-
lanti E skozi 4G se je zdra-
vilo več kot sto ranjencev in 
bolnikov iz različnih enot, 
težjih ranjencev pa po za-
slugi te ambulante ni bilo 
treba evakuirati v bolnišni-
ce na Primorskem. Am-
bulanta se je večkrat se-
lila med Mrzlim studen-
cem, Rudnim poljem, 
Praprotnico, Podjeljami in 

Koprivnikom, njen začetek 
pa sega v 15. december 1943, 
v boj 3. bataljona Prešerno-
ve brigade z Nemci na Go-
reljku. Vodja ambulante je 
bil Jože Ravnik - Izidor, za 
paciente pa so v različnem 
času skrbeli trije zdravniki 
– Ivan Hribernik - Matjaž, 
Vladimir Wolf - Borut ter 
Edmund Kadlik iz Prage. 
Doktor Matjaž je ob priho-
du dobil pinceti, zarjavele 
medicinske škarje, jod, za-
vojni material, nekaj tablet 

ter injekcij, operacijski nož 
pa je bila britvica, zasajena 
v kratko ukrivljeno palico. 
Pozneje so dobili nekaj in-
strumentov od jeseniških 
zdravnikov, nekaj pa jih je 
po zdravnikovi zamisli iz-
delal kovač iz Srednje vasi.

Po vojni so dele barake ra-
znesli, novo pa je leta 1984 
postavil Območni odbor 
ZZB NOV Radovljica. De-
setletja po vojni je bila am-
bulanta skoraj pozablje-
na, saj tudi mnogi Bohinjci 

zanjo niso vedeli in še zdaj 
ne vedo, zato je bilo srečanje 
namenjeno zahvali vsem, 

ki so za ambulanto skrbeli 
in ohranjali in oživljali spo-
min nanjo.

Spomin na Ambulanto E skozi 4G
Na griču Stara Poljana na Pokljuki se je pri partizanski bolnišnici, znani kot Ambulanta E, srečalo čez 
dvesto ljudi, ki so počastili spomin na težke čase narodnoosvobodilnega boja.

Srečanje pri partizanski bolnišnici 

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svetniki so decembra 
lani sprejeli sklep o prene-
hanju obratovanja sedežni-
ce Španov vrh nad Jesenica-
mi. Smučišče je več let obra-
tovalo z izgubo, zaradi po-
manjkanja naravnega snega 
pa so v kakšni sezoni našteli 
le po nekaj smučarskih dni. 
V začetku letošnjega leta 
pa se je na Občini Jesenice 
oglasil Milan Klinar, nekda-
nji domačin iz Planine pod 
Golico, ki je predstavil za-
misel, da bi skupaj s skupi-
no zanesenjakov ponovno 
oživili smučišče. V zadnjih 
mesecih so pripravljali po-
slovni načrt, zdaj pa so za-
deve tako daleč, da bodo po-
slovni načrt Športnega cen-
tra Španov vrh predstavi-
li na seji občinskega sveta 
na Jesenicah, ki bo 22. juni-
ja. Lastnica smučišča je na-
mreč Občina Jesenice, ob-
činski svet bo zato odločal o 
prodaji zemljišča s stavbami 
spodnje, srednje in zgornje 
postaje žičnice in same se-
dežnice, cena naj bi bila 80 
tisoč evrov. Prav tako mo-
rajo občinski svetniki spre-
jeti uraden sklep o prenosu 
koncesije, ki jo je država po-
delila Občini Jesenice in ve-
lja do leta 2029, na novou-
stanovljeno zasebno družbo 
za opravljanje žičniške de-
javnosti.

In kakšni so načrti skupi-
ne zanesenjakov, ki želijo 
oživiti smučišče? Kot izhaja 
iz poslovnega načrta, bodo 
ustanovili družbo z omeje-
no odgovornostjo, razvija-
li pa bodo tako zimski kot 
poletni turizem. Glede na 

podatke o obratovanju smu-
čišča iz preteklih let meni-
jo, da bi center lahko poslo-
val brez rdečih številk. V po-
letni in zimski sezoni bi po 
načrtih lahko zagotovili med 
75 in 90 obratovalnih dni se-
dežnice, s čimer bi se števi-
lo obiskovalcev povečalo na 
7500 do 10 tisoč letno. To pa 
je že dovolj, da center lahko 
preživi. 

Še pred letošnjim pole-
tjem želijo urediti kolesar-
sko stezo za spust, ki bo pi-
lotni projekt, ki bo zagotovil 
denar za nadaljnje obratova-
nje. Pred zimo bodo poskr-
beli za vse potrebne pregle-
de in vzdrževalna dela na se-
dežnici, ki jo bodo pogna-
li takoj, ko bo zapadlo do-
volj naravnega snega. Še le-
tos pa bodo po načrtih začeli 
pripravljati vse potrebno za 
ureditev sistema dodatnega 
zasneževanja. Zavedajo se 
namreč, da bo le z dodatnim 
zasneževanjem smučarsko 
sezono mogoče podaljšati 
na čas od sredine decembra 
do sredine marca. 

Za načrte so pridobili tudi 
podporo v kraju, podpisali 
pa so tudi že pogodbe z la-
stniki, ki se strinjajo tudi s 
poletnimi dejavnostmi na 
njihovih zemljiščih. 

Kot pravijo pobudniki, 
Športni center Španov vrh 
želijo v petih letih razviti v 
»sodoben ekološki, družin-
ski, celoletni športni center, 
ki bo vzorčni primer aktiv-
nega preživljanja prostega 
časa, tehnologije in arhitek-
ture. Na tej ekskluzivni lo-
kaciji v Planini pod Golico 
bomo ponudili slovenskim 
in tujim gostom nekaj uni-
katnega v Evropi in svetu«. 

Nov začetek za 
Španov vrh?
Skupina zasebnikov je pripravila poslovni načrt 
za oživitev smučišča Španov vrh. Uredili naj bi 
Športni center Španov vrh, ki bo živel vse leto.
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Podjetje Jurčič & Co., d. o. o. je družinsko podjetje s tradicijo in 
vizijo, poznano po številnem in modernem voznem parku, 
servisu vozil, kleparskih ter ličarskih delih. 

Za razvoz tovora po Evropi iščemo izkušene 

VOZNIKE (CE) m/ž
in za vzdrževanje tovornih vozil ter priklopnikov v delavnici

AVTOMEHANIKA in AVTOKLEPARJA m/ž
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, redno plačilo in delo v 
modernem delovnem okolju. 

Za prijavo in več informacij nas pokličite na 04/27 11 529 ali 
pišite na info@jurcic.com oz. se oglasite pri nas na naslovu 
Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur.

Mateja Rant

Kranj – S projektom Inženir-
ke in inženirji bomo skrbi-
jo za promocijo tehničnih 
in naravoslovnih poklicev 
ter spodbujanje inovativno-
sti med dijaki tretjega in če-
trtega letnika. Mlade tako 
želijo navdušiti za ustvarjal-
nost v tehničnih poklicih, ki 
bo vodila k dvigovanju doda-
ne vrednosti in konkurenč-
nosti. Po besedah ravnate-
lja Gimnazije Kranj Franca 
Rozmana je pri poklicni ori-
entaciji največ vredna oseb-
na izkušnja, zato so z dijaki 
svoje zgodbe delili direktor 
energetskih rešitev v Petrolu 
Jože Torkar, Vesna Nahtigal 
z Inštituta za kovinske ma-
teriale in tehnologije, vod-
ja laboratorija za konstruk-
cije na Zavodu za gradbeni-
štvo Slovenije Uroš Bohinc 
in kadrovska menedžerka v 
Lekovi Biofarmacevtiki Špe-
la Bernhard.

Dijake je v uvodu nago-
vorila Edita Krajnović, ki je 
skupaj z Antonom Petričem 
in Janezom Beštrom sousta-
noviteljica projekta Inženir-
ke in inženirji bomo, ki ga iz-
vajajo šesto leto, njegov ča-
stni pokrovitelj pa je pred-
sednik države Borut Pahor. 

»Naša ideja je, da bi znali 
prihodnost ustvarjati, in ne 
samo opazovati,« je pouda-
rila Edita Krajnović in z di-
jaki delila nasvet slovenske-
ga fizika in sodelavca ve-
soljske agencije Nasa Du-
šana Petrača, naj jih priho-
dnost ne skrbi, trudijo naj se 
le dobiti primeren poklic in 
delovna mesta zanje se bodo 
že našla. Tudi številni dru-
gi slovenski znanstveniki, 
ki se jim je uspelo uveljavi-
ti v tujini, po njenem doka-
zujejo, da smo Slovenci na-
rod inženirjev in inovator-
jev ter tudi ambiciozen na-
rod. Vprašanja, ki si naj jih 

dijaki postavijo pri svoji ka-
rierni odločitvi, so, kaj radi 
delajo oziroma kaj je njihova 
strast, kaj dobro delajo ozi-
roma kateri so njihovi talen-
ti ter kaj okolje potrebuje in 
se torej splača.

Ključ za uspeh na poklic-
nem področju sta delavnost 
in vztrajnost, je poudarila 
Vesna Nahtigal in dodala, 
da je na njihovem področju 
ogromno možnosti za za-
poslitev. Ob tem je razloži-
la, da si metalurgijo marsik-
do še vedno predstavlja kot 
umazano dejavnost, a se je ta 
panoga v zadnjem času moč-
no razvila in postaja vse bolj 

ekološka. Po besedah Uro-
ša Bohinca se splača slediti 
svojim notranjim vzgibom. 
»Sam sem začel z razstavlja-
njem igračk, ker me je vedno 
zanimalo, kako stvari deluje-
jo,« je opisal, kaj ga je že zelo 
zgodaj navedlo k zahtevne-
mu študiju matematične fi-
zike. Čeprav s svojim znan-
stvenim delom ni obogatel, 
je dejal, pa v njem neizmer-
no uživa in rad hodi v službo. 
»Zato tisto, kar delate, delaj-
te z veseljem,« jim je postre-
gel z zelo preprostim nasve-
tom za uspeh. Jože Torkar je 
kot pomembno prelomnico 
v svojem življenju označil 
srečanje s človekom, ki ga je 
usmeril v naravoslovje. Da-
nes je avtor dveh znanstve-
nih prispevkov, v katerih je 
utemeljil princip tehnično-
-ekonomskega optimiranja 
sistemov daljinskega ogre-
vanja v realnem času, in pre-
jemnik petih nagrad za ino-
vacije in razvoj na podro-
čju učinkovite rabe energi-
je in vode ter zmanjšanja 
okoljskih obremenitev. Špe-
la Bernhard, ki se ukvarja s 
privabljanjem mladih talen-
tov v Lek, pa je pojasnila, da 
pri kandidatih iščejo pred-
vsem mlado energijo, voljo 
in interes. 

Slovenci ambiciozen narod
Ne teslo, Tesla bom! so naslovili okroglo mizo v Gimnaziji Kranj, ki so jo pripravili v okviru neprofitnega 
projekta Inženirke in inženirji bomo. S tem projektom poskušajo mlade navdušiti za inoviranje in jim 
nakazati smeri poklicev, ki jih ustvarja prihodnost, predvsem pa jim pomagati odkriti njihove talente.

Svoje poklicne zgodbe so z dijaki Gimnazije Kranj delili 
(od leve proti desni): Jože Torkar, Špela Bernhard, Vesna 
Nahtigal in Uroš Bohinc. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Tradicionalni spre-
jem odličnjakov osnov-
nih šol ter t. i. prebojnikov 
– prejemnikov priznanj na 
državnih in mednarodnih 
tekmovanjih iz znanja je 
Mestna občina Kranj letos 
priredila v starem kranj-
skem bazenu na Savskem 
otoku. Preden jih je nago-
voril župan Boštjan Trilar, 
se je 107 devetletnih odlič-
njakov (končno število še ni 
znano) ter 132 prebojnikov 

s kranjskih osnovnih in 
srednjih šol v sproščenem 
ozračju pomerilo v Kiks kvi-
zu o Kranju in njegovi zgo-
dovini, ki ga je vodil Boštjan 
Gorenc - Pižama. »Ponosni 
smo, da ste pripravljeni na-
rediti korak več, da ste prip-
ravljeni odstopiti od množi-
ce s svojimi uspehi. S tem 
tudi garantirate, da je Kranj 
danes in bo še v prihodno-
sti mesto priložnosti, mes-
to uspehov,« je kranjskim 
talentom med drugim de-
jal župan. 

Kranjski talenti so se pomerili v kvizu

Kiks kviz za mlade kranjske talente je vodil že nekoliko 
starejši kranjski multitalent Boštjan Gorenc - Pižama. 

Urša Peternel

Žirovnica – Potem ko je ži-
rovniški občinski svet konec 
decembra lani sprejel pro-
račun za leto 2017, so prej-
šnji teden potrdili prvi re-
balans. Po rebalansu bodo 
proračunski prihodki zna-
šali 3,7 milijona evrov, kar je 
za dobrih 73 tisoč evrov več 
od v decembru sprejetega 

proračuna. Odhodki bodo 
glede na plan višji za 181 ti-
soč evrov in naj bi znašali 4,4 
milijona evrov. Proračunski 
primanjkljaj naj bi tako zna-
šal 724 tisoč evrov in naj bi 
ga pokrili s sredstvi na raču-
nih. Na odhodkovni strani 
so uskladili investicijske od-
hodke, saj se gradnja kana-
lizacije Breg začenja že po-
mladi namesto jeseni, treba 

je bilo zagotoviti dodatna 
sredstva za odkup zemljišč 
za pločnik in avtobusno po-
stajališče in pripravo investi-
cijske dokumentacije za ob-
voznico Vrba. Rebalans pa je 
bil potreben tudi zaradi za-
mud pri razpisih za pridobi-
tev državnih oziroma evrop-
skih sredstev. Načrtovali so 
namreč, da bodo iz projekta 
Alpe Adria prejeli 39 tisoč, 

za Čebelji park pa 50 tisoč 
evrov, a se bo zaradi zamud 
pri razpisih izvajanje projek-
tov lahko začelo šele v dru-
gi polovici leta, sofinancira-
nje pa bo realizirano prihod-
nje leto. Razpis Alpe Adria je 
sicer že odobren, razpis, na 
katerega bodo prijavili pro-
jekt Čebelji park, pa še sploh 
ni objavljen, so pojasnili v 
občinski upravi.

Rebalans tudi zaradi zamud pri razpisih

Aleš Senožetnik

Kranj – V Kranju se je prej-
šnji teden sestal Svet go-
renjske regije, ki ga sestav-
ljajo župani osemnajstih 
občin. Direktor Regional-
ne razvojne agencije Go-
renjske, BSC Kranj, Rok 
Šimenc je župane seznanil 
z gradivom, ki ga je pripra-
vilo ministrstvo za gospo-
darski razvoj in ga je obrav-
navala tudi vlada. »Gradivo 
je izjemno pomembno za 
nadaljnje aktivnosti, pove-
zane s podpisom prvih do-
govorov za razvoj regij in 
pripravo drugega povabi-
la regijam za pripravo nas-
lednjih dogovorov za razvoj 
regij,« poudarjajo na BSC 
Kranj. V okviru drugega po-
vabila za pripravo projektov 
za vključitev v dogovore za 
razvoj regij, ki bo predvido-
ma odprt za prijave do kon-
ca oktobra, bo za kohezijsko 
regijo Zahodna Slovenija, v 
katero spada tudi Gorenj-
ska, na voljo 130,34 milijona 
evrov sredstev za spodbuja-
nje podjetništva, multimo-
dalne urbane mobilnosti, 

podporo naložbam za pri-
lagajanje podnebnim spre-
membam ter vlaganje v vod-
ni sektor.

V okviru prvega dogovo-
ra za razvoj regije je za Go-
renjsko predvidena izvedba 
štirih projektov: Odvajanje 
in čiščenje komunalnih od-
padnih voda Gorki 2, druga 
faza, v vrednosti 6.598.893 
evrov; Kolesarska povezava 
Jesenice–Lesce–Bled v vred-
nosti 447.191 evrov; Pilotni 
projekt bivalne enote, dein-
stitucionalizacija v vrednos-
ti 350 tisoč evrov ter Regij-
ska shema kadrovskih šti-
pendij, za katero bo na Go-
renjskem do leta 2022 na vo-
ljo 756.240 evrov.

Med drugim so se sezna-
nili tudi s spremembami Re-
gijske garancijske sheme za 
gorenjsko regijo in potrdili 
kreditno-garancijski odbor. 
Regijska garancijska shema 
tako malim in srednje veli-
kim podjetjem omogoča pri-
dobitev kredita z 80-odsto-
tno garancijo, z 1,85-odsto-
tno do 2,13-odstotno obre-
stno mero v višini od osem 
tisoč do petsto tisoč evrov.

Župani za uresničevanje 
kohezijskih projektov
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Škofja Loka – Dvanajstič po vrsti je zazvenela O'glasbena 
Loka, nastop učencev Glasbene šole Škofja Loka po trgih, 
ulicah, atrijih, cerkvah in drugih kotičkih starega dela mesta. 
»To je lepa tradicija, ki ozvoči vse prostore starega mestnega 
jedra. Prihodnje leto bo lahko zvenela še lepše in širše, ko se 
bo lahko trinajsta O'glasbena Loka oglasila tudi na Spodnjem 
trgu, kjer ji želimo odpreti tudi špitalsko cerkev, in na novem 
prizorišču, na trgu pod gradom,« je O'glasbeni Loki zaželel 
župan občine Škofja Loka Miha Ješe.  

Loko polepšali glasbeni nastopi

Na Cankarjevem trgu so si mimoidoči ogledali baletni 
nastop učenk Glasbene šole Škofja Loka. / Foto: Andrej Tarfila
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Prost vstop. Program bo izpeljan v vsakem vremenu.

INFO: Turizem Škofja Loka
04 517 06 00, 051 427 827
info@skofja-loka.com
www.visitskofjaloka.si
www.historial.si

Uvodna dogodka festivala: 
Predstavitev knjige dr. Žive Deu Dragocenosti starih mestnih jeder z
uvodom dr. Franceta Štukla / Galerija Franceta Miheliča / 22.6. ob 19.00 
Koncert Igor in zlati zvoki z gosti, Fantje s Praprotna / Mestni trg /
23.6. ob 20.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Kulinarična ponudba / Mestni trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg, Mestni trg /
zbor na Spodnjem trgu ob 10.00
Osrednji dogodek – dramska igra »Hudičeva brv« / Atrij Rotovža /
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Taboršti Kupci
iz češkega Tabora, rokodelske delavnice v Rokodelskem centru DUO
Škofja Loka / Mestni trg, Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Rokodelnice za otroke, nastopi učencev škofjeloških osnovnih šol,
prikaz kovanja in pletarstva, starodobni kolesarji / Spodnji trg /
10.00 – 18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu / zbor pred Kaščo ob 12.00
Rokodelnice za otroke, stare ljudske igre, muzejska delavnica, prikaz
pletenja jalb na statvah / vrt Loškega gradu / 12.00 – 18.00
Karavana domačih pivovarn / Bar Freising / 17.00 – 24.00
Večerni koncert skupine Katalena / Mestni trg / 20.00
Spremljevalni dogodki festivala: 
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Mala galerija
Občine Škofja Loka, Mala dvorana Sokolskega doma / 13.6 – 6.7.
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Okno loške hiše /
19.6. – 6.7.
Prost vstop v Špitalsko cerkev / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Groharjevo galerijo / Mestni trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča / Spodnji trg / 11.00 – 13.00
Brezplačen ogled Škoparjeve hiše / vrt Loškega gradu / 11.00 – 18.00
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Festival zgodovine: sobota, 24. junij 2017
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Jože Košnjek je (GG, 6. junij) 
zabeležil nekaj mnenj koroških 
Slovencev po sprejemu nove de-
želne ustave in je tej zabeležki 
dal naslov Nova ustava brez 
slovenskega aplavza. Drugač-
nega rezultata tudi ni bilo pri-
čakovati.
Zame je razočaranje dr. Valen-
tina Inzka in Nantija Olipa 
sicer razumljivo, vendar pa bi 
od njiju pričakoval bolj odloč-
no zavzemanje za notifikacijo 
Avstrijske državne pogodbe 
(ADP). Brez notifikacije ADP 
so vsa tarnanja brezplodna. 
Tožbe, da se pričakovanja ko-
roških Slovencev glede koroške 
deželne ustave niso uresničila, 
ne pomagajo nič. Potrebna je 
aktivnost koroških Slovencev, 

Koroška ustava 
in notifikacija 
ADP

ki pa bi se ji na čelo lahko 
postavila prav dr. Valentin 
Inzko in Nanti Olip. Koroški 
Slovenci svojih težav in zapo-
stavljenosti ne bodo mogli raz-
rešiti oz. jih bistveno zmanj-
šati drugače kot z notifikacijo 
ADP. Edini učinkovit ukrep 
proti proglasitvi nemščine za 
deželni jezik na Koroškem je 
zahteva za notifikacijo ADP, 
to pa pomeni uveljavitev 7. 
člena ADP, ki v petih odstav-
kih določa pravice slovenske 
(in hrvaške) manjšine na Ko-
roškem.
Namesto prerekanja s svo-
bodnjaško in ljudsko stranko 
na Koroškem je treba zahteva-
ti uresničitev mednarodne po-
godbe, to je ADP, in sicer njen 
7. člen ADP.  
Tako pridemo do bistva pro-
blema, to pa je notifikacija 
ADP. Slovenki politiki so 
doslej ta problem potiskali 
ob stran. Očitno obstaja neki 
dogovor oz. obljuba iz časa 
osamosvajanja, še po spreje-
mu Temeljne ustavne listine, 
da ne bomo notificirali ADP. 
Pogledati bi morali, kaj se je 
zgodilo 16. oktobra 1992 na 
Dunaju. Jaz to v svoji knjigi 
(Osamosvojitev Slovenije in 
ADP, str. 93–94) imenujem 
Waterloo slovenske zunanje 
politike. Ta Waterloo sta zre-
žirala avstrijski in slovenski 

zunanji minister Alois Mock 
in Lojze Peterle.
Dosedanji odnos koroških Slo-
vencev do notifikacije ADP 
kaže nerazumljivo nezaintere-
siranost za ta problem. Notifi-
kacija ADP je seveda formalna 
naloga Republike Slovenije, 
ker bo šele s tem aktom Slo-
venija formalno prevzela nas-
ledstvo Jugoslavije glede ADP. 
Vendar pa je notifikacija ADP 
hkrati v interesu slovenske 
manjšine v Avstriji, ker brez 
notifikacije ADP slovenska 
manjšina ne more uveljavljati 
pravic, ki jih določa 7. člen. To 
resnico je Republiki Sloveniji 
in slovenski manjšini v Avstriji 
povedal predsednik avstrijske-
ga parlamenta Khol ob obisku 
slovenske parlamentarne dele-
gacije na Dunaju, ki se je že-
lela pogovarjati o položaju slo-
venske manjšine v Avstriji na 
podlagi 7. člena. O tem pišem 
obširno v svoji knjigi (Osamo-
svojitev Slovenije in ADP. Pog-
led z Dunaja in Ljubljane, str. 
78–80).
Žal koroški Slovenci pri svojih 
prizadevanjih za notifikacijo 
ADP očitno ne morejo dosti 
računati na Marjana Šturma, 
ker se je že odpovedal 7. členu 
ADP oz. zahtevi za notifikaci-
jo ADP.

Dr. Ivan Kristan

PREJELI SMO

Razmišljanje ob članku Div-
jaki skozi Strahinj, objavlje-
nem v Gorenjskem glasu 1. 
junija 2017
V objavljenem članku je po 
mojem mnenju polno spre-
nevedanja. Občinska uprava 
Naklo in Inšpektorat Kranj 
sta popolnoma pozabila, da 
je občina nekaj več kot samo 
Strahinj in Podreber. Že dalj 
časa opozarjam, da je pro-
blem prehitre vožnje tudi 
v Podbrezjah, natančno v 
klancu (Osranka), saj je ve-
činoma bližnjica za tranzit 
med Bistrico in Srednjo vasjo.
Klanec je opremljen s prome-
tnimi oznakami vožnje 30 
km/h in dopolnilno tablo do-
voljeno za lokalni promet. Se-
veda se oznake večinoma ne 
upoštevajo. Postavljena je tudi 
fizična ovira (ležeči policaj). 
Ta pa je postavljen na skrajno 
napačnem mestu – na sredini 
klanca, in ne na začetku, da bi 
umiril promet. Prebivalcem ob 
klancu je bila s strani občinske 
uprave obljubljena kontrola 
prometa komunalnega redar-
stva. Ta pa se tudi ne izvaja.

Divjaki skozi 
Strahinj

Torej, kaj hočemo. Ali mo-
ramo čakati na nov tragični 
dogodek, ki se je pred leti že 
zgodil! Hvala občinske uprave 
pa takrat zagotovo ne bo niko-
mur v korist.

Tone Mihelič,  
Podbrezje 

V zgodovino knjižnice 
od Narodne čitalnice, ki je 
bila v Kranju ustanovljena 
leta 1863, in knjižnice, ki 
je v začetku prejšnjega sto-
letja začela obratovati v nje-
nem okviru, do ustanovitve 
Ljudske knjižnice Kranj 22. 
julija 1947 je zbrane pope-
ljal študent zgodovine Ivan 
Smiljanić, Jana Zeni Bešter 
iz knjižnice pa je predstavi-
la pet tudi širše prepoznav-
nih knjižničarjev – od sla-
vistov Stanka Bunca, Jožeta 
Šifrerja, Bojana Piska, Fran-
ca Drolca do priljubljene pi-
sateljice Berte Golob.

Direktorica knjižnice Bre-
da Karun je v nagovoru kot 
največjo prelomnico v dol-
gem življenju kranjske-
ga knjižničarstva pouda-
rila selitev v novo knjižni-
co leta 2011: »Ker so se pod 
eno streho združeni vsi tri-
je doslej prostorsko ločeni 
oddelki, ljudski, študijski in 
pionirski, ker imamo zdaj 

možnost delovati v okviru 
novega koncepta splošnih 
knjižnic, ne le kot izposoje-
valnica gradiva, ampak tudi 
kot prostor druženja, kultu-
re, učenja, socialnega vklju-
čevanja, most med generaci-
jami, tretja pomembna spre-
memba pa je vključevanje 
sodobne tehnologije v naše 
delo.« Povedala je, da so z za-
poslenimi skupaj oblikovali 
strategijo razvoja knjižnice 
za prihodnjih pet let, v ka-
teri so med drugim zapisa-
li tudi, da bodo razvijali sto-
ritve za ciljne skupine upo-
rabnikov, s katerimi bodo 
nagovarjali tiste, ki v knji-
žnico še ne zahajajo. Upa, da 
bo glavni financer Mestna 
občina Kranj, ki v knjižni-
ci vsa leta prepoznava njen 
pomen, več skrbi pokazal 
tudi pri skrbi za vzdrževal-
ne stroške stavbe knjižnice, 
saj sredstva za ta namen od 
leta 2014 vztrajno zmanjšu-
je. Slavnostni govorniki so si 
bili tudi edini, da so knjižni-
ca tudi njeni zaposleni.  

Knjižnica dostopna 
vsem uporabnikom
31. stran

Mateja Rant

Naklo – Ob letošnjem vses-
lovenskem Tednu ljubi-
teljske kulture je tudi v ob-
čini Naklo dozorela ideja, 
da se pridružijo državnemu 
projektu Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti in posadijo ro-
dovitno drevo, ki ponazarja 
široko dostopnost in razno-
likost ljubiteljske kulture, 
ohranjanje kulturne dedišči-
ne in skrb za biotsko razno-
vrstnost Slovenije. Na pred-
log Draga Paplerja so zasa-
dili ponovno odkrito avtoh-
tono sorto jablane Paplerjev 
bobovec. Povezana je z nje-
govim prednikom Franom 
Paplerjem, ki je okrog leta 
1895 s križanjem štajerske-
ga bobovca in zlate parme-
ne vzgojil novo sorto jabolk, 
tako imenovane paplerke ali 
Paplerjev bobovec.

Drago Papler je zasadi-
tev omenjene jablane ozna-
čil za simbol medgeneracij-
skega in družbenega pove-
zovanja, ki prerašča v bla-
govno znamko na kultur-
no-umetniškem, razisko-
valno-razvojnem, izobra-
ževalnem, kmetijskem in 
gospodarskem področju. 

Drevo so zasadili na pobu-
do Likovnega društva Nak-
lo, ki je tudi priskrbelo dre-
vo. Pobudi se je pridružila 
Občina Naklo, ki je odsto-
pila zemljišče, ob tem pa se 
je Alojzija Murn iz Likov-
nega društva Naklo zahva-
lila tudi Andreji Valant, di-
rektorici Doma starejših ob-
čanov Preddvor, pod okrilje 

katerega sodi Dom starejših 
občanov Naklo. Predsedni-
ca Zveze kulturnih društev 
Kranj Mija Aleš je pojasni-
la, da je Teden ljubiteljske 
kulture letos potekal četr-
to leto in je bil tokrat pos-
večen prav likovni dejavno-
sti. Ob tej priložnosti so v li-
kovnem društvu predstavili 
še nakljansko pito, ki so jo 

spekli posebej za omenjeno 
prireditev. Po besedah Aloj-
zije Murn gre za sladico iz 
krhkega testa z jabolčnim 
nadevom, ki so jo pripravili 
po starem receptu, ki izvira 
iz družine Papler, a so ji do-
dali ingver. »Z dodano novo 
zdravo sestavino zdaj posta-
ja nakljanska pita,« je še de-
jala Alojzija Murn.

Jablana povezuje generacije 
Na pobudo nakelskega likovnega društva so pri Domu starejših občanov Naklo slovesno zasadili 
ponovno odkrito avtohtono jablano Paplerjev bobovec in se tako pridružili projektu Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti sajenja rodovitnih dreves kot simbola ljubiteljske kulture.

Pri Domu starejših občanov Naklo so slovesno zasadili ponovno odkrito avtohtono jablano 
Paplerjev bobovec. / Foto: Primož Pičulin
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 Prijavite se na kmečko  
 ohcet v Bohinju!

Prijavnica za kmečko ohcet
(Podatke vpisujte čez besedilo v sivih okenčkih)

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna pri- 

reditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično 

društvo Bohinj in prikazuje stare življenjske nava-

de Bohinjcev. 

Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen način vabimo, 

da sodelujejo v izboru za poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 29.7.2017 ob 19.30 uri. 
V kolikor bo par želel imeti civilno poroko v Bohinju ta 

dan, se bo izvedla v popoldanskem času. Par bo oblečen 

v narodni noši, po poroki bo veselica z ansamblom. 

Za hrano in pijačo določenega števila svatov bo poskr-

bljeno. Mladoporočenca bosta prejela več lepih daril, 

kot sta prstana, potovanje, najem apartmajev v Bohinju, 

razne športne dejavnosti, obiskala bosta vse lepote Bo-

hinja in še kaj!

Izpolnjeno prijavnico pošljite na TD Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko 

jezero najkasneje do četrtka, 22.6.2017 do 10. ure. Razpis je objavljen tudi na 

spletu: www.bohinj-info.com

Pozor!   Ker bo potekala poroka po starem, se bosta morala naučiti 

nekaj besedila (a ne veliko).

Izkoristite edinstveno priložnost za poroko 

in dobro zabavo, korajža velja!

Jasna Paladin

Kamnik – Nekdanja tovarna 
Trival gumbi, ki je v minu-
lem letu že dobila novo fasa-
do s sprednje strani, ima po 
dolgih letih zdaj v večji meri 
tudi prenovljeno notranjost 
in novo vsebino.

»Osnovna ideja projek-
ta Hiše kreative je izvaja-
nje različnih programov in 
projektov na področju kre-
ativne industrije, vizualnih 
umetnosti, arhitekture, de-
signa in oblikovanja ter za-
gotavljanja podpore za delo-
vanje ustvarjalcev na ome-
njenih področjih. Izhodišče 
za organizacijo novega jav-
nega prostora je   odprtost, 
nenehen proces izmenjav, 
izobraževanje, sodelovanje 
z domačimi in tujimi skupi-
nami in posamezniki s pod-
ročja kreativnih umetno-
sti, programsko povezova-
nje z domačimi in sorodni-
mi centri v tujini. Ideja Hiše 
kreative je v povezovanju ar-
hitekture, oblikovanja, vizu-
alnih, kreativnih umetno-
sti in kreativnih industrij,« 
nam je povedala Lili Masti-
kosa, ki sodeluje pri polnje-
nju hiše z različnimi vsebi-
nami, za projektom pa si-
cer stoji lastnik Rudi Capu-
der, ki je doslej v uspešno 
zgodbo spremenil že nek-
danji Alprem, ki je napol-
njen z najrazličnejšimi vse-
binami. Novo zgodbo je zdaj 

začel pisati še z eno zapušče-
no kamniško tovarno.

V obnovo stavbe, v kateri 
je okoli 1800 kvadratnih me-
trov površin, je namenil že 
okoli 100 tisoč evrov. K naje-
mu vabi različne kulturnike, 
ustvarjalce in obrtnike, na-
jemnine pa so nizke, pravi, 
zgolj za pokrivanje stroškov. 
»Vse te dejavnosti so v bistvu 
na pol legalne, saj pred leti 
nismo uspeli s spremem-
bo namembnosti in je ta še 
vedno industrijska. Uporab-
no dovoljenje ima stavba za 
proizvodnjo, skladišča in pi-
sarne, a gotovo so vsebine, 
ki jih prinaša Hiša kreative, 

za Kamnik bolj sprejemljive 
kot industrija,« nam je pove-
dal Rudi Capuder. Hiša kre-
ative je svoja vrata uradno 
odprla z odprtjem likovne 
razstave Romana Slekovca, 
ki ima v stavbi najete prosto-
re za ustvarjanje in razsta-
vljanje svojih del.

V nedeljo, 11. junija, pa je 
svoja vrata odprl tudi Vrt kul-
ture Kaztenberg, kakor so 
svoj novi projekt poimeno-
vali člani Kulturnega društva 
Priden možic, dosedanji dol-
goletni upravljavci Doma 
kulture Kamnik, ki so zdaj 
novi izziv našli v nekdanji 
upravni stavbi smodnišnice, 

ki je sicer v lasti družbe Iskra 
Mehanizmi. Kot pravi pred-
sednik društva Goran Zavr-
šnik, se bodo v Vrtu kulture 
Katzenberg vsak poletni ko-
nec tedna odvijali umetni-
ški in kulturni dogodki, s po-
udarkom na sodobnih gleda-
liških praksah, kot so lutkov-
no in ulično gledališče ter ka-
baret, vstop na dogodke pa bo 
to poletje brezplačen. Poleg 
tega bodo pod svojo streho 
uredili nekakšen multifunk-
cijski prostor za raznovrstne 
kulturne dogodke, izobraže-
vanja, so-delovni prostor za 
domače umetnike ter mu-
zejsko-galerijske dejavnosti.

Novi prostori za kulturnike
V Kamniku so minuli konec tedna odprli dve stavbi, namenjeni kulturi in drugim ustvarjalcem.

Rudi Capuder pred nekdanjo tovarno Trival gumbi, ki je minuli teden zaživela kot Hiša kreative.

Ana Šubic

Železniki – Potrjevanje pre-
jemnikov letošnjih občin-
skih priznanj v Železnikih 
je na zadnji seji razdelilo ob-
činske svetnike. Medtem ko 
so svetniki večino predlaga-
nih kandidatov potrdili brez 
pomislekov, pa pri imeno-
vanju Janeza Ferlana za ča-
stnega občana ni šlo tako 
gladko. Od šestnajstih nav-
zočih svetnikov je namreč 
prejel devet glasov za in šti-
ri proti.

Predlagatelji letošnje po-
delitve naziva častni občan 
so direktorji največjih žele-
znikarskih podjetij Domel, 
Niko in Alples, Župnija Že-
lezniki in OO SLS Železni-
ki. Kot navajajo, je bil Fer-
lan celotno delovno dobo na 
vodilnih in vodstvenih delih 
v podjetju Niko ter se je kot 
dolgoletni občinski svetnik 
in podžupan zavedal, kako 
pomembno je uspešno delo-
vanje podjetij v občini. Deja-
ven je bil tudi v župnijskem 
gospodarskem svetu in vrsto 
let (do 2013) predsednik OO 
SLS Železniki. 

V začetku razprave je To-
maž Demšar (SDS) prebral 
dolgo obrazložitev, zakaj naj 
Janez Ferlan ne bi bil pri-
meren za častnega občana, 
pri čemer je poudaril pred-
vsem njegovo preteklo poli-
tično delovanje. Prepričan 
je, da ta naziv z njegovim 

imenovanjem popolnoma 
izgubi na pomenu, škoda 
se mu zdi, da pred leti niso 
potrdili predloga, da se lah-
ko podeli samo en naziv ča-
stnega občana na mandat. 
Z njimi se je strinjala tudi 
Branka Krek Petrina (SDS), 
prepričana, da je Ferlan na-
redil veliko zavestnih in mo-
ralnih napak. Na drugi stra-
ni so svetniki SLS Ferlana 
zagovarjali. Jurij Demšar je 
poudaril, da je Ferlan veliko 
naredil za kraj, verjetno pa je 
vmes storil tudi kakšno na-
pako. Jernej Bešter pa je de-
jal, da so bili omenjeni očitki 
že izpostavljeni pred leti, ko 
je bil član občinskega sveta 
tudi Ferlan, in da je nanje že 
tedaj podal utemeljene od-
govore.   

V Železnikih bodo ob ob-
činskem prazniku konec ju-
nija podelili še pet občin-
skih priznanj. Plaketo bos-
ta prejela Franc Čufar in Ja-
nez Triler, ki že vrsto let bo-
gatita družabno in kulturno 
življenje v občini. Priznanje 
za izjemne dosežke bodo po-
delili ljubiteljskima arheolo-
goma Andreju Bogataju in 
Francu Bogataju, ki odstira-
ta pradavno preteklost Sel-
ške doline, priznanji za ži-
vljenjsko delo prostovoljcev 
pa dolgoletni vodji Folklor-
ne skupine Selca Sonji Čen-
čič in Antoniji Galjot, ki je že 
od leta 1963 aktivna pri Rde-
čem križu.

Polemično  
o častnem občanu
Imenovanje Janeza Ferlana za častnega občana 
Železnikov je podprlo devet od šestnajstih 
navzočih svetnikov.

Trata – Občina Cerklje je obnovila mrliško vežico na Trati. Kot 
je pojasnil župan Franc Čebulj, so jo prenovili predvsem zaradi 
vlage v čajni kuhinji ter toaletnih prostorih, sanirali so tudi 
stopnišče, predvidena je še menjava dela notranje opreme. V 
pripravi je projekt za dograditev in obnovo vežice v Cerkljah, 
ki se jo bodo lotili v prihodnjih mesecih. Za obnovo in vzdrže-
vanje mrliških vežic v Cerkljah, Spodnjem Brniku, Šenturški 
Gori in na Trati imajo v proračunu rezerviranih 33 tisoč evrov.

Obnovili vežico na Trati

Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka vabi predstavitev 
Loških razgledov 63/2016. Jutri, v sredo, 14. junija, bo ob 19.30 
v Sokolskem domu njihovo vsebino predstavila urednica Mari-
ja Lebar. O zanimivostih pri raziskovanju rokopisnih padarskih 
bukev na Loškem, ki jih je odkrival pri svojem raziskovanju, bo 
govoril Tone Košir. Slednji bo tokrat skupaj z zobozdravnikom 
Andrejem Rantom prejel listino o imenovanju za častna člana 
Muzejskega društva Škofja Loka. 

Izšli so Loški razgledi

Golnik – Prostovoljno gasilsko društvo Jože Starič Golnik pra-
znuje 70-letnico društva, zato bodo ta petek, 16. junija, ob 19. 
uri v prostorih Krajevne skupnosti Golnik in gasilnega doma 
pripravili slavnostno sejo. V soboto ob 16. uri bo na Golniku 
še gasilska parada.

Jubilej gasilcev z Golnika
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Kmetijstvo in gozdarstvo
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PRODAJALNA MEDVODE,  
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,

tel. 01-3613-300,  
GSM: 031/810-384; 051/649-640, 

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka

od 8.00 do 19.00 ure,  
ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure.

DOMAČI  
PRIDELKI
  PAKIRANI  
SUHOMESNATI  IZDELKI

 DOMAČI MLEČNI IZDELKI 
 REZANCI, TESTENINE
 DOMAČI PIŠKOTI
  JABOLČNI SOK,  
KIS, BUČNO OLJE

Cveto Zaplotnik

Bled, Kranj – Gozdarji iz blej-
ske območne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije so lani 
odkazali za posek 328.680 
kubičnih metrov dreves, 
napadenih od lubadarja, las-
tniki so jih posekali 306.880 
»kubikov«, kar predstavlja 
površini dveh Bohinjskih 
in enega Blejskega jeze-
ra. Tudi letos napad luba-
darja ne pojenjuje, gozdar-
ji so do 6. junija odkazali 
za posek 93.440 kubičnih 
metrov dreves, medtem ko 
so jih lani v enakem obdo-
bju 66.450 kubičnih met-
rov. Večji je bil tudi posek 
lubadark: lani do 6. junija 
je znašal 79.220 »kubikov«, 
letos v enakem obdobju pa 
106.220 kubičnih metrov.

»Zima je bila brez snega 
in mrzla. Mraz ni bistveno 
oslabil populacije lubadar-
ja, saj odrasel lubadar nor-
malno preživi daljšo izpo-
stavljenost temperaturi 
minus deset stopinj Celzi-
ja; to, da ni bilo snega, pa je 
bilo zelo ugodno za sanaci-
jo gozdov,« je pojasnila Vida 
Papler-Lampe, vodja odse-
ka za gojenje in varstvo goz-
dov v blejski območni eno-
ti zavoda, in dodala, da se je 
lubadar v nižini zbudil iz otr-
plosti v začetku aprila, tako 
da ga je bilo sredi aprila že 
zelo veliko v lovnih pasteh, 
medtem ko je v višjih legah 
zaradi hladnega vremena 
postal aktiven po 20. maju. 

Postavili so tudi okoli 
250 lovnih debel, ta simu-
lirajo oslabljene smreke, ki 

jih samice lubadarja zara-
di nadaljnjega razploda zelo 
rade naseljujejo. Ko samice 
v ta debla zležejo jajčeca, je 
treba debla čim prej odpelja-
ti in olupiti, s tem pa propa-
de tudi vsa zalega. Na pod-
lagi spremenjenega zakona 
o gozdovih začenjajo letos v 
skrajnih primerih zoper las-
tnike gozdov z novo obliko 
izvršb, ki obsegajo reguliran 
posek ter spravilo in prodajo 
napadenih dreves, ki jih las-
tnik ni želel sam posekati in 
pospraviti.

V blejskem zavodu za goz-
dove ocenjujejo, da bo letos 
večletni napad lubadarja 
dosegel vrhunec. Medtem 
ko je dolgoletno letno pov-
prečje sečenj na tem obmo-
čju 180 tisoč kubičnih met-
rov, naj bi letos gozdarji 

samo zaradi napada luba-
darja odkazali za posek bli-
zu 350.000 kubičnih met-
rov dreves. Najbolj je napa-
deno območje Bohinja – 
Spodnja in Zgornja dolina 
ter Jelovica, drugo nevral-
gično območje so pobočja 
nad Bohinjsko Belo, dolina 
Radovne, Mežaklja, Boršt 
in pobočja okoli Jesenic. 
Doslej je bilo na Pokljuki in 
v okolici Kranjske Gore pre-
cej manj lubadark kot drug-
je, letos pa tudi na Pokljuki 
opažajo večje število manj-
ših žarišč z nekaj lubadar-
kami. 

Na kranjskem območju 
znaki umirjanja

Gozdarji iz kranjske 
območne enote zavoda za 
gozdove so lani v gozdovih 
na kranjskem gozdnogos-
podarskem območju ozna-
čili za posek nekaj manj 
kot 183 tisoč kubičnih met-
rov lubadark, lastniki so jih 
posekali 200 tisoč kubičnih 
metrov, del teh je bil odka-
zan tudi v letu 2015. Letos so 
gozdarji v prvih petih mese-
cih odkazali za posek nekaj 
več kot 28 tisoč »kubikov« 
lubadark, skupni posek teh 
pa je ne glede na čas odkazi-
la presegel 36 tisoč kubičnih 
metrov. Letos so največ od 
lubadarja napadenih dreves 
odkrili na območju krajev-
ne enote Preddvor – 10.530 
kubičnih metrov, v krajevni 
enoti Poljane so »evidenti-
rali« 6656 kubičnih metrov 
lubadark, v enoti Železniki 

4118, Kranj 3726 in v krajev-
ni enoti Tržič 3118 kubičnih 
metrov. Najbolj problemati-
čno je območje Kokre.

»Kolikšna bo letošnja koli-
čina drevja, ki ga bo napa-
del lubadar, še ne moremo 
napovedati, to bomo lažje 
storili julija na podlagi koli-
čine ulova odraslih hroš-
čev v kontrolno-lovnih pas-
teh. V letošnjih prvih pet-
ih mesecih smo za posek 
označili za devet odstotkov 
manj lubadark kot v primer-
ljivem lanskem obdobju. 
To kaže na znake umirjan-
ja napada, še posebej v nižje 
ležečih predelih, vendar pa 
smo pri ocenah in napo-
vedih še zelo previdni,« 
je dejal Janez Logar, vod-
ja kranjske območne enote 
zavoda za gozdove, in pou-
daril, da je lubadar prisoten 
tudi v višje ležečih predelih, 
kjer pa še ne morejo govori-
ti o »trendu umirjanja«. 

Letos pri lubadarju pričakujejo vrhunec
Letos naj bi v gozdovih na Zgornjem Gorenjskem dosegli vrhunec večletnega napada lubadarja: za posek naj bi odkazali blizu 350 tisoč kubičnih metrov, kar 
je še enkrat več, kot znaša dolgoletno letno povprečje redne in sanitarne sečnje.

za skladišča, hleve

Spodnja Senica 9
1215 Medvode
Tel. 01/3618-303
GSM. 040/21-33-55

WWW.PROFARM.SI

Aksialni ventilatorji
EOLOSTAR

premera od 80 do 140 cm

Stropni industrijski 
ventilatorji Fenne

premera 143 cm

www.agrotehnika.si

AGROTEHNIKA v ŠENČURJU JE URADNI PRODAJALEC                 
                 STROJEV SIP, ROBUST, TAJFUN
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  

  

V nižje ležečih 
predelih kranjskega 
gozdnogospodarskega 
območja že opažajo 
znake umirjanja 
lubadarja, v višje ležečih 
predelih pa še ne.
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PESTRA PONUDBA 

VRHUNSKA KVALITETA 
UGODNE CENE 

 

Akcijska 

ponudba 
www.ko-net.si 

SERVIS MOTORNIH ŽAG 

 
TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO 

KO-NET d.o.o. 
Beleharjeva 15, 4208 Šenčur 

www.ko-net.si   ko-net@siol.net 
04/25 17 482, 041/759 103 

 

AKCIJSKE CENE MOTORNIH ŽAG ZNAMKE 

—DODATEN GOTOVINSKI POPUST— 
*NEOBVEZUJOČA PRIPOROČENA MPC.  AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31.7.2017. DODATEN POPUST SE OBRAČUNA PRI PLAČILU Z GOTOVINO. VSE CENE SO INFORMATIVNE 

NARAVE. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB. ZA NAPAKE V TISKU NE ODGOVARJAMO.  

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru prvega raz-
pisa bo ministrstvo podpr-
lo sodelovanje kmetijskih 
pridelovalcev, predeloval-
cev,  odkupovalcev in proda-
jalcev ter končnih potrošni-
kov pri vzpostavljanju in raz-
voju lokalnih trgov ter krat-
kih dobavnih verig, vse to z 
namenom, da bi na lokal-
nem trgu povečali oskrbo 
z lokalno hrano ter prodajo 
izdelkov iz shem kakovosti, 
ekoloških izdelkov, izdelkov, 
ki izhajajo iz tradicionalnih 

sort in pasem, in novih izdel-
kov. Za izvedbo tega projek-
ta naj bi vzpostavili partner-
stvo, v katerem bi sodelova-
lo najmanj deset kmetijskih 
gospodarstev ter eden od 
partnerjev – zadruga, gos-
podarska družba ali samo-
stojni podjetnik. Člani par-
tnerstva bi določili vodilne-
ga partnerja, ki bi odkupoval 
in prodajal izdelke. Najnižja 
podpora bo znašala 45.000 
evrov, najvišja pa 100.000 
evrov. Projekti bodo lahko 
trajali dve ali tri leta, v okvi-
ru letošnjega razpisa pa naj 

bi za to namenili 1,8 milijo-
na evrov.

V okviru drugega razpi-
sa bo ministrstvo podprlo 
sodelovanje kmetij s prav-
nimi osebami pri preizku-
šanju možnih novih dejav-
nosti ali inovativnih načinov 
vključevanja kmetij na pod-
ročju izobraževanja o okol-
ju in hrani ter zdravstvene-
ga, socialnega in invalidske-
ga varstva. Za izvedbo teh 
projektov bi vzpostavili par-
tnerstvo, v katerem bi sode-
lovala dva člana – kmetija 
ter pravna oseba s področja 

izobraževanja, zdravstvene-
ga, socialnega in invalidske-
ga varstva, socialno podjetje 
ali zaposlitveni center. Naj-
višji znesek podpore bo zna-
šal 45.000 evrov, skupno pa 
bodo za podpore namenili 
milijon evrov.

Vloge za pridobitev nepo-
vratnih sredstev bo možno 
oddati v času od 26. junija 
do vključno 29. septembra. 
Pri obeh razpisih bo do pod-
pore upravičen vodilni part-
ner, lahko pa tudi kmetijska 
gospodarstva ali morebitni 
drugi člani.

Država spodbuja sodelovanje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prvič objavilo javna razpisa, s katerima spodbujajo 
sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi »akterji« s področja kmetijstva. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je v petek objavilo tri jav-
ne razpise za čebelarje, za 
katere bo skupno namenilo 

nekaj manj kot štiristo tisoč 
evrov. V okviru ukrepa Teh-
nična pomoč čebelarjem jim 
bo namenilo denar za poso-
dobitev čebelarstev, v okvi-
ru razpisa Racionalizacija 
sezonske selitve panjev pa 

jim bo omogočilo sofinanci-
ranje nakupa vozil za prevoz 
čebel na pašo. Za oba razpi-
sa bo rok za oddajo vlog začel 
teči peti dan od objave raz-
pisov v uradnem listu, to je 
jutri, 14. junija, in bo trajal 

do objave obvestila o zaprt-
ju razpisa. Del denarja bo 
ministrstvo namenilo tudi 
za subvencioniranje vzre-
je čebeljih matic, pri tem pa 
bodo do podpore upraviče-
ni vzrejevalci, ki so poveča-
li vzrejo matic. Za ta ukrep 
je rok za oddajo vloge začel 
teči po objavi razpisa in bo 
trajal do vključno 21. junija.

Trije razpisi za čebelarje

Zgornje Bitnje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetij-
sko gozdarskem zavodu (KGZ) Kranj vabi v četrtek, 15. juni-
ja, ob 10. uri pridelovalce žit na ogled poskusa z ozimnimi 
žiti na njivi kmetije Šifrer ob lokalni cesti Stražišče–Zgornje 
Bitnje (za čistilno napravo). Marija Kalan iz KGZ Kranj bo 
udeležence seznanila z letošnjimi pogoji pridelave ozimnih 
žit, Marjeta Zemljič iz Kmetijskega inštituta Slovenije pa z 
zdravstvenim stanjem žit. Po ogledu poskusa in predstavitvi 
sort bodo semenarske hiše predstavile še ponudbo semena 
za strniščno setev.   

Predstavitev poskusa z ozimnimi žiti

Jagodecas za

na vsakih

10 kg
vam 1kg

podarimo

pridite in naberite Miklove sladke jagode

MIKĹ S ERDBEER
Odprto vsak dan od 8. do 19. ure, do konca junija

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

www.erdbeeren-mikl.at • + 43 676 83 555 797    

pod Korenskim
sedlomHart / LočiloKJE?

Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

AKCIJA  
MOTORNIH OLJ
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Na dan najkrajše noči v letu poteka POLETNA MUZEJSKA NOČ.  
Gorenjski muzej Vas prijazno vabi na kolaž pestrih muzejskih dogodkov:

GRAD KHISLSTEIN:
  ob 18. uri – odprtje gostujoče razstave Narodnega muzeja  
Slovenije Pisalno pohištvo na Slovenskem
  ob 18. uri – ustvarjalna delavnica Vojaški oklep in dekliška ogrlica 
   med 19. in 22. uro – druženje v duhu 16. stoletja z društvom 
Svitar. Obenem nam bo Janez Kamniški pokazal, kako se izdeluje 
papir in kako so v Trubarjevem času tiskali knjige. Na ogled bo tudi 
faksimile Trubarjevega Abecednika. Za trenutek bo čas obstal.
  ob 21. in 23. uri – javno vodstvo po razstavi Prelepa Gorenjska

MESTNA HIŠA:
  ob 20. uri – javno vodstvo po stalni etnološki razstavi Ljudska 
umetnost na Gorenjskem
  ob 21. uri – javno vodstvo po Galeriji Lojzeta Dolinarja
  ob 22.30 – javno vodstvo po stalni arheološki razstavi Železna nit
   ob 24. uri – javno vodstvo po Kostnici. Kranjski MEMENTO MORI

PREŠERNOVA HIŠA:
   ob 22. uri – javno vodstvo po razstavi fotografij Toneta Stojka

1

2

3Gorenjski muzej,  
Grad Khislstein  
Tomšičeva 44, 4000 Kranj 
www.gorenjski-muzej.si

Igor Kavčič

Kranj – V novi sezoni si bomo v 
Prešernovem gledališču ogle-
dali tri uprizoritve sodobnih 
dramatikov, od tega tri sloven-
ske novitete in dve svetovni 
premieri. Tri predstave bodo 
nastale v koprodukciji z dru-
gimi gledališči, kar je po bese-
dah direktorice gledališča Mir-
jam Drnovšček zaradi finanč-
ne podhranjenosti v zadnjih 
letih nuja, po drugi strani pa 
je sodelovanje z drugimi po-
dobnimi gledališči za igralce 
zelo pozitivno, saj se na odru 
tako pretakajo nove energi-
je. »Kljub temu da za kultu-
ro niso ravno rožnati časi, ne 
obupujemo. Ostajamo, kar 
mora gledališče biti, kritično, 
kazati mora na pereče proble-
me, učiti nas priznavati lastne 
napake, da bi si lahko ustvari-
li boljši jutri,« je o prepoznav-
nosti Prešernovega gledališča 
kot družbeno kritičnega pove-
dala Drnovščkova in poudari-
la, da so tudi v pretekli sezoni 
pripravili šest uspešnih pred-
stav, kar se kaže tudi v junij-
skih gostovanjih na različnih 
festivalih v tujini.

V vlogi gledališča v druž-
bi je neomajna tudi Marinka 

Poštrak, dolgoletna umetni-
ška vodja in prva kreatorka 
repertoarja: »Vsako leto sem 
bolj prepričana, da besedila, 
ki jih uprizarjamo, govorijo o 
tistih stvareh in vsečloveških 
problemih, ki se nas v tem tre-
nutku najbolj dotikajo. Ko se 
bo publika v novi sezoni gle-
dala v predstavah, se ne bo le 
zamislila, ampak tudi spraše-
vala o temeljnih dilemah da-
našnjega časa, kot so terori-
zem, spodbujanje nestrpnos-
ti ali sovraštva do drugačnih, 
o človečnosti in empatiji do 
soljudi. Ostajamo zavezani v 
svojem poslanstvu, ostajamo 
kritični. Res ne vem, zakaj bi 
zdaj, v času, ko je najbolj po-
membno zdržati, odnehali.«

Trenutno v gledališču že po-
tekat študija za prvi jesenski 
premieri. Črno komedijo Pe-
smi živih mrtvecev, besedilo 
je bilo leta 2015 nominirano 
za Grumovo nagrado, priprav-
lja dramatik in režiser Matjaž 
Zupančič. Kako je mogoče, da 
so se upori pred nekaj leti za-
dušili, kje je birokratski stroj, 
ki melje ljudi in se samoohra-
nja v bankirskih vrstah, v ne-
kakšnem večnem krogotoku. 
»V igri gre za krizni sestanek 
komisije, ki obravnava neki 

nerazumljiv dogodek, ko je vi-
sokemu političnemu gostu, 
predstavniku mednarodne fi-
nančne institucije, med de-
monstracijami nekdo odgriz-
nil košček ušesa. Krivec je de-
monstrant, ki je bil v času do-
godka že 22 ur mrtev,« pove 
Zupančič, ki kot neposredni 
povod za besedilo navaja iz-
javo takratne vladajoče politi-
ke, ki je množico demonstran-
tov označila za zombije. »Gre 
za umetniško diagnozo druž-
benih in političnih proble-
mov časa, v katerem živimo.« 
Predstava bo nastala v kopro-
dukciji s SLG Celje. 

Oktobra bo sledila še ena 
za Grumovo nagrado nomi-
nirana drama z naslovom Tri 
ženske, ki jo na oder postavlja 
dramatik in režiser Vinko Mö-
derndorfer. »Odkar imamo 
kapitalizem, se mi zdi ukvar-
janje z njim zelo koristno. 
Družba, v kateri živimo, je iz 
dneva v dan bolj grozljiva. Bi-
stveno vprašanje igre, v kateri 
ne manjka tudi komičnih ele-
mentov, je vprašanje sreče. 
Ljudje jo iščemo neprestano, 
saj je naše življenje smiselno 
šele, ko jo najdemo. Najbolj 
pa se je zavedamo, ko jo izgu-
bimo.« Je potrošniška družba 

z nakupovalnimi centri, ka-
mor ljudje hodijo na družin-
ske izlete, pravi nadomestek 
za srečo? Gre za tri ženske, ki 
se zavedajo negativnosti svoje 
''nakupovalne'' sreče, a vsee-
no nič ne naredijo, da bi iz nje 
izstopile. 

Konec leta bo sledila krstna 
slovenska uprizoritev sodob-
ne drame Teror Ferdinanda 
von Schiracha. Gre za eno naj-
bolj uprizarjanih dram od nje-
ne premiere leta 2015. Režiral 
jo bo Eduard Miler. Drama se 
dogaja v sodni dvorani, kjer so 
poleg vojaškega pilota, obtože-
nega za smrt 164 potnikov na 
letalu, tudi predsednik sodi-
šča, branilec, državna tožilka, 
dve priči in gledalci, ki morajo 
na koncu prevzeti vlogo poro-
tnikov. Pilot je sestrelil letalo, 
ki bi sicer strmoglavilo na sta-
dion, poln ljudi. Kakšna odlo-
čitev je torej etična?

Dramo sodobnega polj-
skega avtorja Tadeusza 

Sło b odzianeka z naslovom 
Naš razred bo režirala mla-
da obetavna režiserka Nina 
Rajić Kranjac, v koprodukci-
ji pa bosta sodelovala Mestno 
gledališče Ptuj in Mini tea-
ter Ljubljana. Drama odpi-
ra vprašanje, kaj se zgodi ob 
nekih ekstremnih situaci-
jah spodbujene nestrpnos-
ti ali sovraštva do drugačnih. 
En dan ljubimci, drug dan so 
pripravljeni isto žensko posi-
liti. »V predstavi me zanima, 
kaj se zgodi človeku, da bi za 
nekaj dal življenje, in kaj, da 
je življenje nekomu priprav-
ljen vzeti. Na začetku se otro-
ci v prvem razredu pogovar-
jajo, kaj bodo postali, ko bodo 
veliki … Gre za enostavne pri-
zore, ki govorijo o velikih te-
mah.«

Zadnja predstava sezone bo 
v uvod v Teden slovenske dra-
me marca prihodnje leto av-
torsko delo Nede R. Bric z nas-
lovom Zrno soli. Predstava 

nastaja v koprodukciji z naro-
dnim gledališčem Tuzla iz Bo-
sne in Hercegovine, v njej pa 
avtorica odpira preplet dveh 
svetov, slovenskega in bošnja-
škega. »Občudujem večjezič-
ne koprodukcije, v katerih se 
prepletajo različne kulture. 
Del predstave se bo odvijal na 
odru, del v filmu. V Tuzli iz ča-
sov med obema vojnama živi 
velika etnična manjšina Slo-
vencev, obratno pa so Bosan-
ci s trebuhom za kruhom kas-
neje prihajali v Slovenijo. V 
predstavi se sprašujem, kako 
zgodovinske okoliščine vpli-
vajo na posameznika in kako 
posameznik v tem kontekstu 
deluje.«

Naj dodam, da v Prešer-
novem gledališču vsem 
abonentom, ki bodo vpisali 
abonmaje v junijskem roku, 
podarjajo predstavo Ju-
dovski pes, v kateri navdušu-
je Miha Rodman, ki je pred 
nedavnim gostoval v Indiji. 

Živo gledališče,  
ki ima moč
V Prešernovem gledališču so predstavili repertoar nove gledališke sezone. 
Od včeraj do konca meseca so abonmaji že na voljo gledalcem.

V Prešernovem gledališču se obeta izvrstna sezona: (z leve) Vinko Möderndorfer,  
Mirjam Drnovšček, Marinka Poštrak, Nina Rajić Kranjac, Matjaž Zupančič in  
Neda R. Bric. / Foto: Igor Kavčič

Jože Košnjek

Kranj – Pevke in pevci Me-
šanega pevskega zbora Pe-
ter Lipar, ki deluje v okviru 
Društva upokojencev Kranj, 
njegova zborovodkinja pa je 
Nada Krajnčan, so se konec 
preteklega tedna odločili za 
nenavadno potovanje po Ko-
roškem: obiskali in peli so v 
krajih, povezanih s koroško 
slovensko pesmijo. S pesmi-
jo so najprej pozdravili zna-
nega gostinca in zavednega 
koroškega Slovenca Hanzi-
ja Ogrisa v Bilčovsu, kjer po-
gosto prepevajo koroški pev-
ski zbori, nato pa so obiskali 
srce slovenske pesmi na Ko-
roškem, dom skladatelja, or-
ganista in zborovodje Pavla 
Kernjaka na Trebinji pri Št. 
Ilju ob Dravi. Pri petju najbolj 
srčne koroške pesmi Rož, 
Podjuna, Zila ob Jovanoviče-
vi leseni skulpturi Mojcej ob 
lipi pred Kernjakovo hišo jim 

je pomagala Milena, ena od 
dvajsetih Kernjakovih vnu-
kov in vnukinj. Liparjevi pev-
ci so na pokopališču v Ločah 
ob Baškem jezeru s pesmijo 
počastili spomin na domači-
na duhovnika dr. Janka Mi-
kulo in Franca Treiberja. Mi-
kula je napisal besedilo za 

pesem Rož, Podjuna, Zila, 
ki jo je uglasbil Kernjak, Tre-
iber pa je napisal in uglas-
bil pesem Nmav čez izaro. 
Tudi obisk Osoj in tamkaj-
šnjega samostana z grobom 
poljskega kralja Boleslava, ki 
je zaradi zločina molčal do 
smrti, ni minil brez pesmi, 

pevec Ivan Gros pa se ga je 
spomnil z recitacijo Aškerče-
ve pesmi Mutec Osojski. Ko-
roška rajža Liparjevih pevcev 
je bila sklenjena v Globasni-
ci, kjer jih je s pesmijo poz-
dravil moški pevski zbor iz 
bližnjega Štebna pod vod-
stvom Janeza Petjaka.

Liparjevi pevci na koroških poteh
Obiskali so dom Pavla Kernjaka, zapeli na grobu dr. Janka Mikule in Franca Treiberja ter koroško 
»rajžo« sklenili s petjem v Globasnici.

Liparjev zbor z Mileno Kernjak pred skulpturo Mojcej na Kernjakovem domu na Trebinji
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Kranj – Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo ta 
teden začela nastope na evropskem prvenstvu, na katerega se 
je uvrstila prvič v zgodovini. Prvenstvo bo od 16. do 25. junija 
potekalo na Češkem. Slovenke se bodo v skupini C pomerile 
s Francijo (16. junija), Grčijo (17. junija) in Srbijo (19. junija). 
Selektor Damir Grgić je za prvenstvo izbral dvanajst igralk, 
med katerimi sta dve iz Triglava Kranj (Rebeka Abramovič, 
Živa Zdošek), ena izmed nosilk igre pa bo Škofjeločanka Teja 
Oblak, igralka slovaške ekipe Good Angels Košice.

Košarkarice odhajajo na prvo evropsko prvenstvo

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Slovenska ro-
kometna reprezentanca se je 
v četrtek ustavila na Gorenj-
skem. V dvorani Poden v Ško-
fji Loki je odigrala pripravljal-
no tekmo in z 38 : 24 zaneslji-
vo premagala Črno goro.

V ekipi ni bilo kar nekaj 
standardnih igralcev, ki so 
manjkali iz različnih razlo-
gov. Številni gledalci so lah-
ko na parketu pozdravili le 
enega izmed treh Škofjelo-
čanov v reprezentanci. Igral 
je Matej Gaber, manjkala pa 

sta Jure Dolenec, ki je imel 
še klubske obveznosti, in 
Darko Cingesar zaradi po-
škodbe, zaradi katere ga ne 
bo tudi na kvalifikacijskih 
tekmah. V prihodnji sezo-
ni pa bo igral v novem klub-
skem dresu. Iz Zagreba se 
seli v francoski Aix-en-Pro-
vence.

Slovenijo jutri najprej v 
Schaffhausnu in v soboto v 
Kopru čakata odločilni tek-
mi s Švicarji in Portugalci za 
uvrstitev na evropsko prven-
stvo, ki bo prihodnje leto na 
Hrvaškem.

Rokometna reprezentanca v Škofji Loki

Matej Gaber je bil edini izmed treh Škofjeločanov, ki je 
nastopil pred domačimi gledalci. Zadel je trikrat. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Vodičan Luka Janežič je na atletskem mitingu serije 
IAAF World Challenge v Hengelu na Nizozemskem dosegel 
novo odmevno zmago. Najboljši je bil v teku na 400 metrov 
s časom 45,43. Za njim so bila nekatera znana imena atletike, 
kot sta Američan Kerron Clement, aktualni olimpijski zmago-
valec na 400 metrov z ovirami, in Nizozemec Liemarvin Bone-
vacia, bronast na letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu 
in lanskem evropskem prvenstvu na prostem.

Nova velika zmaga za Janežiča

Maja Bertoncelj

Kranj – Na kranjskem stadi-
onu je bil v soboto letos naj-
večji atletski miting na Go-
renjskem, ki vsako leto po-
teka v spomin na trenerja 
Dobrivoja Vučkovića. Kon-
kurenca je bila mednaro-
dna, za najbolj odmeven re-
zultat pa je poskrbela mlada 

slovenska sprinterka Agata 
Zupin, ki je na 200 metrov 
odtekla normo za svetovno 
člansko prvenstvo.

»Na letošnjem Memori-
alu Vučko tekmujejo atle-
ti iz Slovenije, Hrvaške, Ita-
lije, Avstrije, Češke, Bosne 
in Srbije. Prijavljenih je 879 
tekmovalcev, od kategori-
je U8 do članov. Konkuren-
ca je kar močna in dobro so 
zastopani tudi članski teki,« 
je v imenu organizatorja AK 
Triglav Kranj povedala Saša 
Eberl. In prav v članskih 
tekih smo videli vrhunec 

mitinga. V teku na 200 me-
trov je Agata Zupin s časom 
23,09 presenetljivo odtekla 
normo za svetovno člansko 
prvenstvo. Norma je 23,10. 
S tem je izboljšala tudi mla-
dinski državni rekord, poleg 
tega pa ga je izenačila še v 
teku na 100 metrov (11,69), 
kjer je imela precej vetra v 
prsi. Zupinova prihaja iz Ko-

mende in je članica Atletske-
ga društva Kamnik, nad re-
zultatom, ki ga je dosegla v 
Kranju, pa je bila preseneče-
na tudi sama. Njena želja je 
bila odteči mladinski držav-
ni rekord. 

Svetovno člansko prven-
stvo bo letos v Londonu, še 
prej pa Zupinovo čaka na-
stop na svetovnem mladin-
skem prvenstvu, za katere-
ga ima izpolnjene norme v 
tekih na 100, 200, 400 me-
trov in 400 metrov z ovira-
mi. Njen trener je Damjan 
Zlatnar.

Presenetila v Kranju
Atletinja Agata Zupin je na Memorialu Vučko 
v Kranju na dvesto metrov odtekla normo za 
svetovno člansko prvenstvo.

Na mednarodnem atletskem mitingu v Kranju so bile 
najštevilneje zastopane mlajše kategorije. / Foto: Gorazd Kavčič

Suhi treningi v polnem teku / Foto: Valerij Šahraj)

HKMK Bled je v tekmovalni  
sezoni 2017/18 prijavil ekipe  
v vse moške selekcije
Hokejisti Hokejskega kluba mlade 
kategorije Bled še naprej pridno 
nabirajo prepotrebno kondicijo 
na suhih treningih. Ovira nista niti 
slabo vreme niti pripeka. Kondicijske 
priprave bodo naši mladi hokejisti 
zaključili v Pineti, kjer bodo prav 
tako zavzeto trenirali, seveda pa tudi 
uživali.
Po vrnitvi s priprav na morju bodo 
imeli nekaj dni počitka, potem 
pa že na led – začnemo namreč z 
dvema petdnevnima pripravljalnima 
taboroma v domači Ledeni dvorani.
HKMK Bled je za tekmovalno sezono 
2017/18 prijavil svoje ekipe v vseh 
kategorijah. V kategorijah U12 in 
U14 pa bo HKMK Bled nastopal s po 
dvema ekipama.

Brata Sinković sta v Riu 
zmagala v dvojnem dvojcu, 
v letošnji sezoni pa sta pre-
sedlala v dvojec. Nastopi-
li so tudi vsi naši veslači, saj 
je tekma štela kot kriterijska 
za reprezentančno selekcijo.

Za gorenjske ljubitelje ve-
slanja je bil najbolj zanimiv 
nastop dvojnega dvojca, 
mariborsko-blejske naveze 
Nik Krebs in Miha Aljančič, 
osme z letošnje uvodne tek-
me svetovnega pokala. V so-
boto sta osvojila zlato meda-
ljo, v nedeljo pa sta bila bro-
nasta, obakrat pa krepko 
pred omenjenima Nemce-
ma. »Zelo sva zadovoljna. 
Nisva pričakovala takšnega 
rezultata, ker sva imela vče-
raj nekaj tehničnih težav in 
nama v kvalifikacijah ni šlo 
tako dobro, kot sva pričako-
vala. Res sva presenečena 
in zadovoljna s tem, kar sva 
pokazala. To je pomembno 
tudi za naprej za svetovno 
prvenstvo mlajših članov. 
Premagala sva celo favorizi-
rana Nemca, kar je za naju 
nekaj novega. Sploh prvič 
sva tekmovala proti nji-
ma. Sta le dvakratna olim-
pijska zmagovalca. Za naju 

je to zelo velik uspeh,« je 
po sobotnem nastopu dejal 
Miha Aljančič, 20-letni ve-
slač iz Tržiča, član VK Bled, 
dve leti mlajši Nik Krebs, 
ki živi blizu Brestanice in 
je član VK Dravske elek-
trarne, pa je dodal: »Danes 
je bila popolna tekma. Vse 
nama je šlo v redu, sploh pa 
v primerjavi z včeraj. Tudi 

tretjih petsto metrov, ki je 
pri veslanju najtežjih, sva 
dobila proti izkušenim po-
sadkam.«

Njuna uspešna skupna 
pot se je začela leta 2015, ko 
sta bila še mladinca. »To je 
bilo na mednarodni tekmi 
v Zagrebu,« se spominja 
Krebs. Aljančič pa dopolni: 
»Sestavljajle so se posadke 

za sezono. V skifu sva bila 
prvi in drugi Slovenec in sva 
se prvič usedla v posadko in 
videla, da gre v redu, tako da 
smo se odločili, da nadalju-
jeva skupaj. Na evropskem 
mladinskem prvenstvu sva 
takoj dobila medaljo, in sicer 
bronasto, kasneje na svetov-
nem pa na žalost ostala brez 
nje.« Glede na to, da priha-
jata z različnih koncev Slo-
venije, je treba treninge po-
sebej usklajevati. »Oni pri-
hajajo k nam med tednom, 
ko smo v Mariboru, ob kon-
cih tedna pa mi pridemo k 
njim na Bled. Celo poletje 
je enako,« je pojasnil Krebs. 
Njun letošnji prvi cilj je sve-
tovno prvenstvo mlajših čla-
nov, ki bo sredi julija. »Želi-
va si medalje. Sicer pa so na-
jini cilji usmerjeni k olimpij-
skim igram leta 2020 v To-
kiu,« je še dejal Aljančič. To 
je dvojec, od katerega veliko 
pričakuje tudi selektor slo-
venskih veslaških reprezen-
tanc Iztok Čop.

Na domači regati se je iz-
kazal tudi Aleš Jalen iz VK 
Bled, ki je v lahkem enojcu 
osvojil drugo mesto, skupaj 
z Markom Bolho iz VK Argo 
pa sta bila v lahkem dvojnem 
dvojcu prva.

Pred olimpijskima prvakoma
31. stran

Nik Krebs (levo) in Miha Aljančič sta na Bledu v dvojnem 
dvojcu osvojila zlato in srebrno medaljo. / Foto: Maja Bertoncelj

Kranj – Mednarodni olimpijski komite je sprejel odločitev, 
da se košarka 3 x 3 priključi olimpijskim igram. Prvič bo na 
sporedu že na prihodnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 
leta 2020. V soboto je v Ljubljani potekal prvi kvalifikacijski 
turnir Samsung državnega prvenstva v košarki 3 x 3. V članski 
konkurenci je slavila ekipa 3 x 3 Piran (Gašper Ovnik, Simon 
Finžgar, Adin Kavgič, Anže Srebovt), ki je v finalu premagala 
branilce naslova 3 x 3 Kranj (Boris Jeršin, Mensud Julevič, Jan 
Rebec, Jasmin Perkovič).

Košarka 3 x 3 v olimpijski družini
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Jelena Justin

Pred leti smo se Učke loti-
li z nadmorske višine 0 me-
trov. Z višine morja. V ta-
kem primeru nas čaka kar 
nekajurni vzpon, ki je, če se 
ga lotevamo v pomladnih in 
poletnih mesecih, močno to-
pel oz. vroč. Kje pa bi zače-
li z vzponom, da bi ga mal-
ce skrajšali? Tisti običajni 
vzpon, ki se ga loteva večina 
planincev, je s Poklona, kjer 
je tudi planinski dom. Pa 
bodimo prijazni in si vzpon 
malce olajšajmo. 

Zapeljemo se proti Ilir-
ski Bistrici, kjer nadaljuje-
mo v smeri mejnega pre-
hoda Jelšane. Ko prečka-
mo mejo, smo na avtoce-
sti, ki pelje proti Reki. Av-
tocesto zapustimo na izvo-
zu Jurdani in cesti sledimo 
do naselja Matulji, tik nad 
Opatijo, kjer nas oznake za 
Učko usmerijo desno. Ces-
ti, ki se strmo vzpenja, sle-
dimo do nadmorske višine 
922 m, do Poklona, kjer je 
veliko parkirišče, planin-
ski dom Poklon in resta-
vracija Učka. Parkiramo 

in z vzponom po markira-
ni poti začnemo pri lesenih 
stebrih, na katerih so ra-
zloženi favna, flora, narav-
ne in kulturne znamenito-
sti narodnega parka Učka. 
Sledimo markacijam za 
Vojak, glavni vrh Učke. 

Nad parkiriščem se pot 
strmo vzpne in se prečno 
vzpenja skozi gozd. Udob-
na steza poteka skozi gozd, 
po senci, in se zmerno vzpe-
nja. Ko prvič prečimo asfalti-
rano cesto, se na drugi stra-
ni povzpnemo po kamni-
tih stopnicah nazaj v gozd 

ter nadaljujemo z vzponom. 
Pot postane strmejša in hit-
ro spet dosežemo asfaltira-
no cesto. Tudi to prečimo 
in ponovno nadaljujemo po 
stopnicah do poti. Pot se zla-
goma vzpenja, ponekod bolj 
strmo, cesto prečimo še tret-
jič. Višje dosežemo potoček, 
kjer naj bi bila pitna voda, a 
v mesecu maju o vodi ni bilo 
ne duha ne sluha. Od pitne 
vode dalje pot poteka sko-
raj po ravnem, dosežemo 
učno gozdno pot, ki nas se-
znani s številnimi rastlina-
mi, ki rastejo v gozdu oko-
li nas. Lepo speljana steza 
kmalu ponudi čudovit raz-
gled na opatijski zaliv. Še 
četrtič dosežemo asfaltira-
no cesto, po kateri nadalju-
jemo do levega ovinka, kjer 
cesto zapustimo in se skozi 
bukov vrh povzpnemo sko-
raj do vojaškega oddajnika 
in radarja. Tam spet stopi-
mo na cesto in nadaljujemo 
mimo oddajnikov po grebe-
nu do vrha Vojaka. Glavni 
vrh Učke je sicer visok 1396 
m, vendar tik pred vrhom, 
če pridemo s strani Poklona, 
so leta 1911 postavili kamniti 

razglednik, visok pet me-
trov. Že takrat je bil razlog 
za njegovo postavitev raz-
gled, ki ga vrh Učke ponu-
di: Istra, Kvarnerski zaliv z 
otoki, Gorski kotar, Velebit, 
Julijske Alpe in Dolomiti. V 
času prve svetovne vojne je 
imela trdnjava funkcijo av-
stro-ogrske vojaške pomor-
ske opazovalnice. 

Ker nas avto čaka v Pok-
lonu, moramo sestopiti po 
poti vzpona. Omenjeno tu-
rico priporočam tudi za 

poletne mesece, saj poteka 
skozi gozd, po senci. Le zgo-
dnji moramo biti. 

Ko se vrnemo do avtomo-
bila, se pa le zapeljimo v Ičiće 
ali Lovran, morda tudi Med-
vejo, in ohladimo razgreto 
telo v morju, ki je na notra-
nji strani Istre bistveno hla-
dnejše kot na zahodu Istre. 

Nadmorska višina: 1401 m
Višinska razlika: 479 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Učka/Vojak (1401 m)

Vonj po morju
Bi dihali morski zrak? Bi, pa še v hribe bi šli? Imam odlično idejo. Najvišji vrh 
Istre, le čez mejo se je treba zapeljati. Lep vzpon na istrsko kraljico.

Kamnite stopnice na drugi strani asfaltirane ceste, ki jo 
prečimo. / Foto: Jelena JustinVrh Učke, Vojak, s kamnitim razglednikom, zadaj so vidni radarji. / Foto: Jelena Justin

Pogled v zeleno notranjost Istre / Foto: Jelena Justin

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 24 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Ovire ali opeke? 
Pridejo trenutki, ko se 

nam zdi, da je vse narobe. 
Od povsod se vsipajo težave. 
Bolj ko jih rešujemo, več jih 
je. Zveni znano?

Ko v »sobi svojega življe-
nja« v takem trenutku sku-
šamo najti miren kot, kamor 
bi se usedli, da si odpočije-
mo od vsega, da izstopimo 
iz začaranega kroga, v kate-
rem se vrtimo, se v nekem 
trenutku še zazdi, da je soba 
okrogla in kotov sploh nima. 

Kako izstopimo iz začara-
nega kroga in presekamo si-
tuacijo, v kateri se počutimo 
ujeti in iz nje ne vidimo iz-
hoda?

Situacije se lotimo s po-
močjo štirih korakov:

1. Sprejmimo, da se nam 
dogaja, kar se dogaja. Ker se. 
Dejstvo.

2. Začutimo, kako se po-
čutimo v tej situaciji. Iskre-
no si priznajmo svoja čustva 
(me je strah, ne znajdem se, 
čutim jezo, nemoč, sploh ne 

vidim, kaj naj naredim …).
3. Poglejmo, zakaj se nam 

dogaja vse skupaj (kaj nas si-
tuacija lahko nauči, kakšno 
je njeno sporočilo za nas).

4. Zahvalimo se za izku-
šnjo. V mislih jo objemimo 
kot najboljšega prijatelja ter 
jo spustimo, da gre.

Sprejmimo, kar se dogaja. 
Ne zatiskajmo si oči, pa ka-
korkoli neprijetna ali težav-
na je ali se zdi situacija, v ka-
teri smo. Priznajmo si svo-
ja čustva, iskreno brez olep-
ševanja ali bojazni. Če se 
zapremo, zakrčimo, potlači-
mo čustva ali si upamo začu-
titi le prijetna, se s tem spra-
vimo v neravnovesje in naša 
stabilnost se zamaje.

Naša smola je, da smo mo-
goče ujeti v kolektivne vzor-
ce svojih staršev ali družbe, 
kjer je bila večinoma vredno-
ta potrpeti in skozi trpljenje 
upati na boljše življenje.

Če smo bili srečni in ve-
seli, so nam to še nekako 

»dovolili«; jok, žalost, bo-
lečina pa so bili že tabu 
teme in si neprijetnih ču-
stev sploh nismo smeli pri-
voščiti.

Ta način vzgoje nas je že 
od mladih nog vzgajal v ne-
ravnovesju, saj smo lahko 
čutili le en del čustev, dru-
gih ne. Ko smo bili otroci, 
smo se temu pač podredili 
in prilagodili, travme potla-
čili v podzavest. Ko odraste-
mo, pa je naša naloga in uče-
nje tudi to, da se v sedanjih 
situacijah, ki se nam dogaja-
jo, upamo in znamo soočiti 
z vso paleto svojih občutkov. 

Težave, ki jih srečujemo, 
in izkušnje, do katerih se 
dokopljemo v težavnih si-
tuacijah, obravnavajmo kot 
opeke, s katerimi zidamo 
stopnice navzgor na svoji 
poti dozorevanja in prese-
ganja samega sebe in svo-
jih omejitev. Tako kot vza-
memo eno po eno opeko, ko 
zidamo, se soočajmo tudi s 

težavami, z eno po eno. Zač-
nimo s tisto, za katero se 
nam zdi, da jo bomo najlaž-
je razrešili. 

Ko jo predelamo, spozna-
nja vzidajmo v svojo pot iz-
kušenj in jo uporabljajmo 
kot stopnico. Ne ubadajmo 
se več z njo. Ne razmišljaj-
mo, kaj bi bilo, če bi bilo, pa 
če bi bilo drugače in ne tako, 
kot se je zgodilo … Je, kjer je, 
naj služi svojemu novemu 
namenu. Dovolimo ji biti 
opora na svoji poti naprej.

Če se v mislih nepresta-
no vračamo v svoje pretekle 
težave (opeke), ko smo jih 
razrešili, ter jih ne pusti-
mo pri miru, spet pošilja-
mo vanje svojo energijo. 
Zmanjka nam je za delova-
nje tukaj in zdaj. Tvegamo, 
da bodo posamezne ope-
ke padle ven. Naša stabil-
nost se bo zamajala. Spet jo 
bomo morali sezidati, ko bi 
lahko delali kaj koristnega 
za naprej.

Kar hočem povedati, zelo 
dobro ponazori zenovska 
zgodba o dveh menihih (za-
pis po spominu):

Dva budistična meniha sta 
potovala od enega samostana 
do drugega. Ker je prejšnji dan 
padal dež, je bila pot razmo-
čena in blatna, na njej pa pol-
no večjih in manjših luž.

Tako sta prišla do ogromne 
in globoke luže, ob kateri je 
nemočno stala ženska. Rada 
bi prišla čez lužo, a ni mogla.

Starejši od menihov jo je 
molče prijel, prenesel čez 
lužo in postavil na tla. Meni-
ha sta molče odšla dalje. Tik 
pred ciljem mlajši menih ni 
več zdržal in je vprašal sta-
rejšega:

»Kako si lahko prijel v na-
ročje žensko, jo prenesel čez 
lužo, če pa veš, da se nam je 
prepovedano dotikati žensk?«

Menih, ki je žensko nesel 
čez lužo, mu je mirno odvrnil:

»Jaz sem jo pustil pri luži, 
ti pa jo še vedno nosiš s seboj.«



13Gorenjski glas
torek, 13. junija 2017 REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

B
R

AZ
P

LA
Č

N
A 

O
B

JA
VA

ZV
E

ZA
 P

R
IJ

AT
E

LJ
E

V 
M

LA
D

IN
E

 S
LO

VE
N

IJ
E

, D
IM

IČ
E

VA
 U

LI
C

A 
9

, L
JU

B
LJ

AN
A

Maja Bertoncelj

Kranj – Dobila sva se tam, 
kjer preživi veliko časa: 
ob stezi za bowling Plane-
ta Tuš v Kranju. Z njim so 
bili mama Qendresa Bytyqi 
Krasniqi, stara starša Halim 
in Luljete Bytyqi ter trener 
Gorazd Kavčič. Vsi mu na 
njegovi poti stojijo ob strani.

Dimi Qendrim Krasniqi 
zaključuje tretji razred na 
podružnični osnovni šoli na 
Trsteniku. V bowling se je 
zaljubil že pred leti. »Izbral 
sem ga, ker se pri tem športu 
običajno ne poškoduješ, lah-
ko dobiš le žulje na prstih – 
in nekaj sem jih že imel. Pre-
den sem začel igrati, sem na 
spletu gledal posnetek Av-
stralca Jasona Belmonte-
ja. Navdušil sem se in želel 
poskusiti,« je pogovor začel 
Dimi in že takoj je bilo jas-
no, da ga je ta šport povsem 
prevzel. »Dimi doma nima 
igrač, kot jih imajo večino-
ma njegovi vrstniki. Njegova 
igrača so keglji in krogla. Ve-
seli smo, da ima nekaj, kar 
ga tako zelo veseli,« je dejala 
mami Qendresa. Najprej je 
na bowling skoraj vsak dan 
hodil s starima staršema, 
nato so ga včlanili v klub. »V 
klub je prišel s petimi leti in 
bil je najmlajši. Tako mla-
dega igralca še nismo imeli. 
Sem si mislil, da si kaj veli-
ko s petimi leti ne bo zapom-
nil, da pa je pomembno, da 
čim več igra. To je delal. Re-
dno je bil na treningih. Še 
danes je naš najmlajši član. 
Veseli smo, da ga imamo, 
in ga bomo podpirali, koli-
kor ga bomo le lahko,« je po-
jasnil njegov trener Gorazd 
Kavčič. Poleg tega, da treni-
ra v klubu, obiskuje tudi tre-
ninge reprezentance pod 

vodstvom selektorja Robija 
Godniča. Za nastope na več-
jih mednarodnih tekmah pa 
bo moral še nekaj let poča-
kati, saj je spodnja starostna 
meja dvanajst, trinajst let. 

Dimi večinoma tekmuje v 
Sloveniji. Dvakrat je bil dr-
žavni podprvak med igralci 
do 15 let, prvič pri šestih le-
tih, letošnjo jesen pa si želi, 

da bi premagal vse tekmece. 
Kamorkoli pride, ga samo 
gledajo, kako lepo vrže, in to 
pri osmih letih. Letos je odprl 
tudi mediteranske igre v klu-
bu 300 v Ljubljani in nasto-
pil na Balkanskem turnir-
ju v Prištini na Kosovu, v do-
movini svojih starih staršev. 
»Bil je najmlajši igralec tur-
nirja, na katerem so nastopili 

le povabljeni igralci. Opazili 
so ga na spletu, poleg tega 
ko smo na počitnicah na Ko-
sovu, vadi v tem klubu in je 
tudi njegov član. Dobro je ig-
ral, bil prava zvezda in ponos-
ni smo nanj. Imel je tudi in-
tervju za kosovsko televizi-
jo,« je povedal Halim. Igralci 
s Kosova so v teh dneh v Kra-
nju, kjer bodo jutri v Plane-

tu Tuš tekmovali na turnir-
ju, ki ga organizira Bowling 
klub Kranj. Tekmoval bo tudi 
Dimi.

Športne želje osnovnošol-
ca s Trstenika, ki bo prihodnji 
mesec dopolnil devet let, so 
visoke. Želi si doseči maksi-
malen rezultat (300) in pos-
tati svetovni prvak. »Moj re-
kord je za zdaj 246, kar mi je 

uspelo doseči dvakrat. Enkrat 
je bilo na mladinski ligi v Ma-
riboru, kjer sem premagal 
celo državnega prvaka,« je 
dejal. Na ljubitelje bowlinga 
je že sedaj pustil močan vtis. 
»Že takoj so ga na mladinski 
ligi vsi gledali. Bil je še veliko 
manjši, kot je sedaj. Kdo je pa 
on, so spraševali, ker je imel 
že takrat čisti šolski met, izje-
mno tehniko. Ga opazijo, tudi 
prek družbenih omrežij,« je 
povedal Kavčič, ki ga v priho-
dnosti vidi visoko. »Res je ne-
verjeten, sploh za svoja leta. 
Je pa tako, da se od bowlinga 
v Sloveniji ne da živeti, tako 
da tudi že iz Slovenije igralci 
odhajajo na trening in študij 
v Združene države Amerike. 
Upam, da bo šel enkrat po tej 
poti tudi Dimi.« 

Medtem pa Dimi razmi-
šlja le, kako bi izboljšal svoj 
rekord: »Na spletu sem gle-
dal, kako bi mi uspelo, da bi 
z enim metom podrl keglja 
številka 7 in 10.« Vsi, ki so ok-
rog njega, ga le občudujejo.

Fant, ki živi za bowling
Dimi Qendrim Krasniqi je z osmimi leti najmlajši član Bowling kluba Kranj, ki pa mu napovedujejo 
najlepšo prihodnost. Njegove želje so doseči maksimalen rezultat in postati svetovni prvak.

Dimi na turnirju v Prištini. Njegovo tehniko občudujejo vsi. / Foto: Gorazd Kavčič

Trener Gorazd Kavčič: »V klub je prišel s petimi leti. 
Tako mladega igralca še nismo imeli. Redno je na 
treningih. Še danes je naš najmlajši član. Veseli smo, 
da ga imamo, in ga bomo podpirali, kolikor ga bomo le 
lahko.«

Maja Bertoncelj

Podbrezje – Kako se sloven-
ski hokejisti znajdejo na no-
gometni zelenici, so poka-
zali v petek popoldan na 
Podbrezjah. Na tradicional-
ni nogometni tekmi so se po-
merili z ekipo FC Podbrezje 
in jo premagali s 6 : 2.

Za hokejiste so zade-
li po dvakrat Sašo Rajsar in 
Luka Kalan, po enkrat pa 
Miha Logar in Robert Sabo-
lič. V vrstah nogometašev 
FC Podbrezje sta bila uspe-
šna Sebastjan Grošelj in 
Matic Mihelič. Tudi letošnje 

srečanje je imelo dobrodelni 
namen, saj so čisti dobiček 
od prodaje unikatnih majic s 
podpisi hokejistov in izkupi-
ček od dobrodelne dražbe re-
prezentančnega dresa hoke-
jista Boštjana Goličiča (do-
nacija paraolimpijca Darka 
Đurića) namenili štiriletni 
Gaji Zakrajšek iz Kranja, de-
klici s cerebralno paralizo, 
za nakup prilagojenega vo-
zila za prevoz invalidne ose-
be, ki ga potrebujejo za pre-
voz na terapije, specialistič-
ne preglede in v razvojni vr-
tec. Gaja je bila skupaj z oče-
tom tudi na tekmi.

Hokejisti in nogometaši skupaj za Gajo
Dobrodelno nogometno tekmo slovenskih hokejistov in nogometašev FC Podbrezje so dobili hokejisti.

Slovenski hokejisti so dokazali, da se dobro znajdejo tudi 
na nogometni zelenici. Tadej Čimžar in Miha Logar sta na 
primer soigralca pri NK Visoko v prvi gorenjski ligi. 
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Škofja Loka – Le še nekaj dni je do Teka štirih mostov v Škofji 
Loki, ki bo s tekmovalnim sporedom potekal v soboto, 17. ju-
nija. Začelo se bo dopoldan z netekmovalnimi vrtčevskimi teki 
in športno tržnico (oboje ob 10. uri), ob 17. uri bo Run4Unity, 
ob 18. uri šolski teki za Pokal štirih županov, ob 21. uri Tek 
štirih mostov, razglasitev rezultatov bo ob 23. uri, sledilo pa 
bo še športno-zabavno druženje s koncertom.

V soboto bo Tek štirih mostov

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Tridnevni kole-
sarski praznik Maraton Fra-
nja je potekal v 36. izvedbi. 
Vrhunec je bila nedeljska 
156-kilometrska dirka s star-
tom in ciljem v Ljubljani, 
del katere pa v veliki meri 
poteka tudi po Gorenjskem. 
Tam pravijo, so tudi najbolj 
glasni navijači, in sicer po 
Poljanski dolini in v Škofji 
Loki, kjer so imeli največjo 
podporo člani ŠD Koloka. 

Letošnja novost je bil sku-
pinski start brez zaprte vo-
žnje. Zmage na »veliki« Fra-
nji sta se veselila amaterski 
državni prvak v vožnji na čas 
Matej Kravos, v ubežni sku-
pini je bil tudi kolesar ekipe 
Bam.Bi Primož Porenta, ki 
mu je dolgo kazalo dobro, in 
Gorenjka Laura Šimenc, ki 
je v svojo zbirko dodala novo 
odmevno zmago. Najboljša 

je bila teden prej že na dirki 
s ponyji na Vršič. Malo Fra-
njo (97 km) sta dobila prav 
tako Gorenjec Matic Plaznik 
in Danijela Svetik. Nedeljske-
ga dela Franje se je udeležilo 
skoraj 2700 kolesarjev, med 
njimi tudi profesionalca Jan 
Polanc in Luka Mezgec. Po-
lanc je v petek za uvod v Fra-
njo postal državni prvak v vo-
žnji na čas med Ljubljano in 
Domžalami, med ženska-
mi pa njegova someščanka 
iz Kranja Urša Pintar. Naslo-
va državnih prvakov so se ve-
selili tudi v KK Kranj. Nik Če-
mažar ga je osvojil med sta-
rejšimi mladinci, Ana Ahačič 
pa pred klubsko kolegico Tja-
šo Sušnik med mlajšimi mla-
dinkami. Kronometer so v pe-
tek vozili tudi amaterji, kar ne-
kaj zmagovalcev po kategori-
jah je tudi Gorenjcev, sobota 
pa je bila na Franji namenje-
na otrokom in družinam.

Praznik za kolesarje
Na Maratonu Franja je bilo več tisoč kolesarjev.

Jan Polanc je bil na Franji vse tri dni. V petek je zmagal 
na kronometru, v soboto si je ogledal otroški maraton (na 
sliki), v nedeljo je odpeljal še cestno dirko. / Foto: Metod Močnik
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Simon Šubic

Kranj – Na sojenju Metiju 
Plavi, ki ga tožilstvo obdolžu-
je, da je v sostorilstvu z Uro-
šem Kepicem v letih 2011–
2016 od šenčurskega kmeta 
in podjetnika Aleša Šterna 
izsilil kar 1,6 milijona evrov, 
so se pojavile težave zaradi 
neodzivnosti vabljenih prič. 
Mnoge priče, pri katerih naj 
bi si Štern izposojal denar, 
namreč zaradi medijske od-
mevnosti ne želijo priti na 
kranjsko okrožno sodišče, 
da bi povedale, koliko denar-
ja in zakaj so ga Šternu poso-
dile. Samo za zadnjo glavno 
obravnavo, ki je bila prejšnji 
teden, sta dve vabljeni priči 
svojo odsotnost opravičili z 
identično razlago, da ne želi-
ta pričati, dokler jima sodiš-
če ne zagotovi, da bosta zas-
lišani brez prisotnosti javno-
sti. Vodja kranjskega tožil-
stva Marija Marinka Jeraj, ki 
zastopa obtožbo, je zato na 
zadnji obravnavi sodnemu 
senatu predlagala, naj celot-
no glavno obravnavo zapre 
za javnost. 

»Tožilstvo predlaga iz-
ključitev javnosti s celotne 
javne obravnave, saj bi oči-
tno njena prisotnost na glav-
ni obravnavi v nadaljevanju 
škodovala interesu pravič-
nosti. Ključne priče se op-
ravičujejo in ne prihajajo na 
sodišče. Ena priča se je na 
prejšnji obravnavi milo reče-
no sprenevedala na vpraša-
nja tožilstva in pooblaščen-
ke oškodovanca, na vpraša-
nja oškodovanca je odgovar-
jala, da se ne spominja, sicer 
pa so bili odgovori medli in 
posplošeni. Tudi krimina-
list Dario Levačič je tožilstvu 

sporočil, da ga je klical Aleš 
Štern, da ga je več prič pokli-
calo in povedalo, da se glav-
ne obravnave ne bodo ude-
ležile, sicer pa bodo tiho, 
ker je vse, kar je povedano, 
že naslednji dan v javnosti,« 
je svoj predlog utemeljila to-
žilka Jerajeva, z njo pa se je 
strinjala tudi Šternova po-
oblaščena odvetnica Barba-
ra Nastran. 

Plavin zagovornik Mitja 
Sever je izključitvi javnosti 
nasprotoval, pri tem pa se 
čudil, da je zaradi težav s pri-
čami tožilstvo poklical tudi 
koordinator kriminalistične 
preiskave Levačič. »Obram-
ba se strinja s tožilstvom v 
delu, da poročanje medijev 
ni vedno objektivno in vztraj-
no ščiti Aleša Šterna, nikakor 
pa ni res, da bi se omenjena 
priča sprenevedala, temveč je 
milo rečeno ovrgla izpovedbo 

in trditve Aleša Šterna. Poda-
tek, ki jih je navedla tožilka, 
kaže na to, da je Štern v in-
tenzivnem kontaktu s priča-
mi, obramba pa ocenjuje, da 
tožilka ni navedla nobenih 
konkretnih in utemeljenih 
razlogov za izključitev jav-
nosti. Dejstvo je, da so glav-
ne obravnave javne, njena iz-
ključitev pa je dovoljena le v 
zelo omejenih in restriktiv-
nih primerih. Od predlaga-
nih prič se ne zahteva dru-
gega, kot da na sodišču govo-
rijo po resnici, obtoženi je v 
priporu že skoraj eno leto, po 
drugi strani se seveda od me-
dijev pričakuje, da poročajo 
objektivno. Obramba predla-
ga, da se na njih apelira, da 
v svojih člankih ne omenja-
jo imen konkretnih prič, si-
cer pa ni razlogov za izklju-
čitev javnosti,« je povedal od-
vetnik. 

Sodni senat, ki ga vodi so-
dnica Marjeta Dvornik, je 
predlog tožilstva zavrnil z 
razlago, da je javno sojenje 
eno temeljnih načel zago-
tavljanja nepristranskega in 
poštenega sojenja, pa tudi 
sicer okoliščine niso takšne, 
da bi tak sklep sploh lahko 
sprejel. 

V nadaljevanju so zasliša-
li Šternova starša, ki sta zatr-
dila, da se jima niti malo ni 
svitalo, da bi bil Aleš žrtev 
izsiljevanja. Pri sinu sta si-
cer opazila, da je postal živ-
čen in da je nenehno preje-
mal telefonske klice, a kot 
je dejal njegov oče, je spre-
menjeno sinovo obnašanje v 
zadnjih letih pripisoval obi-
lici dela in zahtevnosti mili-
jonske investicije v nov hlev. 
»Če bi vedel, bi šel gotovo jaz 
takoj na policijo,« je zatrdil 
oče. 

Priče se izmikajo sodišču
Sojenje Metiju Plavi zaradi domnevnega večletnega izsiljevanja Aleša Šterna iz Srednje vasi pri Šenčurju 
je oteženo, ker vabljene priče zaradi medijev nočejo priti na sodišče.  

Odvetnik Mitja Sever, ki zagovarja Metija Plavo, se ni strinjal s tožilko, ki je predlagala,  
da sodišče glavno obravnavo zapre za javnost. / Foto: Gorazd Kavčič 

Simon Šubic

Kranj – Z branjem izpovedb 
prič pred preiskovalno sod-
nico se je v petek na Okrož-
nem sodišču v Kranju nada-
ljevalo sojenje Jeseničano-
ma Sandi Alibabić in Mirza-
nu Jakupiju, ki naj bi bila kri-
va za smrt dveletne deklice 
Arine julija lani. Kot je bilo 
razbrati iz izjav njunih sose-
dov na Slovenskem Javorni-
ku, so obdolžena večkrat vi-
deli, da sta na sprehod pelja-
la psa, medtem ko deklice 
niso videvali, niti niso vede-
li, da živi z njima. Sodelavci 
Alibabićeve pa so pojasnili, 
da je bila 2. julija, ko so nje-
no hčer odpeljali v bolnišni-
co, nenehno na telefonu, a 
ob novici, da se Arina ne pre-
budi, presenetljivo mirna. 

Sosedje niso potrdili na-
vedb obdolžene Alibabiće-
ve, da je bila z najmlajšo 
hčerko večkrat zunaj. Nih-
če namreč deklice v pol leta, 
kar sta obdolžena živela 
tam, sploh ni videl, niti niso 
vedeli, da živi z njima. Prav 

vsi so tudi zatrdili, da se je 
iz njihovega stanovanja sli-
šal le pasji lajež, nikdar pa 
vpitje ali otroški jok, zato 
jih je močno presenetilo, ko 
so 2. julija na skupno dvori-
šče pripeljali policisti in re-
ševalci. 

Sodnica Milena Turuk je 
med drugim prebrala tudi 
izjave Sandinih sodelavcev v 
leškem hotelu, kjer je začela 
delati zadnji teden pred tra-
gičnim dogodkom. Razložili 
so, da je bila obdolžena tisto 
soboto nenavadno pogosto 
na telefonu. Po enem od kli-
cev jih je prosila za številko 
nujne medicinske pomoči, 
rekoč, da je hči, ki je pri njej 
le za konec tedna, na spreho-
du padla in je kasneje zaspa-
la, od tedaj pa se še ni pre-
budila. V službi je na njiho-
vo začudenje ostala še prib-
ližno uro, potem se je sama 
odpeljala domov. Kasneje se 
je vrnila z Jakupijem in za-
gotovila, da bo naslednji dan 
prišla normalno v službo. 

Sojenje se bo nadaljevalo 
23. junija.

Sosedje deklice niso 
nikdar videli

Ta pri vožnji ni uporabljal 
zaščitne čelade. Kolesar je že 
šesta letošnja smrtna žrtev 
na gorenjskih cestah ter dru-
ga med kolesarji. 

Med ogledom kraja nesre-
če so policisti okoli 21. ure za 
povrh obravnavali še vozni-
ka, ki je pod vplivom alkohola 
– 0,52 mg/l izdihanega zraka 
oziroma 1,13 promila – prevo-
zil prometno signalizacijo, ki 

je opozarjala na nesrečo, in 
zaščitni trak policije ter brez 
ustavljanja zapeljal na obmo-
čje, kjer so policisti opravlja-
li ogled kraja nesreče. Vozni-
ka policisti zdaj obravnavajo 
v prekrškovnem postopku. 
Kot so ob tem sporočili s Po-
licijske uprave Kranj, to ne-
varno dejanje še enkrat doka-
zuje, da voznik pod vplivom 
alkohola ni sposoben varne 
udeležbe v prometu, »pos-
ledica pa so huda ogrožanja 

varnosti, nevarne situacije in 
tragedije«.

V petek zjutraj se je tragič-
no končala tudi prometna 
nesreča pri počivališču Po-
vodje na gorenjski avtocesti, 
kjer se je smrtno ponesrečil 
53-letni motorist iz Nemčije. 
Z motornim kolesom znam-
ke KTM se je vozil po avtoce-
sti iz smeri Vodic proti Lju-
bljani. Pri počivališču Po-
vodje je okoli 7.15 zaradi vo-
žnje na prekratki varnostni 

razdalji trčil v osebno vozilo 
znamke Toyota Auris, v ka-
terem se je takrat pred njim 
peljala 32-letna voznica, ki se 
je zaradi ustavljajoče kolone 
v jutranji konici z vozilom 
ustavljala. Po trčenju je mo-
torist padel po tleh in se tako 
hudo poškodoval, da je umrl 
na kraju nesreče. V času ogle-
da prometne nesreče je bilo 
zaprto smerno vozišče proti 
Ljubljani, promet pa so zno-
va sprostili tri ure po nesreči.

Umrla kolesar in motorist
31. stran

Kranj – Prejšnji teden sta Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Kranj in Policijska uprava Kranj na parkirnih 
površinah trgovskega centra Mercator pripravila prireditev, ki 
je bila namenjena preventivni vzgoji v prometu. Poleg drugih 
jo je obiskalo kar 450 predšolskih otrok in šolarjev, ki so lahko 
spoznali ali obnovili znanja s področja prometne varnosti, 
spremljali prikaz aktivnosti za prometno varnost, pri reševanju 
v primeru prometnih nesreč in delovanje udeležencev v pro-
metu. »V SPV Kranj ocenjujemo, da je tak način predstavitve 
zelo motivacijsko naravnan in predvsem primeren v vzgojnem 
procesu najmlajših. Gre za zelo pomembno preventivno po-
dročje vzgoje in izobraževanja, kajti ceste in promet zahtevajo 
vse bolj usposobljene udeležence,« je povedal predsednik 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj 
Franci Strniša. Na prireditvi so se predstavile vse interventne 
službe, ki skrbijo za varnost v prometu, poleg njih pa tudi 
Kolesarski klub Kranj, Komisija Varno kolesarim in Moto klub 
starodobnikov Kranj. 

Vzgoja za varnost v prometu

Mladi so na preventivni akciji izvedeli marsikaj koristnega.

Brnik – V soboto zvečer je bil let britanskega nizkocenovnega 
prevoznika Easyjet iz Ljubljane v London zaradi bombnega 
preplaha preusmerjen na Letališče Köln/Bonn. Nemška polici-
ja je po pristanku kontrolirano razstrelila sumljivi nahrbtnik ter 
pridržala tri britanske državljane. Dosedanja preiskava kaže, 
da je verjetno šlo za lažni alarm. Po poročanju agencij je bil 
let preusmerjen, ker so potniki slišali pogovor, v katerem naj 
bi se omenjala beseda bomba. Po pristanku je nemška zvezna 
policija z letala po reševalni drči evakuirala potnike. Pri tem 
ni bil nihče ogrožen, pri izstopu iz letala pa se je ena ženska 
lažje poškodovala. Zaradi dogajanja so v soboto za okoli tri 
ure zaustavili promet na letališču.

Bombni preplah na letalu

Voklo – Kranjski policisti so v Voklem obravnavali voznika 
kombija, ki je bil vidno pod vplivom alkohola. Preizkus alko-
holiziranosti je odklonil, zato so mu prepovedali nadaljnjo 
vožnjo, česar pa ni upošteval, zato so ga pridržali. Zaradi 
prekrškov bo obravnavan na pristojnem okrajnem sodišču.

Pijan hotel nadaljevati vožnjo

Kranj – V petek ponoči je neznani storilec poškodoval vrata 
objekta na Škofjeloški cesti v Kranju, na Ulici Staneta Bokala 
je bilo z naviranjem ključavnice vlomljeno v stanovanje, na 
Poti na Močila pa je bilo v soboto ponoči z naviranjem okna 
in vrat vlomljeno v stanovanjsko hišo.

Vlomilci so bili ob koncu tedna na delu
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Športna dvorana Trata v Škofji Loki je gostila že 17. Večer 
slovenskih viž v narečju. Letos je nastopilo devet izbranih 
ansamblov: Mladi Pomurci, Galop, Raubarji, Meh Eks-
pres, Ano urc’o al’ pej dvej, Bolj počas’, Prifarski muzikan-
ti, Hozentregarji in Dor ma cajt. Tudi letos je strokovna 
komisija podelila kar nekaj nagrad, za najboljši nastop 
v celoti ocenila nastop ansambla Ano urc’o al’ pej dvej, 
občinstvo pa je izbralo svojega zmagovalca: prehodni 
pokal festivala vandrovček je šel tako v roke ansambla 
Galop, ki se je na odru festivala predstavil tudi z živahno 
tekmovalno pesmijo v gorenjskem narečju Ajga punca. 

Občinstvo je izbralo Galop 

Andraž Sodja

P
rireditev je bila izvrs-
tno sprejeta, na odru 
pa se je zvrstilo kar 14 
ansamblov, začenši 
s Stanetom Vidmar-

jem, duom Skater, Murni, tri-
om Utrip, ansamblom Zupan, 
nastopili pa so še Čudežni deč-
ki, ansambel Pika Si, Vese-
li svati, Mladimi upi, ansam-
bel Zaka pa ne, Nalet, dekliški 
trio Me tri do polnoči, ansam-
bel Vikend in Poskočni muzi-
kanti. Da pa ni ostalo samo 
pri glasbi, je poskrbel vodi-
telj oddaje priljubljeni Boris 
Kopitar, ki se je s skupino naj-
bolj zagretih v spremstvu pla-
nincev Planinskega društva 
Jesenice in GRS Jesenice tudi 
odpravil na Golico.

Idejni oče prireditve, fron-
tman Čukov Jože Potrebuješ, 
je povedal, da je prireditev 

stičišče ljubiteljev narod-
no-zabavne glasbe, ki ima-
jo radi tudi naravo: »Takšen 
dogodek je nujen, vsako leto, 
za vse tiste, ki imamo nekaj 
Avsenika v sebi. Čudi me, da 
se tega ni že kdo prej spom-
nil. Če je prvič tako uspelo 

– s takšnim odzivom lah-
ko že za prihodnje leto zaz-
namujemo eno nedeljo in 
se spet srečamo na Prista-
vi.« Voditelj na Golica TV 
Iztok Gartner pa je pouda-
ril, da jih veseli, da so prišli 
obiskovalci iz vse Slovenije, 

celo Ljubljane. Dogodka je 
bil vesel tudi jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger, ki 
je povedal, da je dogodek za 
Jesenice pomemben in da ga 
veseli, da se je našel organiza-
tor, ki je prepoznal priložnost 
v tem enkratnem okolju.

Z GOLICO NA GOLICO
Več kot tisoč ljubiteljev narodno-zabavne glasbe se je na Pristavi v Javorniškem Rovtu zabavalo  
ob zaključku prve sezone televizijske oddaje Ena po domače na Golica TV. Zabavo so naslovili  
Z Golico na Golico.

Ko se je vrnil z Golice, je tudi Boris Kopitar zapel.

Mengšan Janez Per, ki ga 
večina pozna kot barito-
nista Alpskega kvinteta, 
je 9. junija praznoval 
sedemdeseti rojstni dan. 
Na domačiji v Mengšu je 
bila dan kasneje prava 
rojstnodnevna veselica. 
Čestitkam (in povablje-
nim) ni bilo videti konca. 
Med vsem tem pa se je 
zgodilo tudi kakšno pre-
senečenje in za enega je 
poskrbel Kranjčan Aljaž 
Oberkrainer z mesno 
torto oziroma Arvajevo 
klobaso v obliki številke 
sedemdeset. Voščilu so 
se poleg zakoncev Arvaj 
in Aljaža pridružili tudi 
člani ansambla Svetlin.

Klobasa za Janeza
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Alenka Brun

Z
a kosilo so nür-
nberški peče-
nici na krožni-
ku delale družbo 
tudi druge klo-

base, zelje in tradicionalno 
tudi brez okisanega krom-
pirja ter vrčka domačega 
piva ni šlo. 

Mesar Manfred Seitz je 
poskrbel, da je bil proces 

nastajanja nürnberške peče-
nice vse bolj zanimiv, krož-
nik s svežimi pečenicami pa 
vse bolj poln. Dr. Hartmut 
Frommer je kot predsed-
nik združenja, posvečenega 
nürnberški pečenici ali klo-
basi, delil z nami zgodovino 
te zanimive mesne speciali-
tete, ki se ponaša tudi z zaš-
čiteno geografsko označbo. 
Osnovne sestavine zanjo so 
svinjina, sol, poper in maja-
ron, če kje dodajo ščepec 

svojih začimb ali recimo 
pimenta, morda malo limo-
ne – te finese prepuščajo nje-
nim proizvajalcem oziroma 
mesarjem. Pomembni sta 
tudi teža in dolžina: od 20 
do 25 gramov ter od sedem 
do devet centimetrov. Ori-
ginalna nürnberška pečeni-
ca je tako v bistvu klobasica, 
čeprav ima mogočno ime, ki 
daje vtis, da bo po velikosti 
komaj šla na krožnik.

Po kosilu smo pot nadalje-
vali še do stare pivovarne Alt-
stadthof, kjer smo izvedeli, 
kako nastaja njihovo rdeče 
pivo, medtem ko je najnovej-
ša pridobitev mojstra Rein-
harda Engla frankovski vis-
ki. Pri tem je imel verjetno 
največ prstov vmes sin Max-
similian, ki pa ga zanima 
tudi gin in prve steklenice so 
že ugledale luč. Leta 2015 so 
v Nemčiji glede na kvaliteto 
njihov viski (Ayrer’s) izbra-
li za najboljšega v državi, a 
vseeno gre še vedno za buti-
čno izdelavo, tako da ga lah-
ko okušate le pri njih, kupite 

pa ravno tako samo znotraj 
države. Temu primerna je 
seveda tudi njegova cena, 
ki se za pollitrsko stekleni-
co začne nekje pri petdeset 
evrih … 

Naš obisk oziroma spoz-
navanje kulinaričnega Nür-
nberga se je zaključil. In bolj-
šega zaključka kot sta kloba-
sa ter pivo, za piko na i pa še 
okušanje viskija, si turist v 
teh krajih niti ne more želeti. 

(Konec)

Nürnberg (4)

KLOBASA, VISKI IN PIVO

Tipičen krožnik z različnimi vrstami nürnberških pečenic: 
kosilo in degustacija klobas obenem

Mesar Mafred Saitz, dr. Hartmut Frommer in Melanie 
Straub, zadolžena za marketing znamenite nürnberške 
pečenice 

Oče in sin, Reinhard in Maximilian Engel

Ogledalo

Ja, to sem jaz
in današnji moj obraz,
ki ne skriva let zorenja,
takšna pravila so življenja.

Včasih pa to ogledalo,
mi drugačno lice je kazalo –
oči so gledale iskreče,
ustnice bile kot jagode so rdeče.

Danes pa ne more mi lagati,
mladostnega obraza mi kazati,
ker z leti mine vse,
laž pa kratke ima noge.

Ljubica Jančar

Vsem želim, da vam ogledalo pokaže same lepe podobe. 
Čeprav pride kdaj dan, ki ni nasmejan, se moramo naučiti 
narisati nasmeh, ki bo viden tudi v ogledalu. Lepe poletne 
dni vam želim. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH

OTROCI USTVARJAJO

Mateja Rant

N
a državno sre-
čanje otroš-
kih gledaliških 
skupin se je 
uspelo uvrsti-

ti tudi učencem dramskega 
krožka predmetne stopnje 
OŠ Bistrica. Kot je pojasni-
la njihova mentorica Mari-
ja Bohinjec, je izbor pote-
kal najprej na območni in 
nato na regijski ravni, kjer 
so izmed 72 predstav izbra-
li dvanajst najboljših. Ti so 

se v začetku junija predsta-
vili v Novem mestu. Mla-
de igralke Sara Habe Topo-
riš, Nika Buček, Manca Gru-
den in Katarina Pogačnik 
so uspele s predstavo Zakaj 
avto zjutraj noče vžgati avto-
rice Alenke Goljevšček nav-
dušiti občinstvo. Po bese-
dah Marije Bohinjec so nas-
topile suvereno ter pože-
le nasmehe in aplavz števil-
ne novomeške publike. Za 
svoj nastop so prejele zlato 
plaketo, ki jo podeljuje Jav-
ni sklad Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti. V 

šoli so nadvse ponosni na 
njihov uspeh, h kateremu je 
po besedah Marije Bohinjec 

pripomogel tudi igralec Pri-
mož Lah, ki se ta dan ni 
mogel udeležiti srečanja.

DOMOV Z ZLATO PLAKETO
Na državnem srečanju otroških gledaliških skupin, ki je potekalo v začetku junija v Novem mestu, so 
velik uspeh dosegli tudi učenci dramskega krožka OŠ Bistrica.

Učenke OŠ Bistrica so navdušile s predstavo Zakaj avto 
zjutraj noče vžgati. / Foto: arhiv šole

Pred planinsko kočo na Ermanovcu in 
v njeni okolici so petič pripravili prire-
ditev za družine, ki so jo poimenovali 
Škrat na Ermanovcu. Letos se je prijet-
no dopoldne v naravi odločilo preživeti 
štirideset otrok in njihovih staršev, je 
pojasnila Milka Burnik. Telovadili so kot 
škrat Avguštin in v smrekovem gozdu na 
vrhu hriba raziskovali in z zastavicami 
označili sledi živali – objedene in navrta-
ne liste, vejice in štore, lupine lešnikov, 

Škratje na Ermanovcu mišje luknje ob drevesih … S pomočjo 
staršev so spoznavali drevesa, večina 
malih škratov pa je bila celo tako pogu-
mnih, da so se sezuli in bosi prehodili s 
smrekovimi iglicami postlano stezico 
v dolžini 25 metrov, je pojasnila Milka 
Burnik. Na koncu so nabrali suhe veji-
ce in storže, iz katerih so pri koči izde-
lali domiselne umetnine. »Za ves trud 
so si prislužili čokoladne palačinke, za 
kar so poskrbele članice planinskega 
društva Sovodenj,« je še dodala Milka 
Burnik. 

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

Rdeče pivo

Olivija, 7 let
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sudoku_LAZJI_17_47
NALOGA

2 5 8 1
4 6 5 2

8 2 7 6
7 9 1 6 4

3 9
5 3 2 4 7
4 7 2 5

2 3 8
9 6 4

sudoku_LAZJI_17_47

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_47
NALOGA

9 3 6 7 1
1 9 2

8 3
7 6 1

5
4 8 9
9 3
8 6 4

6 2 7 4 5

sudoku_TEŽJI_17_47

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_47
NALOGA

93671
192

83
761

5
489
93
864

62745

sudoku_TEŽJI_17_47

REŠITEV

934826751
576139428
821475936
753948612
169257384
248361579
497582163
385614297
612793845

sudoku_LAZJI_17_47
NALOGA

2581
4652

8276
79164

39
53247
4725

238
964

sudoku_LAZJI_17_47

REŠITEV

275689143
946153728
813247956
782916534
634578291
591324867
468792315
127435689
359861472

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 14. 6.
17.30, 19.30, 21.30 MUMIJA
17.20 PETERICA
21.15 ČUDEŽNA ŽENSKA
19.10 OBALNA STRAŽA
16.20, 18.40, 21.00 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 14. 6.
18.10, 20.20 MUMIJA
16.45, 18.50 PETERICA
20.50 ČUDEŽNA ŽENSKA
16.00, 17.50, 20.10 OBALNA STRAŽA
18.20, 20.00 PIRATI S KARIBOV:  
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE 
21.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 

MAŠČEVANJE, 3D
17.30 OSMI POTNIK: ZAVEZA
16.10 MALI ŠEF, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 16. 6.
19.00 CHURCHILL
21.00 SPOMINI NA LJUBEZEN

Sobota, 17. 6.
16.30 AVTOMOBILI 3, sinhro.
18.30 ČUDEŽNA ŽENSKA
21.00 CHURCHILL

Nedelja, 18. 6.
16.30 AVTOMOBILI 3, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 14. junija
18.00 Valeta OŠ Staneta Žagarja (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
13. 6. 

16/30 °C

Nedelja 
18. 6.

13/26 °C

Sreda 
14. 6. 

Četrtek
15. 6. 

Petek
16. 6. 

Sobota
17. 6.

17/26 °C 15/29 °C 13/27 °C 12/26 °C

Ponedeljek 
19. 6.

Torek
20. 6.

Sreda
21. 6.

Četrtek
22. 6.

12/26 °C 13/26 °C 12/24 °C 13/25 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

13. 6. tor. Anton 5.10 20.54

14. 6. sre. Vasilij 5.10 20.54

15. 6. čet. Vid 5.10 20.55

16. 6. pet. Beno 5.10 20.55

17. 6. sob. Dolfe 5.10 20.56

18. 6. ned. Marko 5.10 20.56

19. 6. pon. Julijana 5.10 20.56

Samo Lesjak

Z
ačetek delovan-
ja gostiteljskega 
zbora sega v dalj-
nje leto 1952, ko 
je bil ustanovljen 

moški pevski zbor. V letu 
1983 so se povabilu odzvale 
še pevke in tako vse do danes 
zbor prepeva kot Mešani 
pevski zbor Delavsko pro-
svetnega društva Svoboda 
Stražišče pri Kranju. Več 
kot šestdeset let delovanja 
zbora je dokaz pokončnosti 
in pripadnosti, ki jo čutijo in 
izražajo pevke in pevci zbo-
ra v najbolj plemeniti obliki, 
vztrajnosti. Zbor je ponosen 
na požrvovalnega zborovod-
jo Marka Završnika, v svojih 
vrstah pa ima tudi dva člana, 
Milana Rihteršiča in Janeza 
Hočevarja, ki sta bila aktiv-
na udeleženca vseh doseda-
njih 45. srečanj štirih pev-
skih zborov. Prav dolgoletna 
tradicija srečanj predstavlja 
pomembno vez z zamejski-
mi Slovenci, ki na več ravneh 
bogati medkulturne odnose.

Srečanj se vedno udeleži 
Mešani PZ ZARJA Železna 
Kapla - Bad Eisenkappel pod 
vodstvom zborovodje Dane 
Smrtnik. Po njenem mnenju 
petje prispeva zelo pomem-
ben del k ohranitvi sloven-
skega jezika in kulture, pev-
ce pa povezuje ljubezen do 
petja, prijateljstvo, volja do 
ustvarjanja ... To velja tudi 
za člane Moškega PZ Vasi-
lij Mirk Prosek - Kontovel, 

ki je prav tako stalnica sre-
čanj štiriperesne deteljice. 
V svoji dolgoletni zgodovi-
ni so ostali zvesti pokončni 
narodnozavedni drži, s svo-
jim širokim pevskim reper-
toarjem pa so prejeli mnoge 
nagrade in priznanja – tokra-
tna, jubilejna priznanja ob 
45. srečanju je vsem udele-
žencem podelil Jože Oster-
man. Prejeli so ga tudi čla-
nice in člani Mešanega PZ 

KUD iz Brežic, ki lepoto slo-
venskih pesmi predstavlja-
jo tako doma kot v tujini. S 
petjem želijo polepšati dan 
sočloveku ter mu dali upan-
je za lepši jutri. To je značil-
nost vseh nastopajočih zbo-
rov, ki z vztrajnim delom 
in srčno pevsko dejavnostjo 
prenašajo vrednote domače-
ga jezika, spoštovanja, miru, 
ljubezni in pozitivne energi-
je tudi na mlade rodove.

ŠTIRIPERESNA DETELJICA
V avli Mestne občine Kranj je potekalo tradicionalno, že 45. srečanje pevskih zborov iz Slovenije in 
zamejstva. Mešani pevski zbor Svoboda Stražišče je v goste povabil Moški pevski zbor Vasilij Mirk 
Prosek - Kontovel, Mešani pevski zbor KUD iz Brežic ter Mešani pevski zbor Zarja iz Železne Kaple.

Mešani pevski zbor Svoboda Stražišče pod vodstvom Marka Završnika je navdušil zbrano 
občinstvo. / Foto: Primož Pičulin

Tržič – V Dvorani tržiških olimpijcev je potekal koncertni 
večer, imenovan Tržič – mesto dobrih misli in želja. Z njim 
so prireditelji, Osnovna šola Tržič z ravnateljem Stanetom 
Grumom, želeli nagovoriti vse prebivalce Tržiča, da bi se 
bolj zavedali vrednot, na katere mnogokrat pozabimo: 

pogum, strpnost, medsebojno sodelovanje in spoštova-
nje, odgovornost, hvaležnost, sočutje … Nastopili so Nuša 
Derenda, Neža Čadež, Združeni otroški in mladinski pevski 
zbori OŠ, Otroški pevski zbor Vrtec Križe, MePZ Ignacij Hla-
dnik Tržič, Pihalni orkester Tržič, Šolski Zabavni orkester GŠ 
Tržič, deklamatorji Danijel Petković, Eva Križaj, Matic Soklič 
in Maj Soklič, Plesni klub Leyli in povezovalec Aaron Veldin.

Mesto dobrih misli in želja

Slediti vrednotam srca za dobro vseh: nastopajoči na koncertnem večeru / Foto: arhiv organizatorja (Darko Jagodic)

Tržič – V petek, 16. junija, bo ob 20.30 začetek tretjega 
koncertnega večera v nizu Glasbenih večerov v Tržiškem 
muzeju. Po koncertih vokalnega banda Kreativo in izje-
mnih umetnikov Boštjana Gombača in Janeza Dovča v 
Pollakovem salonu se tokrat prireditelji nadejajo koncer-
ta pod zvezdami na vrtu pred muzejem. Nastopili bosta 
Ana Maria Mitič in Romana Krajnčan, ki ju povezuje 
očarljiv nastop, poln spontanosti, iskrenosti in žlahtne-
ga humorja. Obeta se zabaven, muzikalen in ženstveni 
večer v družbi odličnih glasbenikov: Gregor Ftičar (kla-
vir), Goran Rukavina (kontrabas) in Dominik Krajnčan 
(trobenta in bobni).

Muzikalno-ženstveni večer v Tržiškem muzeju
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V sredo, 31. maja 2017, sta se v Škofji Loki poročila David 
Mavrin in Darja Prevc, v soboto, 3. junija 2017, pa so se 
poročili: na Bledu: Simon Brenkuš in Katja Nunar, na 
Visokem pri Poljanah Niko Naglič in Andreja Lapanja, na 
Jesenicah pa Tina Kregar in Mateja Bremec.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 47 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 10 dečkov in 17 deklic. 
Najtežji je bil deček s 4685 grami porodne teže, najlažja 
pa je bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 2395 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 11 deklic in 9 dečkov, med 
dečki sta bila tudi bratca. Najlažji je bil deček z 2230 gra-
mi, najtežji pa prav tako deček – tehtnica mu je pokazala 
4300 gramov.

Novorojenčki

TANJIN KOTIČEK

Bralka pod šifro Leto 2017 
je položila karte po sistemu 
križ iz 36 kart. Zadnjič smo 
pogledali sedem kart, ki so 
na desni strani, razložimo 
jih na temo kot uradno ali 
poslovno področje. Tokrat 
se bomo osredotočili na kar-
te, ki so na levi strani. Leva 
stran nam je vedno nekak 
smerokaz za vse srčne zade-
ve in tudi tukaj nam bo teh 
sedem kart napovedalo, kaj 
se bo dogajalo v ljubezni. 
Izguba, Veselje, Zvestoba, 
Oficir, Neiskrenost, Hre-
penenje, Žalost. Takoj nas 
zmoti karta Neiskrenost. Ta 
karta sicer prinaša tudi reši-
tve iz težkega položaja. Dru-
gače pomeni skrivanje, laži, 
spletke, prikrivanje. V karti 
Izguba vidimo, da je v ljubez-
ni veliko pogovorov, Veselje 
in Zvestoba razkrijeta, da je 
s srčno osebo precej ener-
getsko povezana in si znata 
deliti vsa čustva, ki jih obču-
tita. Oficir je uradna karta, 
lahko pa pomeni, da je oseba 
na višjem položaju ali samo-
stojna pri delu, lahko sta se 
spoznala tudi prek poslovne-

ga sveta. Hrepenenje je pač 
goreča želja po ljubezni in da 
bi lepi trenutki trajali večno, 
ne pa samo včasih. Žalost 
kar nekako spada v to kom-
binacijo in si podaja roko s 
karto Neiskrenost. Kadar je 
treba ljubezen skrivati in se 
ne sme celemu svetu pove-
dati o sreči. Zvestoba nam da 
vedeti, da je ta zveza neločlji-
va in da je mogoče vse in še 
več. Naslednji teden bomo 
pogledali še zadnjih sedem 
kart, ki bodo bralki napove-
dali splošno prihodnost, ki 
kaj vse lahko pričakuje.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Majska roža«
Kot redna bralka in naročnica 
se vam ponovno javljam in vas 
lepo pozdravljam. Imam še 
vedno skrbi zaradi otrok, zani-
ma me pa tudi zdravje, služba 
in zakon. Najlepše vam hvala 
za vsako vašo prijazno besedo.
Normalno je, da si za svoje 
otroke želimo najboljše. V 
človeški naravi je, da vsi radi 
prehitevamo, a vedno ni 
vse tako, kot si zamislimo. 
Kadar so oni srečni, smo 
srečni tudi mi. Zaradi hčer-
ke si ne delajte več skrbi. V 
roku pol leta bo spoznala 
življenjskega sopotnika in 
si z njim ustvarila družino. 
Vidim ji dva otroka, dečka 
in deklico. Vnuki vam bodo 
prinesli neizmerno veselje, 
ki se ga ne da opisati. Glede 
njenega zdravja vidim, da se 
ji neka bolezen rada ponav-

lja in da je precej psihično 
obremenjena. Preteklost je 
tista, ki jo mori, in le nova 
ljubezen jo bo rešila sta-
rih spon. Še vse bo v redu, 
boste videli. Tudi pri službi 
ima videti lepe spremembe. 
Sin ima v naslednjem letu 
prelomnico. Veliko stvari se 
mu bo hkrati dogajalo, ena 
izmed njih je tudi zaposlitev. 
Za določen čas se mu obeta 
tujina, ki je seveda odskočna 
deska za naprej, in vse bo, 
kot mora biti. Z vami oseb-
no je vse v najlepšem redu, 
potrjujem pa vaše besede, 
da pozabljate nase, ste utru-
jeni in seveda zato slabe vol-
je. Odgovore poznate sami. 
Kot izgubljeni v vesolju si 
želite ustreči vsem, name-
sto da bi poskrbeli zase. Z 
vso pravico si vzemite čas 
zase. Lepo se imejte.

»Zvestoba 17«
Redno prebiram vaš horoskop 
in vaše odgovore. Zelo mi je 
všeč, kako pišete. Zato vas 
tudi jaz prosim za pomoč in 
se vam najlepše zahvaljujem. 
Zanimajo me splošne stvari; 
denar, družina, zdravje.
Kot vidim, ste zelo čustvena 
oseba, a to spretno skrivate 
pred drugimi. Ste kot močna 
skala, ki se nikoli ne zruši. Mar-
sikomu dajete oporo, a nihče 
ni opora vam. Še zdaleč pa 
to ne pomeni, da vi ne potre-
bujete pomoči. Na žalost ste 
svoje domače tako navadili 
in to je težko spremeniti čez 
noč. Začeli pa se boste spre-
minjati sami. Spoznanja, ki jih 
boste ozavestili, vam prina-
šajo pozitivne spremembe. 
Počutili se boste veliko bolje 
in imunski sistem se vam ne 
bo več rušil. Vsa utrujenost, ki 

jo sedaj občutite, bo izpuhte-
la in boste kot prerojeni. Vaš 
mož je pod velikim stresom, 
ki ga ne zna obvladati, in je 
malo kriv tudi sam, saj izgo-
vore išče na nepravem mes-
tu. Nosi veliko breme zaradi 
službe, a kot vidim, se bo 
vse lepo uredilo in bo kmalu 
zadovoljen, kar se bo precej 
poznalo. Tako sin kot obe 
hčeri imajo videti pred sabo 
lepo pot. Znajo biti odločni, 
kadar je to potrebno, prijaz-
ni sončki. Vsi bodo uspešno 
opravili šolanje in ni treba, 
da vas toliko skrbi zanje. So 
v obdobju odraščanja, kar 
tudi za vas kot mamo ni lah-
ko. Dobro je, da med njimi ni 
velike starostne razlike. Nau-
čite se zase vzeti pet minut, 
saj vam včasih zmanjka časa 
celo za dihanje. Želim vam 
vse lepo.

Grega Flajnik

Jože bil rojen pri Mež-
narjevih v Zalogu pri 
Goričah kot četrti 
otrok. Oče čevljar ga 
za svoj poklic ni nav-

dušil in Jože se je izučil za 
ključavničarja ter se zaposlil 
pri Elektru v Kranju. Službe-
ne poti so ga vodile po vsej 
nekdanji Jugoslaviji in svo-
jemu podjetju je bil tako pri-
vržen, da še danes, ko že sko-
raj dvajset let uživa v poko-
ju, organizira piknike za svo-
je nekdanje sodelavce.

Jelka je doma z Javornika 
pod Joštom in je odraščala 
skupaj s tremi sestrami in bra-
tom. Izučila se je za trgovko, 
in ko je kot prodajalka delala v 
trgovini Živila pri mostu pod 
Jelenovim klancem, je tja po 
malico prihajal tudi Jože. Pala 
mu je v oči, zato se je malice še 
posebno veselil. Spoznala sta 
se in iz prijateljstva se je razvi-
la ljubezen.

Junija 1967 sta se odloči-
la, da se vzameta. Poroki v 
Kranju je sledilo slavje kar 
na Jožetovem domu. Plesa-
li so na sosedovem skednju, 
ob zvokih harmonike. Poroč-
no potovanje sta želela preži-
veti na Pokljuki, a že po nekaj 
dneh sta ga prekinila in pohi-
tela domov, saj so doma kosi-
li, njima pa se je zdelo čudno, 
da bi kar brezskrbno uživala. 

Skupen dom sta si ustvari-
la na Gorenji Savi. Jeseni sta 

se razveselila najprej hčerke 
Helene, čez tri leta pa še sina 
Jožeta. Na Javorniku pa je 
zrasel vikend, ki jima je nudil 
prijetno zatočišče pred vsak-
danjostjo. S prijatelji sta se 
vedno rada družila. Z njimi 

sta hodila v hribe, na morje, v 
toplice, na potovanja … 

Otroka Helena in Jože sta 
si ustvarila družini in ju raz-
veselila z vnuki, Francijem, 
Maticem, Davidom in Kat-
jo, ki je najmlajša in bo letos 

že polnoletna. Ko so bili vnu-
ki majhni, sta jih z veseljem 
vzela za teden dni na mor-
je. V Izoli sta jih razvajala, 
tudi kadar je bilo vreme sla-
bo. Katja se še danes spomni, 
da so se nekoč pred dežjem 
skrili pri sladoledarju, kjer so 
vedrili in uživali v sladoledu.

Čeprav danes ne hodita po 
hribih in se ne zabavata tako 
kot v mladih letih, ju druže-
nje s prijatelji še vedno vese-
li. Z njimi in z družino sta 
praznovala tudi zlato poro-
ko. Tako kot pred petdeset-
imi leti sta jo sklenila v cer-
kvi sv. Martina v Stražišču, 
praznovanje pa se je nadal-
jevalo v gostilni Gitadela. Ob 
prijetni glasbi in dobri druž-
bi so svatje z veseljem zaple-
sali in nazdravili visokemu 
jubileju.

ZLATA ZAKONCA KONC
Desetega junija pred petdesetimi leti sta se poročila Jože Konc in Jelka Rakovec. Civilna poroka  
je bila v Kranju, cerkvena pa v Stražišču v cerkvi svetega Martina.

Zakonca Konc sta se poročila leta 1967

Končeva z družino in prijatelji na praznovanju zlate poroke

»Toddler« je angleški izraz za otroka med 12. in 36. mese-
cem starosti in kamniški malček – po naše – pivovarna 
Mali grad Urbana in Anje Florjančič, je pred nekaj dnevi 
praznovala tretji rojstni dan. Za dodatno glasbeno živa-
hnost, je na pivski rojstnodnevni zabavi poskrbela znana 
gorenjska zasedba Joške v’n. 

Mali grad vstopil v zadnje leto »todlerstva«

Kamniška pivovarja Urban in Anja Florjančič 
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1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenihpoljinvpisanovkuponizkrižanke)
pošljitedosrede,28.junija2017,naGorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000Kranj. Rešitve
lahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasa
predposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200
www.avtohisavrtac.si

Emisije CO2: 180−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0033−0,0037 g/km. 
Število delcev: 0,0099−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija „All 
inclusive/Vključuje vse“ velja za fizične osebe in velja v primeru sklenjenega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki 
je del skupine Porsche Finance Group Slovenia. Akcija ne velja za električna in hibridna vozila. Več na www.porscheleasing.si. *Informativni  
izračun  velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, servisiranju in zavarovanju vozila pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za 
leasing, Ljubljana pod pogoji, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.volkswagen.si in  www.porscheleasing.si. **Servisiranje vozila se za 
prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila  (zamenjava 
motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine. Pogodba za Finančni leasing, servis in zavarovanje vsebuje tudi stroške servisa in 
zavarovanja. Akcija traja do 30. 06. 2017. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

Privlačna ponudba financiranja.
Preverite All inclusive ponudbo vozil Volkswagen z vključenim servisiranjem in 
zavarovanjem prvih 6 let** in 6 letnim jamstvom. Zdaj že od 132 EUR/mesec* dalje.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

All inclusive!
Servisiranje in 
zavarovanje  
prvih 6 let!**

VWoglasDealer_Financiranje_2017_210x297.indd   1 13/04/2017   13:29
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Phil Collins (66) je zaradi padca v hotel-
ski sobi pristal v bolnišnici in tako moral 
odpovedati koncerta v Londonu. Njegov 
predstavnik je sporočil, da je pevec utr-
pel več odrgnin na obrazu, sicer pa dobro 
okreva. Collins je svojo turnejo začel 2. 
junija, turnejo pa naj bi po poročanju 

tujih medijev nadaljeval že v naslednjih dneh v Nemčiji.

Phil Collins pristal v bolnišnici

Zasebno letalo Jennifer Lawrence (26), 
ki je bilo namenjeno v njen domači 
kraj Louisville, je moralo zasilno pristati. 
Najprej je odpovedal eden izmed dveh 
motorjev, kasneje pa še drugi. Pilotu je 
uspelo zasilno pristati v Buffalu v New 
Yorku, kjer jih je pričakalo več reševalcev. 

Igralka in ostali potniki letala so ostali nepoškodovani.

Letalu odpovedala motorja

Umrl je Adam West, najbolj poznam po 
vlogi Batmana iz istoimenske serije, ki so 
jo predvajali v šestdesetih letih prejšnje-
ga stoletja. Star je bil oseminosemdeset 
let. Kot je povedal njegov predstavnik, je 
bila zanj usodna levkemija. West je v šest 
desetletij trajajoči karieri zaigral v več kot 

petdesetih filmih in oddajah, v svoji zadnji vlogi je svoj 
glas posodil županu v animirani seriji Družinski človek.

Poslovil se je Adam West

Igralka Jessica Chastain (40) se 
je poročila s svojim italijanskim 
izbrancem Gianom Luco Passi de 
Preposulo (34). Par si je obljubil več-
no zvestobo na družinski posesti v 
bližini Benetk. Na poroki so bili med 
drugimi tudi Emily Blunt, Anne Hat-

haway in Adam Schulman. Par sta postala pred petimi leti, 
igralka pa pred mediji nikoli ni skrivala njune ljubezni.

Jessica Chastain vzela Italijana

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Slamnikarski muzej, 
ki deluje pod okril-
jem Kulturnega 
doma Franca Ber-
nika Domžale, je v 

sodelovanju z Občino Dom-
žale v soboto organiziral Sla-
mnikarski sejem. Tudi leto-
šnji je bil tematski: slama 
in vse, kar iz nje naredimo, 
seveda pa v prvi vrsti plete-
nje kit iz slame in izdelava 
slamnikov. Poleg predstavi-
tve slamnikarstva in slam-
natih izdelkov domačih raz-
stavljavcev so se predstavi-
li tudi tuji. Marija, Biser-
ka in Nevenka iz Vojvodine 

oziroma članice slamarske 
sekcije HKPO Matija Gubec 
Tavankut so na svoji stojni-
ci predstavile spominke in 
slike iz slame; Nizozemka 
Trijnie Patberg se je prvič z 
ustvarjanjem iz slame sre-
čala pred 25 leti in od takrat 
je to njen hobi; Marijana 
Abram iz hrvaške Koprivni-
ce pa je vzbujala pozornost 
že s svojim videzom, prika-
zom izdelave izjemno sim-
patičnih cekarjev, ki se bodo 
v prihodnosti morda v mod-
ni različici tudi vse več poja-
vljali na ulicah. 

Bogat je bil spremljeval-
ni program sejma: glasbeni, 
plesni in pevski nastopi dom-
žalskih skupin; rokodelski 

prikazi; tudi o zgodovini, 
domžalskih slamnikarjih 
čez lužo je tekla beseda. Spo-
znali smo ustvarjalce in raz-
stavljavce – poleg že omenje-
nih, zabavali so se tudi otro-
ci, sejem je pospremila mod-
na revija. Ponovno se je vrte-
lo kolo sreče, izboru razsta-
vljavcev so dodali vsebinsko 
nadgradnjo žitne zgodbe in 
tu sta na primer z domači-
mi picami iz premične vrt-
ne krušne peči na zanimi-
vem tovornjaku pritegni-
la pozornost obiskovalcev 
brata Ilc iz Ribnice. Včasih 
vremenarko in pridelovalko 
česna Alenko Oldroyd - Rezo 
smo srečali v vlogi »palačin-
kopekarice«, na stojnici pa ji 

je družbo delal še Rok Gra-
šič. Joži Košak iz Domžal 
je na sejem pospremil njen 
šivalni stroj, zanimivi so 
bili tudi izdelki dr. Gabrije-
le Fužir Bauer, ki sicer odse-
vajo slamnikarsko kultur-
no dediščino, a so posodob-
ljeni. Fužir Bauerjeva je del 
ekipe oziroma projekta Kul 
dedi digit; razstavljene slike, 
torbice, luči in tudi nakit pa 
so pritegnili pozornost mar-
sikaterega mimoidočega. 
Da je program tekel brezhi-
bno, je skrbela Špela Šebe-
nik, kulturni del sejemskega 
programa pa se je zaključil 
v poznih popoldanskih urah 
s tretjim srečanjem ljudskih 
pevcev in godcev.

SLAMNIK ŠE VEDNO V MODI
Pravijo, da se slamniki v moderni izvedbi vračajo na modne brvi. Ali to drži, bomo še videli, zagotovo 
pa je slamnik simpatično pokrivalo, ki nudi zaščito pred poletnim soncem, s čimer so se strinjali tudi 
obiskovalci petega Slamnikarskega sejma, ki ga je gostil Slamnikarski park v Domžalah.

Letos ste lahko pokusili tudi pice iz vrtne krušne peči, ki se 
je iz Ribnice pripeljala na simpatični prikolici starodobnika.

Slamnikarski sejem v Domžalah pravzaprav predstavlja 
začetek sezone nošenja slamnikov.

Slamnikarica Joži Košak pri šivanju slamnika Trijnie Patberg

Marijana Abram Plesna skupina Češminke iz Domžal

Na letošnjem Slamnikarskem sejmu v Domžalah: dr. 
Gabrijela Fužir Bauer, modna in oblikovalka unikatnih 
izdelkov (levo), ter likovna pedagoginja Polona Vovk, ki je 
poskrbela za ilustracijo v predstavitveni zloženki projekta 
in ekipe Kul dedi digit. Tako zanimivi izdelki iz slame kot 
povečana ilustracija so vabili k stojnici. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Z leti poučevanja sem spo-
znala, da je največ vredno in 
najbolj trajno znanje tisto, 
ki ga dijaki pridobijo sami, 
s svojimi izkušnjami. Da bi 
podrobneje spoznali, kako so 
živeli v Jugoslaviji, natančne-
je v SFRJ, morajo dijaki op-
raviti intervju. Pripravim 
vprašalnik, oni pa izberejo so-
rodnika, znanca, soseda, ki je 
najstarejši in ve največ pove-
dati, kako je bilo včasih. Obi-
čajno nastanejo zelo lepi, av-
tentični, čustveni intervjuji. 
Si predstavljate starega očeta, 
ki ves čas govori svoje prigo-
de, pa ga nihče ne posluša, 
potem pa pride vnuk in reče, 
ata, narediti moram nalogo. 
In ga začne spraševati o tem, 
kako je bilo živeti takoj po 
vojni, o obnovi domovine in 
delovnih brigadah. O grad-
nji hiš, pridobitvi stanovanj, 
sindikalnih izletih in dopu-
stih, o služenju vojaščine v 
JLA, pa potem o olimpijskih 
igrah v Sarajevu. Sogovorni-
ki kar zažarijo in tokrat jih 
vnuki morajo poslušati. Še 
več, zapisati morajo njihovo 
pripovedovanje, poiskati fo-
tografije ali drugo gradivo. 
Ljudje hranijo mnogo oseb-
nih predmetov iz mladosti 
in tako škatle s spomini in 
fotografijami oživijo. Dobro 
se spominjajo svojega prvega 
avta – večinoma je bil 'fičo'. 
Potem preidejo vprašanja o 
krizi – ali se spominjajo bo-
nov za bencin, dni par-nepar, 
ko so ljudje menjali tablice na 
avtomobilih, redukcije ele-
ktrike, smrti Tita in o njem 
nasploh, nakupov v Avstriji 
in Italiji, nevšečnostih na 
meji. Zaključimo z osamo-

svojitvijo Slovenije. Ljudje 
večinoma govorijo nostalgič-
no o minulih letih. Imeli so 
manj, imeli so manjša pri-
čakovanja, delali so manj, 
več so si pomagali, bolj so bili 
povezani med seboj in v skro-
mnosti ni bilo razlik niti tek-
movalnosti. Na vprašanje, ali 
so bili to stari dobri časi ali 
pa so bili le oni mlajši in ko 
si mlajši je vse lažje in lepše, 
se le malce začudijo in reče-
jo, danes je življenje lažje, vse 
lahko kupiš. Ne bi zamenjali. 
Vedno več je dijakov, ki po-
vedo, da so njihovi sorodniki 
napisali knjige ali mi prinese-
jo pokazat cele mape urejenih 
pisem, predmetov, znamk in 
značk, časopisnih člankov in 
svojih spominov. Sedaj niso 
več ustrahovani, lahko pišejo, 
kar hočejo. Ljudje so v svo-
ji starosti vitalni in miselno 
aktivni. Letos sem dobila dve 
knjigi spominov, da se ne bi 
pozabilo, kako so živeli. Iz-
dajo jih v samozaložbi, pov-
sem za svoje zadoščenje, in 
imenitne so. Si predstavljate 
družinsko slavje in vse zbra-
no sorodstvo, mlajše dekle pa 
jih anketira o njihovi mlados-
ti. Ljudem se razvežejo jeziki 
in na koncu tudi orosijo oči. 
Torej dragi dedki in babi-
ce, uredite svoje fotografije, 
pisma, spomine v albume. 
Morda tudi vi napišete knji-
go. In znanje dijakov? Kar se 
naučiš na aktiven način in 
je prepojeno s čustvi, slikami 
in besedo, je trajno. Učiš se, 
ne da bi vedel in čutil, da je 
to napor, in naredil si dobro 
delo – povezal si različne ge-
neracije.

Kako so živeli?

Janez Logar

Gotovo je eden od ciljev za-
konskega/partnerskega odnosa 
tudi nadaljevanje vrste. Nara-
va je tako naredila, da je biti 
oče in mati nekaj najbolj veli-
častnega na tem svetu. Ne mo-
remo reči, da je to poklic, to je 
poslanstvo, ki nam je dano. Na-
rava nas tudi močno nagradi, 
kadar svoje poslanstvo opravlja-
mo z dušo in srcem. Drugače 
povedano: ko smo zavestno 
starši, ko z veseljem darujemo 
svoj čas, denar, energijo v svoje 
potomce, nas narava nagradi z 
našo lastno srečo. Zato najprej 
sami sebi dajemo veliko darilo, 
ko smo dobri očetje in dobre 
matere. In vse življenje to lahko 
delamo – in vse življenje preje-
mamo zastonjski dar sreče, ko 
gledamo »produkte lastnega 
dela«. Oni so podoba nas. 

Ni pa biti starš nujnost za 
zadovoljstvo v zakonu. Zapiši-
mo še drugače: srečni so lahko 
tudi zakonci, ki nimajo otrok. 
Gotovo se morajo prebiti skozi 
lastne bitke, zakaj jim to ni bilo 
dano. Tisti, ki imamo otroke, si 
ne moremo predstavljati razo-
čaranja drugih. In še drugače 
povedano: več otrok v družini 
avtomatsko ne prinese večje-
ga zadovoljstva v zakonu. Ta 
(družbena) zakonitost velja 
povsod po svetu, neodvisno od 
države, kulture in religije. Se-
veda pa je drugače, kadar se 
zakonca zavestno, načrtno, 
kot svoje poslanstvo, odločita 
za večjo družino. Če pa ra-
čunamo, da nam bodo samo 
otroci (brez zavestnega truda 
za medsebojni odnos) povečali 
naše zadovoljstvo, se bomo za-
gotovo ušteli. 

Zakaj je tako? Ne samo da 
več otrok poveča količino skrbi. 
Več otrok avtomatsko zahte-
va fizično več dela, več financ, 
več energije, in če se zakonca 
trdno ne odločita, da bosta kljub 
temu gradila dober odnos, jima 
preprosto zmanjka časa zanju. 
Ko pa ni časa zanju, ju vsak-
danjik posrka vase in začneta 
živeti vsak zase in drug mimo 
drugega. Pravi šok praznega 
gnezda mnogi doživijo, ko ot-
roci odidejo od doma. Takrat 
začutijo praznino, ki so jo prej 
zapolnjevali otroci. Zato ni smi-
selno računati, da nam otroci 
prinašajo zakonsko srečo. Tega 
ne morejo, ker nimajo te moči in 
tega poslanstva. To lahko nare-
diva, partnerja, le midva sama. 
Kako? Tako kot stalno pišemo. 
Preprosto zavedanje, da sva v 
družini najprej midva kot za-
konca oziroma partnerja. Mid-
va morava poskrbeti zase in za 
svoje zadovoljstvo. Otroci tega 
ne morejo, midva pa ne smeva 
dopustiti, da bi nama drugi za-
čeli kazati pot v večje zakonsko 
zadovoljstvo. Ti drugi so: televi-
zija, računalnik, starši, družba, 
alkohol, nezdrava kariera, preti-
rano delo, obsedenost z materi-
alnimi dobrinami in potovanji 
… Vsi ti drugi odpadejo, ko se 
midva odločiva, da se bova ime-
la lepo. Lahko se le nasmehneva, 
ker jim ne dava moči. Midva že 
veva, kaj je dobro za naju. No-
ben svetovalec mi ne more pove-
dati tistega, kar jaz že dolgo vem 
o sebi in o njej in o nama. Zato 
kar sama poskrbiva zase.

Zakonsko zadovoljstvo 
in otroci

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: špinačna juha, zrezki iz mlade govedine v 
naravni omaki, pire krompir, glavnata solata, jagode s slado-
ledom in smetano; večerja: narezek, toast, jogurt s sadjem
Ponedeljek – kosilo: porova juha, krompirjevi zrezki s prekaje-
nim mesom, zeljna solata s fižolom, jagodna skuta; večerja: 
hrenovke na žaru, ajvar, lepinje
Torek – kosilo: zeljna enolončnica z mleto govedino in zele-
njavo, omlete z nadevom iz piščančjih jetrc, skutna kupa z 
breskvami; večerja: marelični cmoki, marelični kompot
Sreda – kosilo: piščančja obara z zdrobovimi cmočki, cvetača 
z maslenimi drobtinami, zelena solata s krompirjem; večerja: 
jajčna ponev z blitvo in slanino, kruh, jogurt
Četrtek – kosilo: z rižem in mletim mešanim mesom polnjene 
paprike v paradižnikovi omaki, pire krompir, hruške; večerja: 
zdrobovi žličniki z ribanim sirom, berivka
Petek – kosilo: v vinu in zelenjavi kuhani ribji fileji, blitva s 
krompirjem po dalmatinsko, breskve, same ali v vinu; večerja: 
rižota s papriko in paradižnikom, češnje
Sobota – kosilo: čevapčiči in ražnjiči na žaru, mlada čebula, 
kajmak, ajvar, gorčica, lepinje, marelični biskvit; večerja: os-
tanki z žara, biskvit, jogurt z jagodami

Krompirjevi zrezki s prekajenim mesom

Potrebujemo: 50 dag krompirja, 2 žlici olja, 10 do 12 dag moke, 
1 jajce, 10 dag kuhanega prekajenega mesa, sol in maščobo 
za pečenje.

Kuhan in olupljen krompir pretlačimo, dodamo olje, moko, 
jajce, sesekljano prekajeno meso, osolimo in hitro zgnetemo 
testo. Oblikujemo klobaso, jo zrežemo na enakomerne košč-
ke, jih oblikujemo v zrezke in spečemo na maščobi. Lahko pa 
jih paniramo in ocvremo.

Marelični biskvit na hitro

Potrebujemo: 3 jajca, 20 dag sladkorja v prahu, 1 dl olja, 1 dl 
mleka, 30 dag moke, 1 pecilni prašek, 1 zavitek vaniljevega 
sladkorja; drobtine in maslo za pekač, 1 dober kilogram zrelih 
razpolovljenih in razkoščičenih marelic.

Sladkor in rumenjake stepemo, dodamo olje, mleko in moko 
s presejanim pecilnim praškom, nazadnje pa še sneg belja-
kov. Pekač namastimo, potresemo z drobtinami, obložimo z 
mareličnimi polovicami tako, da jamice gledajo navzgor (če 
niso dovolj sladke, jih prej še malo povaljamo v sladkorju) ter 
pečemo same 15 minut. Nato marelice prelijemo s testom, 
poravnamo in spečemo pri 180 do 200 stopinjah C.

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Rižota
Rižote so ena najbolj pri-

ročnih jedi za pripravo – 
uporabimo samo eno poso-
do, med kuhanjem ne pot-
rebujejo stalne pozornos-
ti, hkrati so pa lahko nadvse 
okusne in polne pomemb-
nih hranil. 

Za pripravo rižote s kari-
jem in piščancem potrebuje-
mo: 1 lonček srednjezrnate-
ga riža, 1 file piščančjih prsi, 
1 čebulo, 1 korenček, 1 para-
dižnik, 1 pest kuhane koru-
ze (lahko tudi iz konzerve), 
100 ml smetane za kuhanje, 
3 topljene sirčke, sol in po-
per, 1 žlička karija v prahu, 
1 žlico oljčnega olja, parme-
zan za posip.

Čebulo olupimo in jo nase-
kljamo. Korenček narežemo 

na manjše kocke. Piščančji 
file narežemo na kocke ali 
krajše trakove. Meso poso-
limo in popopramo. Prepra-
žimo ga na olivnem olju. Ko 
meso dobi rjavo barvo, doda-
mo pripravljeno čebulo. Pra-
žimo 5 minut in nato doda-
mo še korenček. Riž strese-
mo na cedilo, ga splaknemo 
pod tekočo vodo ter dodamo 
k čebuli in piščancu. Zalije-
mo z dvema lončkoma vode 
(lonček naj bo iste velikosti 
kot lonček, s katerim ste od-
merili riž). Po potrebi dosoli-
mo. Kuhamo 5 minut manj, 
kot piše na embalaži riža. 
Zadnjih 5 minut dodamo na 
kocke narezan paradižnik in 
koruzo. Premešamo in ku-
hamo 3 minute. Potresemo 

z žličko karija, zalijemo s 
smetano za kuhanje in do-
damo topljene sirčke. Dob-
ro premešamo in kuhamo 
še dve minuti. Odstavimo s 
štedilnika. Preden postreže-
mo, pustimo rižoto počivati 
v pokriti posodi 5–10 minut. 
Nadevamo na krožnike in 
potresemo z naribanim par-
mezanom ali drugim sirom.

Za pripravo rižote s klobaso 
potrebujemo: 150 g klobase 
ali hrenovke, 150 g riža, 100 
g graha in/ali koruze iz plo-
čevinke, 1 čebulo, 2 žlici oliv-
nega olja, 0,5 l jušne osnove, 
pol žličke suhega timijana, 
pol žličke suhega majarona, 1 
žličko domače vegete.

V kozici segrejemo olje 
in na njem prepražimo 

nasekljano čebulo, da poste-
kleni. Klobaso narežemo na 
majhne koščke in jo doda-
mo k prepraženi čebuli. Vse 
skupaj pražimo toliko časa, 
da se mesni koščki lepo za-
pečejo. Dodamo grah in/ali 
koruzo, domačo vegeto ter 
premešamo. Primešamo 
opran riž, ga prepražimo, da 
postekleni. Prilijemo juho 
in med občasnim mešanjem 

kuhamo toliko časa, da riž 
posrka vso tekočino. Potre-
semo s timijanom in maja-
ronom, premešamo in ku-
hamo še 2 minuti. Pred ser-
viranjem rižoto pustimo sta-
ti v pokriti posodi 5 minut.

Nasvet: Če nimamo na vo-
ljo domače vegete, uporabi-
mo pol žličke kupljene. Če je 
jušna osnova dovolj slana, jo 
izpustimo.
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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

Rezultati 47. kroga – 11. junija 2017
2, 8, 12, 15, 22, 23, 32 in 9

Loto PLUS: 5, 6, 27, 35, 36, 37, 38 in 25
Lotko: 4 7 1 0 8 9

Sklad 48. kroga za Sedmico: 615.000 EUR
Sklad 48. kroga za PLUS: 1.135.000 EUR
Sklad 48. kroga za Lotka: 355.000 EUR

LOTO

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. 

Koordinator/analitik oskrbne verige m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena univerzitetna izobrazba ekonom-
ske fakultete, smer poslovna logistika, poslovna informatika ali podobno, poznavanje 
dela v planiranju oskrbne verige – upravljanje procesov, analitično delo, poznavanje 
orodij ter modelov optimizacije v oskrbnih verigah ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni razvojni inženir m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: izdelava funkcijskih in končnih prototipov, izdelava 
predpisane dokumentacije, predlaganje izboljšav posameznih sklopov v smeri teh-
ničnih karakteristik, poenotenja sklopov in pocenitev, sodelovanje pri zasnovi arhi-
tekture ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 6. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ročni orodjar m/ž (Črnomelj) 
V podjetju Polycom Škofja Loka na lokaciji Črnomelj iščemo kandidata z izkušnjami 
za zaposlitev na delovnem mestu ročni orodjar. Delo je dvoizmensko in je vezano na 
sestavljanje orodij. Obvezno je poznavanje orodij za brizganje plastike. Polycom Ško-
fja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbi-
ramo do 30. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni predstavnik za tovorno pnevmatiko m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti: gradi korporativni tržni položaj in močno distribucijsko mrežo, iden-
tificira nove razvojne možnosti oz. stranke na področju, upravlja in nadzoruje vse vidike 
Truck Force (TF) franšiznega poslovanja ... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofje-
loška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
 
Prodajalec-svetovalec za vrt m/ž (Kranj) 
Imate radi cvetoče in zelene rastline? Ali veste, kakšna je razlika med običajnimi lopa-
tami in lopato za vrtnarjenje? Ali veste, kaj je naprava za vertikutiranje in kaj kompo-
stnik? Potem ste zagotovo prava oseba za naš tim vrtnega raja. Kajti to, kar je za šte-
vilne ljudi konjiček, lahko pri nas postane vaša služba. S tem se vam obeta uspešna, 
rožnata prihodnost. Obi, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 8. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektant m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Delovne naloge projektanta: delo bo potekalo ob stalnem sodelovanju z vodjem pro-
jektive in z nabavo, načrtovanje in projektiranje tribun, načrtovanje izboljšav, izdelo-
vanje navodil za uporabo, sodelovanje z monterji, ostala dela po navodilih nadreje-
nih. Elan Inventa, d. o. o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. 
Prijave zbiramo do 20. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: pakiranje izdelkov, izvajanje avtokontrole, delo je v proizvodnji 
za brizganje plastike, delo je štiriizmensko. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser orodij m/ž (Škofja Loka) 
Delo je v servisni delavnici podjetja in zajema: čiščenje in mazanje orodij za brizganje 
plastike, menjava izmenljivih vložkov na orodjih, popravila orodij, priprava orodij za 
proizvodni proces ... Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 16. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 evrov neto), delo pet dni na teden, 
možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Pričaku-
jemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, zaže-
lene izkušnje z delom pri blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Do-
tik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 28. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Škofja Loka, Ljubljana) 
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo (orodjar, oblikovalec kovin, strojni 
tehnik, inženir strojništva...), vestnost in zanesljivost, natančnost, organiziranost, mo-
tiviranost za delo. LTH Castings d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo 
do 30. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev m/ž (Škofja Loka, Mengeš) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, osnov-
no računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. d., Trata 48, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Livar m/ž (Škofja Loka, Ljubljana) 
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo (poklicna ali srednja šola tehnič-
ne smeri), zaželeno znanje o delovanju strojev, pripravljenost za delo v izmenah.,... 
LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Škofja Loka)
Naloge in odgovornosti obsegajo: pripravljanje in nadzorovanje strojev in naprav (laser, 
rezkar, krivilne in rezalne naprave) za obratovanje v skladu s dokumentacijo in navodi-
li, izdelovanje izsekovalnega orodja ter klišejev ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. 
d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 6. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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

PRIREDITVE
Življenje je vrednota
Bled – Plesna skupina Katja Dance Company je pod častnim 
pokroviteljstvom Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih 
pravic, ustvarila plesni multimedijski projekt Življenje je 
vrednota, ki si ga v Festivalni dvorani Bled lahko ogledate v 
soboto, 17. junija, ob 20. uri. Dobrodelna predstava se doti-
ka tistih, ki se soočajo z rakom.

Dan slovenskih planinskih doživetij 2017
V soboto, 17. junija, bo v Domu pod Storžičem in v okoli-
ci potekal Dan slovenskih planinskih doživetij 2017 – ce-
lodnevno planinsko dogajanje pod Storžičem, doživetja za 
mlade planince, družine in odrasle, vodeni planinski in tur-
nokolesarski izleti, plezanje, predstavitev gorskega reševa-
nja, nastop planinskih pevskih zborov, osrednja prireditev 
s sprevodom praporščakov ...

Pozdrav počitnicam in poletju
Tržič – Krajevna skupnost Tržič mesto vabi v soboto, 17. juni-
ja, ob 10. uri na plato pred paviljonom NOB, kjer bo dogodek 
za otroke, in sicer Pozdrav počitnicam in poletju. Vabijo pred-
šolske in osnovnošolske otroke. V primeru slabega vremena 
bo dogodek v notranjosti paviljona. Okvirne prijave so zaže-
lene na e-naslov: ks.trzic@gmail.com ali tel.: 040 888 609.

Planinska maša na Zelenici
Zelenica – V soboto, 17. junija, ob 11. uri bo ob planinskem 
domu na Zelenici tradicionalna, že dvanajsta planinska 
maša za vse pokojne planince.

LUFt
Škofja Loka – V petek, 16. junija, bo med 17. in 22. uro na 
Mestnem trgu potekal drugi letošnji LUFt. Poleg tržnice 
unikatnih izdelkov bodo dogajanje popestrili še: DJ Feentz, 
predstavitev Girl Power funkcionalne vadbe, John Williams 
Bills bo predstavil svojo knjigo An Illustrated History of Sla-
vic Misery, s katero se je predstavil tudi na Kickstarterju. 
Potekale bodo tudi športne delavnice za otroke in zaključni 
ples Mini balerin iz ŠD Partizan. Na Cankarjevem trgu pa bo 
v večernih urah potekala zabava pred Tekom štirih mostov, 
ki bo v soboto, 17. junija. Organizatorji obljubljajo zabavo 
od 21. ure dalje s tremi glasbenimi skupinami: Fire skulls – 
mladi glasbeniki, katerih povprečna starost je 11 let, X-Ray in 
AC/DC tribute band. 

Semenj v Kokri
Kokra – Turistično društvo Kokra ob sodelovanju z Občino 
Preddvor pripravlja tradicionalno prireditev Semenj v Kokri, 
ki bo v nedeljo, 18. junija, na vaškem trgu pred cerkvijo v 
Kokri. Po sveti maši bo ob 9.45 blagoslov koles, sledila bo 
veselica z ansamblom Peklenski muzikantje.

Za otroke
Preddvor – V prostorih TIC-a Preddvor lahko v soboto, 17. 
junija, ob 10. uri otroci prisluhnejo zgodbici Medved išče 
pestunjo.

IZLETI
Pohod v Lobnico v Kokri
Kokrica – Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 
Kokrica vabi članice in člane na tretji poletni pohod v Lobni-
co v Kokri, ki bo v soboto, 17. junija. Pohodniki se bodo zbrali 
ob 8.30 pred gostiščem Dežman na Mlaki pri Kranju in se 
odpeljali do Kokre, od tam pa nadaljevali pot peš do mesta, 
kjer je med vojno delovala partizanska tiskarna Jošt. 

S kolesom na Dobravo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 15. juni-
ja, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Podbrezje–Oto-
če–Mišače–Lipnica–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred doma 
upokojencev Naklo.

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bodo danes, v torek, 13. junija, ob 17. uri Vesele 
urice angleščine, jutri, v sredo, 14. junija, bo ob 18. uri fo-
tografska delavnica, na katero s seboj prinesite fotografske 
aparate, v četrtek, 15. junija, pa bo ob 18. uri delavnica Beri-
mo s srcem. V prostorih Občine Cerklje bo danes, v torek, 13. 
junija, ob 18. uri družabni večer s tombolo. V TIC Preddvor 
bo jutri, v sredo, 14. junija, ob 18. uri družabni večer s tom-
bolo, v BROVI na Srednji Beli 4 pa bodo v četrtek, 15. junija, 
ob 17.15 gibalne urice. Na igrišču pred Osnovno šolo Šenčur 
se bo danes, v torek, 13. junija, ob 19.30 začela telovadba 
za vse generacije, v četrtek, 15. junija, pa se bo ob 18. uri v 
Domu krajanov Šenčur začel Družabni večer s tombolo. Za 
vse prireditve sprejemajo prijave po telefonu 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Humanitarna akcija zbiranja hrane
Kranj – Prostovoljci Rdečega križa Kranj bodo v soboto, 17. 
junija, na stojnicah v Mercatorjevih centrih na Primskovem, 
na Savskem otoku in na Kokrici zbirali hrano za pomoči pot-
rebne. Darujte po svojih močeh.

Aromaterapevtska delavnica
Tržič – Jutri, v sredo, 14. junija, bo od 10. do 11.30 v Domu 
Petra Uzarja Aromaterapevtska delavnica pod mentorstvom 
diplomirane medicinske sestre Maje Kržišnik. Na delavnici 
bodo poskrbeli za razvajanje vašega telesa in izdelali boste 
vlažilno kremo za telo. 

Ločevanje odpadkov za vse generacije
Tržič – V okviru Tedna vseživljenjskega učenja v četrtek, 15. 
junija, ob 16. uri Komunala Tržič pripravlja delavnico, na ka-
teri vam bodo prikazali ločeno zbiranje odpadkov in ravna-
nje z odpadki. Prijave sprejemajo na: kristina@lu-trzic.si ali 
04 592 55 51, udeležba pa je brezplačna.

Skupščina skakalcev Triglava in 42. teden skokov
Kranj – Smučarski klub Triglav Kranj vabi člane in prijatelje 
smučarskih skokov na letno programsko skupščino, ki bo v pe-
tek, 16. junija, ob 18. uri v večnamenski dvorani pod iztekom 
100-metrske skakalnice na Gorenji Savi. Na njej bodo proslavili 
tudi 45. naslov najuspešnejšega kluba v skokih v Sloveniji. V 
soboto, 17. junija, pa se bo začel 42. Mednarodni teden skokov. 
Prvi dan bodo tekmovali najmlajši skakalci do 13 let, v nedeljo, 
18. junija, pa bodo nastopili dečki, stari 14 in 15 let, tudi za Pokal 
Cockta. Oba dneva bodo prireditve v SC Gorenja Sava. 

KONCERTI

Koncert Adiemus Colores
Tržič – Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič v soboto, 17. 
junija, ob 20. uri vabi v Kulturni center Tržič. Predstavili bodo 
glasbeno-plesni spektakel južnoameriških ritmov in glasbe 
skladatelja Karla Jenkinsa. Plesni del spektakla bodo kot go-
stje izvedle plesalke KUD Leyli iz Tržiča, za glasbeni del pa 
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

                        + poštnina

EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je 
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ZAHVALA

V 90. letu se je od nas tiho poslovil dragi mož, ata, stari ata,  
praded, brat, stric in tast

Anton Hafner
p. d. Kržajev Tone iz Žabnice

Ob zadnjem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, so
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala 
župniku Francu Klopčiču, gasilcem PGD Žabnica in okoliških 
PGD, praporščakoma LD Sorško polje in društva upokojencev, 
pevcem in pogrebni službi Navček za lepo opravljen pogreb. Hva
la vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Minka, hči Milena, sinova Vinko in Milan  
z družinami ter brat Ivan

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu tiho zapustila naša 
draga mama

Julijana Šink
roj. Burgar, Aleškova Julka iz Čirč

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 14. junija 2017, ob 15. uri na 
pokopališču v Kranju. Na dan pogreba bo žara od 9. ure dalje v 
tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo, da nas je 
po dolgotrajni bolezni v 74. letu zapustil dragi mož, oče, dedek 
in pradedek 

Alojzij Škarja 
iz Kranja, nazadnje je bil oskrbovanec Doma starejših  
občanov Kranj

Slovo od dragega pokojnika bo na Mestnem pokopališču Kranj  
14. junija 2017 ob 16. uri. Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici na 
dan pogreba od 9. ure dalje.

Žalujoči vsi njegovi

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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ZA DALJŠE obdobje oddam garso-
njero, brez balkona, 1. nadstropje, v 
Kranju, Šorlijevo nas., tel.: 04/25-26-
860, 031/506-673  
 17001940

ENOSOBNO stanovanje v Škofji Loki, 
v stolpnici, s 1. julijem, tel.: 031/626-
835 17001985

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN Saxo, letnik 1999, lepo oh-
ranjen, tel.: 041/718-856  
 17001964

RENAULT Scenic, letnik 2002, do-
bro ohranjen, cena po dogovoru, tel.: 
031/262-733 
 17001991

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 LETNE gume 185/60 R15 in 
ostrešje za lopo 4 x 5 m - špirovci, tel.: 
04/25-22-507 17001989

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MEŠALEC za beton, cena po dogovo-
ru, tel.: 04/23-11-709 17001984

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA, bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 17001956

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNI regal (TV omarica, garderob-
na omara s predali), cena: 90 EUR, 
tel.: 051/222-774 17001829

PODARIM

PISALNO mizo, tel.: 031/734-103  
 17001999

TURIZEM
ODDAM

NA novo opremljen apartma v Morav-
skih Toplicah, 200 m od bazenov, tel.: 
041/606-286 17001988

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17001995

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, zadnje 
noge na kolesih, domača izdelava, tel.: 
04/58-80-071  
 17001990

VITLO Tajfun 4.5 T, cena 450 EUR in 
PVC cisterno 1.500-litrsko, cena 80 
EUR, tel.: 041/758-972 17001987

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 17001879

TRAKTOR, tračni obračalnik in moto-
kultivator Muta, tel.: 041/872-029 
 17002004

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustav-
ke, dnevno sveže nabrane ugodno 
prodajamo. Kmetija PRINC, Hudo 1 
(pri Kovorju), Tržič, tel.: 041/747-623 
 17001983

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
 17001996

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI staro teličko simentalko, tel.: 
040/616-848 
 17002003

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 041/890-742  
 17001992

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
040/728-264 
 17001993

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
bele, grahaste in črne, purani, pripelje-
mo na dom, tel.: 041/710-113 17001870

TELICI, simentalko in ciko, obe stari 
leto in pol, vajeni paše, tel.: 051/391-
184 17001998

KUPIM

BIKA simentalca, težkega 500–600 
kg, pašnega, tel.: 031/343-177 
 17001997

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 17001862

OSTALO
PRODAM

SADIKE odpornih paradižnikov in os-
tale trajnice, ugodno, tel.: 070/280-
706 17001986

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO 2 voznika v mednaro-
dnem cestnem prometu, s kategorijo 
C. Baland, d.o.o., Sp. trg 20, Šk. 
Loka, tel.: 041/784-142 
 17002002

MANPOWER, d.o.o., Vodovodna 101, 
Lj. – iščemo proizvodne delavce (m/ž) 
za delo v Kranju. Zaželena pripravlje-
nost tudi za nočno in turnusno delo. 
Info in prijave na 01 56 00 690 ali  
zaposlitev@manpower.si  
 17001863

IŠČEM

IŠČEM DELO – čiščenje, likanje, nega 
in spremstvo starejših v Kranju in Škofji 
Loki, tel.: 070/242-195  
 17001994

STORITVE
NUDIM

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 
 17001830

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17002000

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

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17002001

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 17001834

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 17001953

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 17001837

bodo pod taktirko Tomaža Megliča poskrbeli sami, tokrat v 
zasedbi vokalne skupine Carniolica, solistov in orkestra.

O kresi se dan obesi
Rodine – Mešana pevska skupina Dr. France Prešeren Žirov-
nica - Breznica vabi na koncert z naslovom O kresi se dan 
obesi, ki bo v petek, 16. junija, ob 20. uri na Jalnovi domačiji 
na Rodinah. Gostovala bo Otroška folklorna skupina Voše z 
Ovsiš pri Podnartu.

RAZSTAVE
Odprtje prenovljene stalne zbirke Ivan Grohar
Škofja Loka – Ob letošnji 150. obletnici rojstva slikarja Ivana 
Groharja bo na njegov rojstni dan, 15. junija, ob 19. uri v Lo-
škem muzeju odprtje prenovljene stalne zbirke Ivan Grohar.

PREDSTAVE
Kos
Medvode – V Kulturnem domu Medvode si v četrtek, 15. ju-
nija, ob 20. uri lahko ogledate premierno predstave Davida 
Harrowerja Kos v režiji Braneta Kraljeviča. Igrata Maša Kav-
čič in Džoni Balloni.

Dnevi gledališča in glasbe
Kropa – V dvorani Kulturnega doma bo v okviru Festivala 
gledališča – Dnevov gledališča in glasbe v petek, 16. junija, 
ob 19. uri predstava za otroke Otroškega gledališča Linhar-
tovi čuki Pavliha ali Človek, ne jezi se.
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Anketa

Nebojša Stećuk, KPŠHD 
Vuk Karadžić Radovljica:

»Srbi smo gostoljubni, vese-
li ljudje, predvsem pa smo 
hedonisti, uživači, ki uživa-
mo v dobri jedači, pijači in 
družbi!«

Fitore Ferizi, skupina 
Shqiponjat:

»Za albansko skupnost je 
značilno, da smo bolj živah-
ni, radi se družimo, plešemo, 
pojemo, zabavamo. Imamo 
drugačno hrano, kot je flija, 
tri leče ... Naš znak je orel.« 

Vanče Minkov, Makedonsko 
KD ILinden Jesenice:

»Makedonci smo nasmejani, 
razigrani, gostoljubni. Nikoli 
nam ni dovolj hrane ... V Slo-
veniji je znana makedonska 
zelenjava, predvsem fižol, 
zelje, jajčevci ...«

Ana Langus, KŠD Hrušica:

»Orehova potica, štruklji, 
krapi – to mi pride na misel, 
ko me kdo vpraša, kaj so zna-
čilne slovenske jedi. Za naše 
članice je značilno ukvarjanje 
z ročnimi deli – klekljanjem, 
kvačkanjem, pletenjem ...«

Urša Peternel

V petek in soboto je na Je-
senicah potekala Kulturna 
mavrica Jesenic, dogodek, na 
katerem svoja kulturna izro-
čila predstavljajo društva in 
skupine različnih narodnosti 
bivše Jugoslavije. In kaj je tis-
to, kar je značilno za njihov 
narod, njihovo kulturo?
Foto: Gorazd Kavčič

Mavrica kultur 
na Jesenicah

Edisa Jusufagić, KŠD 
Bošnjakov Biser:

»Za Bošnjake je značilno, da 
smo družabni, se radi druži-
mo, v društvu ali doma. Hra-
na je raznolika, bureki, pite, 
baklave in seveda posebej 
pripravljena bosanska kava.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo sončno. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, 
ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Jutri bo spremenljivo ob-
lačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Malo hladneje bo.  
V četrtek bo spet sončno.

Jasna Paladin

Zgornji Brnik – Projekt SKI 
K2, s katerim se Davo Kar-
ničar v zgodovino namerava 
zapisati kot prvi Zemljan, ki 
bo smučal z vrha druge naj-
višje gore sveta K2, se – kljub 
temu da se nanj pripravlja že 
več let – v sredo začenja za-
res. Davo Karničar bo skupaj 
s svojim soplezalcem zjut-
raj z brniškega letališča po-
letel proti Pakistanu. Opre-
mo je na pot poslal že pred 
tremi tedni, preostali člani 

ekipe pa se mu bodo pridru-
žili kasneje. »Midva z zdrav-
nikom dr. Nejcem Kurinči-
čem se na pot odpravljava 
7. julija in se mu bova v ba-
znem taboru pridružila nek-
je do 20. julija, prav tako pre-
ostali štirje pakistanski alpi-
nisti. Dava zdaj čaka še kar 
nekaj dela z organizacijo in 
logistiko, kar v Pakistanu ni 
tako preprosto, s plezanjem 
pa bo prvič poskusil že 20. 
julija,« nam je povedal novi-
nar David Stropnik, ki je tudi 
del odprave.

Davo Karničar jutri odhaja 
na pot proti K-2

Jože Košnjek

Kranj – Upokojeni strojni in-
ženir Peter Eigner iz Moell-
bruecka v bližini Špitala ob 
Dravi na Koroškem je zani-
miv človek. Čeprav je teh-
nično usmerjen, strokov-
njak za gradnjo predorov, ki 
je med drugim svetoval tudi 
pri zahtevnem vrtanju pre-
dora pod Trojanami, je zgo-
dovina njegova posebna lju-
bezen. Raziskuje jo, poseb-
no polpreteklo, veliko bere 
in se pri tem vsa leta ozira 
tudi preko Karavank k nam 
v Slovenijo. Po naravi je širo-
ko razmišljajoč človek in za-
govornik večjezičnosti, zato 
v domači trgovini pogosto 
pozdravi trijezično: nem-
ško, slovensko in italijansko. 

Leta 2010 se je začel spoz-
navati s slovenščino. V čez-
mejnem projektu Gorenj-
skega glasa Sosed/Nachbar, 
v katerem je bil eden od ci-
ljev tudi učenje slovenšči-
ne na koroški in nemščine 
na naši strani, je na Prim-
skovem v Kranju našel »so-
rodno dušo«, tudi upoko-
jenca Janeza Zupana, ki se 
je želel naučiti nemščine. 
Začela se je zanimiva zgod-
ba učenja preko Skypa, v ka-
teri je sodelovala tudi stro-
kovna sodelavka v projektu 

Helena Kalan. Janez je pi-
lil nemščino, Peter pa slo-
venščino. Sodelovanje traja 
še danes. Njuno znanje jezi-
kov sosedov je občudovanja 
vredno. Jezikovno sodelova-
nje pa je Petra in Janeza zbli-
žalo tudi osebno: postala sta 
prijatelja. 

Peter je v sredo jezikovne-
mu sodelovanju dodal še ne-
kaj novega. Sošolci, ki so leta 
1960 maturirali na celovški 
strojni srednji šoli, se sre-
čujejo vsako drugo leto. Pri 

organizaciji se izmenjuje-
jo. Letos je bil na vrsti Peter, 
ki je svoje sošolce pripeljal v 
Kranj! En dan so bili v Kra-
nju, drugi dan pa v Radovlji-
ci in v Begunjah. Peter je že-
lel svojim nekdanjim sošol-
cem pokazati begunjske za-
pore in dolino v Dragi s po-
kopališči talcev. 

V sredo zvečer je Petra in 
njegove sošolce, ki se jim 
je pridružil tudi Janez Zu-
pan, v kranjski gostilni Kot, 
kjer so bili na večerji, čakalo 

posebno presenečenje. Obi-
skal jih je kranjski župan Bo-
štjan Trilar. Petru in njego-
vim prijateljem se je zahva-
lil za obisk Kranja in zaželel, 
da se v Prešernovem mes-
tu še srečajo. Tudi župano-
vo spominsko darilo je bilo v 
znamenju Prešerna: njego-
ve znamenite fige! S preva-
janjem ni bilo težav. To na-
logo sta prevzela kar Peter, 
ki je postal veliki ambasador 
Slovenije, in njegov prijatelj 
Janez!

Slovenija ga je navdušila
Korošec Peter Eigner iz okolice Špitala je za obletnico mature svoje sošolce pripeljal na Gorenjsko.

Peter Eigner (četrti z desne), Janez Zupan (četrti z leve) in Petrovi sošolci s kranjskim 
županom Boštjanom Trilarjem / Foto: Iza Sladič

Kamnik – Zaključil se je projekt Hrana ni za tjavendan, ki 
sta ga program Ekošola in pobudnik projekta Lidl Slovenija v 
šolskem letu 2016/2017 izvedla že tretjič. V projektu so pod 
vodstvom mentorjev sodelovali otroci in mladostniki iz več 
kot 85 slovenskih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. Načrto-
vali in izvajali so raznolike aktivnosti za krepitev odgovornega 
ravnanja s hrano in zmanjševanje količin zavržene hrane. V 
okviru projekta je potekal tudi natečaj Reciklirana kuharija. Kar 
dvajset slovenskih šol in vrtcev je prispevalo več kot osemde-
set receptov, ki so jih ustvarili iz ostankov drugih obrokov in so 
še uporabni. Recept za najboljšo reciklirano jed so med vrtci 
zasnovali v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, kjer so pripravili 
jabolčne cmoke.

Recept za najboljšo reciklirano jed Kamničanom

Simon Šubic

Kranj – Projekt revitalizaci-
je kranjske soseske Plani-
na so v pisarni evropskega 
programa sodelovanja regij 
URBACT-a v Saint Denisu v 
Franciji nagradili kot evrop-
ski primer dobre prakse re-
vitalizacije urbanega obmo-
čja, so sporočili z Mestne ob-
čine Kranj, ki bo priznanje 
prejela oktobra na slovesno-
sti v okviru Festivala mest v 
estonskem Tallinu. Lani za-
snovan projekt prenove so-
seske Planina je konkuriral 
v naboru 270 različnih vlog 

iz 219 evropskih mest in 29 
držav, URBACT, ki deluje 
pod okriljem Evropske re-
gionalne razvojne fundaci-
je, pa ga je uvrstil v nabor 97 
dobrih urbanih praks iz vse 
Evrope. Kot je ob tem pove-
dal kranjski župan Boštjan 
Trilar, je projekt odlična os-
nova za pridobitev sredstev 
sofinanciranja iz mehaniz-
ma celostnih teritorialnih 
naložb, zato ga bodo do kon-
ca junija prijavili na poziv 
Združenja mestnih občin 
Slovenije, črpanje sredstev 
in realizacijo operacije pa 
pričakuje do leta 2020.  

Priznanje za projekt 
revitalizacije Planine


