
GORENJSKA

Županovi »vera,  
seks, ljubezen«
Na sejo tržiškega občinskega sve-
ta je bila uvrščena točka na temo 
domnevnega mobinga nad zapo-
slenimi v občinski upravi. V ano-
nimki, ki obravnava to vsebino, 
najbolj pade v oči županovo darilo 
ob osmem marcu.

6

KULTURA

Trije Cankarji  
za začetek
Z multimedijsko predstavo Vse 
gre v tri Cankarje se je v četrtek v 
Prešernovem gledališču v Kranju 
začel peti Teden ljubiteljske kultu-
re. Podelili so tudi priznanja in 
nagrade prizadevnim ljubiteljskim 
kulturnikom.

8

ŠPORT

Kamnik  
preplavili kolesarji
Minuli konec tedna je bil Kamnik v 
znamenju gorskih kolesarjev. Cal-
cit bike team je organiziral že 21. 
Kamniški kros, ki so mu letos do-
dali še svetovno vojaško prven-
stvo, na katerem je prvakinja po-
stala Tanja Žakelj.

9

ZANIMIVOSTI

Prvi zero waste  
hotel pri nas
Po intenzivnem dveletnem uvaja-
nju ukrepov za zmanjšanje količin 
odpadkov in njihovo ločeno zbira-
nje so v hotelu Ribno celo presegli 
mejo za pridobitev mednarodno 
uveljavljenega naziva zero waste.

21

VREME

Danes, jutri in v četrtek se 
bo nadaljevalo nestanovit
no spomladansko vreme. 
Predvsem popoldne bodo 
nastajale krajevne plohe.

9/19 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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LESENA in LES-ALU okna
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Priloga:

Loške novice

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V nedeljo je šel že 
drugič na referendum za-
kon o izgradnji, upravlja-
nju in gospodarjenju z dru-
gim tirom železniške pro-
ge Divača–Koper. Prvi refe-
rendum, ki je potekal sep-
tembra lani, je vrhovno so-
dišče po pritožbi vodje civil-
ne iniciative Davkoplačeval-
ci se ne damo Vilija Kovači-
ča razveljavilo, ker referen-
dumska kampanja ni bila v 
skladu z ustavo. Že takrat 
se referenduma ni udeleži-
lo dovolj ljudi, da bi zakon 
padel. Predpisani kvorum 
je sicer 20 odstotkov vseh 

volilnih upravičencev, torej 
bi moralo proti zakonu gla-
sovati okoli 340 tisoč volivk 
in volivcev. Minulo nedeljo 
je šlo na referendum okoli 
250 tisoč volivcev, torej pi-
člih 15 odstotkov volilnih 
upravičencev. So pa tokrat v 
večji meri glasovali proti, in 
sicer se je proti zakonu iz-
reklo 50,10 odstotka voliv-
cev, zanj pa 49,90. Na pr-
vem referendumu septem-
bra lani, ki se ga je udeležilo 
20,5 odstotka volilnih upra-
vičencev, je za zakon glaso-
valo dobrih 53 odstotkov ti-
stih, ki so prišli na volišča, 
proti jih je bilo dobrih 46 
odstotkov. 

Pobudnik referenduma 
Vili Kovačič je tudi tokrat 
ocenil, da je bilo glasovanje 
na referendumu nepošte-
no, na izid pa se bo tako kot 
že prvič znova pritožil. Kot 
je napovedal, bo počakal 40 
dni, da državna volilna ko-
misija izvede vse postopke. 
Tako se bo vsa stvar zavlekla 
globoko v poletje, po junij-
skih volitvah bo sestav ljena 
že nova vlada in sedanja Ce-
rarjeva, ki sicer oprav lja le 
še tekoče posle, se s tem ne 
bo več ukvarjala. Kovačič 
ima pripombe tudi na da-
tum referenduma. 

Referendum o drugem tiru ni uspel
Pobudniki referenduma o drugem tiru so bili neuspešni tudi na nedeljskem 
glasovanju, saj s komaj 15-odstotno udeležbo ni bil dosežen predpisani kvorum.

Referendum zaradi prenizke udeležbe za pobudnike tudi drugič ni bil uspešen / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Suzana P. Kovačič

Naklo – Med prednostmi 
krožišča Naklo sever, ki ga 
krasi grb Občine Naklo, je 
umiritev prometa, je pouda-
ril nakljanski podžupan Jure 
Renko, Stanislav Remic, di-
rektor Gorenjske gradbene 
družbe, ki je izvedla dela, 
pa dodal, da krožišče omo-
goča tudi lažji dostop na ce-
sto, urejena parkirišča in po-
vršine za pešce. Investicija je 
stala tristo tisoč evrov, zago-
tovili so jo iz občinskega pro-
računa. Za nov športni park 
je Renko dejal, da so pri tem, 
kaj vse bo v njem, v največji 
možni meri upoštevali želje 
občanov iz javne obravnave. 

Nov športni park, krožišče ...
V Naklem so v petek slovesno odprli krožišče Naklo sever in nov športni park, ki ima tudi pokrit športni 
objekt. S spominskimi plaketami so se zahvalili nekdanjim in sedanjim uspešnim športnikom.

Krožišče sta slovesno odprla župan Marko Mravlja in direktor Gorenjske gradbene družbe 
Stanislav Remic. / Foto: Tina Dokl 44. stran
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Knjigo prejme MARIJA UČAKAR iz Kranja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Največja zabava na prostem 

Kardeljeva ploščad bo v petek, 1. junija, ob 15. uri postala 
prizorišče nepozabne zabave, saj se bosta na enem mestu 
združila žar in prava zabava – najboljša možna kombinacija, 
ki obljublja noro zabavo ter dobro jedačo in pijačo! Za glasbo 
bodo na Aktualovi Roštiljadi 2018 poskrbela zveneča imena 
slovenske in hrvaške glasbe: Učiteljice, Challe Salle, Bojan 
Ristić in Brass band, Koktelsi, Davor Radolfi, Lidija Bačić in 
Grupa Vigo. Na svoj račun pa boste zagotovo prišli ljubitelji 
vročih dobrot z žara, saj nakup vstopnice omogoča neomeje-
no preizkušanje mamljivih pečenih dobrot. Vstopnice lahko 
kupite na vseh Eventimovih prodajnih mestih, bencinskih 
servisih Petrol in v poslovalnicah Pošte Slovenije. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Naštejte vsaj štiri nastopajoče na Aktu-
alovi Roštiljadi 2018. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
torka, 22. maja 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 30. aprila 2018, prejmeta 
majico s kratkimi rokavi Ivana Jeruc iz Dupelj in Ludvik Glavač 
iz Mavčič. 
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 8. maja 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo Chippendales Julija Benedik Mar-
kovič iz Kranja, dve vstopnici za Polkafest v Celju pa Franc 
Krumpestar iz Cerkelj.
Nagrajencem čestitamo!

Urša Peternel

 Zgornje Gorje – V nedeljo ob 
deseti uri je v cerkvi sv. Ju-
rija v Zgornjih Gorjah pote-
kala posebna maša, in sicer 
za vse zdravstvene delavce 
in paciente v Sloveniji. Po-
budo zanjo je dal direktor 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce Janez Poklukar, domačin 
iz Zornjih Gorij, udeležil pa 
se je je tudi predsednik dr-
žavnega zbora Milan Brglez. 
Mašo je vodil župnik Branko 
Zadnik.

Kot je dejal Janez 
Poklukar, je idejo za mašo 
dal kot zdravnik, in to z 

namenom, da se poveže-
jo na lokalni ravni in šir-
še in pokažejo, da delajo za 

blaginjo vseh. Prva maša za 
zdravstvene delavce in paci-
ente je potekala lani, letos 

so se jo odločili ponoviti. »V 
poklicu zdravnika se vsak 
dan srečujem z veseljem in 
žalostjo, z rojstvom in tudi 
smrtjo. Zdravstveni delavci 
smo ob pacientih v lepih in 
težkih trenutkih. Zdravni-
ki moramo v prvi vrsti ver-
jeti v znanost, na tem mora 
temeljiti današnja medici-
na, dejstvo pa je, da včasih 
ostanemo brez moči, takrat 
pa vedno ostane upanje,« 
je dejal Poklukar, ki je na 
mašo povabil tudi ministri-
co za zdravje in predsedni-
ka državnega zbora. Milan 
Brglez se je povabilu tudi 
odzval in kot je dejal, se z 
veseljem udeleži tovrstnih 
simbolnih dejanj, in četudi 
sam ni verujoč, spoštuje tra-
dicijo, ki jo ohranja del na-
šega prebivalstva.

Maše se je udeležil tudi 
gorjanski župan Peter Tor-
kar, ki je dejal, da vsi potre-
bujemo zdravje, molitev ... 
Kot je dodal, je posebej lepo, 
da so mašo pripravili v času 
šmarnic, ko se v Gorjah otro-
ci pripravljajo na prvo obha-
jilo. In res so pri maši sode-
lovali številni otroci, ki so za-
peli v zborčku, ki ga vodi ne-
umorna Bernarda Poklukar, 
žena Janeza Poklukarja in 
mama petih otrok. Trije sta-
rejši že pojejo v zborčku, le 
najmlajša dva sta za to še 
premajhna. 

Maša za zdravstvene 
delavce in paciente
Direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar je dal pobudo za mašo 
za zdravstvene delavce in paciente, ki se je je udeležil tudi predsednik 
državnega zbora Milan Brglez.

Župan Gorij Peter Torkar, predsednik državnega zbora 
Milan Brglez in direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez 
Poklukar pred mašo v cerkvi sv. Jurija v Zgornjih Gorjah 

Skupno molitev so 
namenili v dobro vseh 
zdravstvenih delavcev in 
pacientov v Sloveniji.
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Cerklje – V članku Dražji vrtci v Cerkljah, objavljenem v Go-
renjskem glasu, v petek, 11. maja, smo napačno zapisali ime 
enega od vrtcev. Pravilno ime vrtca se glasi Vrtec Murenčki. 
Za napako se opravičujemo.

Popravek

Škofja Loka – Slovenska ljudska stranka (SLS) je v sobo-
to na taboru stranke v Podpeči zaznamovala 30. obletnico 
ustanovitve svoje predhodnice, Slovenske kmečke zveze. Ob 
tem jubileju so pred dnevi vidni člani SLS, med njimi evrop-
ski poslanec iz vrst SLS Franc Bogovič, na njegovem domu 
obiskali prvega predsednika SLS Ivana Omana, ki se tabora 
zaradi zdravstvenih razlogov ni udeležil. Osebno mu je voščil 
tudi sedanji predsednik SLS Marko Zidanšek. »SLS je edini 
pravi dedič slovenske demokracije in to je v prvi vrsti vaša 
osebna zasluga, saj ste skupaj z več kot tisoč somišljeniki, 
kljub prepovedi režima, zaorali prvo brazdo v večstrankar-
ski sistem. Za to smo vam nadvse hvaležni,« je zapisal v 
svojem voščilu. Ob tem je Oman poudaril, da bi moral 12. 
maj postati državni praznik. Kot so poudarili v SLS, je šlo pri 
ustanovitvi Slovenske kmečke zveze za izjemen zgodovinski 
dogodek, ki je sprožil proces demokratizacije in Slovencem 
zasejal lastno državo.

Ob jubileju na obisku pri Ivanu Omanu

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Vlada Re-
publike Slovenije je 15. maj 
določila za dan slovenske 
vojske. Na ta dan so namreč 
leta 1991 slovenski naborni-
ki vojaški rok začeli služiti iz-
ključno v Sloveniji, v učnih 
centrih takratne Teritorialne 
obrambe v Pekrah pri Mari-
boru in na Igu pri Ljubljani. 

Ob letošnjem dnevu Slo-
venske vojske je osrednja 
slovesnost potekala v Kon-
gresnem centru Brdo, kot 
gostitelj pa je načelnik 
Generalštaba Slovenske 
vojske Alan Geder spom-
nil, da naša vojska šteje se-
demindvajset let. »V tem 
času smo iz močnih kore-
nin preteklih obdobij ustva-
rili sodobno vojsko. Preho-
dili smo pot od Teritorialne 
obrambe do vojaške organi-
zacije, ki je prisotna doma 
in v mednarodnem okolju. 
Ves ta čas služimo svojemu 
narodu,« je poudaril Geder.

Obrambna ministrica An-
dreja Katič je spregovori-
la o ukrepih za izboljšanje 
obrambne pripravljenosti in 
tudi cilju izboljšanja statu-
sa slovenskih vojakov. »Biti 

pripadnik Slovenske vojske 
je časten poklic. Gre za čast v 
delovanju, ravnanju in vede-
nju,« je poudarila Katičeva. 

Zbrane je nato nagovo-
ril še predsednik republike 
Borut Pahor, ki se je zavzel 
za celovito prenovo in krepi-
tev sistema nacionalne var-
nosti. »Posodobitev sistema 
nacionalne varnosti je ne-
odložljiva in takojšnja na-
loga nove vlade in celotne 

državne politike,« je pou-
daril predsednik republike 
Borut Pahor ter dodal, da 
bo prihodnja vlada mora-
la sprejeti nekaj pomemb-
nih kratkoročnih ukrepov. 
Predsednik Borut Pahor 
je tudi zatrdil, da Slovenija 
vojsko potrebuje, ljudje pa 
smo nanjo ponosni. »Ni ra-
zlogov, da bi kakorkoli stra-
šili ljudi glede varnostnih 
vprašanj. Vendar tudi ni 

nobenih razlogov, da bi jih 
zavajali in tolažili s trenutni-
mi razmerami, ki ilustrirajo 
Slovenijo kot varno državo,« 
je še dodal vrhovni poveljnik 
obrambnih sil Borut Pahor. 

Ob slovesnosti so podelili 
tudi priznanja najbolj priza-
devnim pripadnikom za nji-
hove dosežke, dogodek pa je 
spremljal glasbeni program 
v izvedbi orkestra Slovenske 
vojske.

Biti vojak je časten poklic
Ob današnjem dnevu Slovenske vojske so v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju včeraj pripravili 
osrednjo slovesnost, Andreja Katič, ministrica za obrambo, ki opravlja tekoče posle, pa je poudarila, da 
je biti pripadnik Slovenske vojske časten poklic.

Na Brdu pri Kranju so včeraj proslavili dan Slovenske vojske in podelili priznanja zaslužnim. 
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Za nami je ponovljeni re-
ferendum o zakonu, po 
katerem naj bi gradili 

drugi tir na železniški progi 
Divača–Koper. Rezultat se 
sicer razlikuje od prvega, ki je 
bil v septembru, saj je tokrat za 
zakon glasovalo 49,9 odstotka, 
51,1 odstotka pa proti njemu. 
Toda rezultat ne šteje, kajti 
pičlih 15 odstotkov udeležbe je 
bilo premalo, da bi ovrgli za-
kon, saj bi se morala za veljav-
nost takšnega rezultata refe-
renduma udeležiti petina vseh 
volivcev. Zakon naj bi torej ob-
veljal in referendumsko zmago 
naj bi slavila Cerarjeva vlada. 
Toda predsednik vlade, ki je 
pred meseci odstopil prav zato, 
ker je ustavno sodišče razvelja-
vilo odločitev septembrskega 
referenduma in je ob tokrat-
nem referendumu nastopal 
kot predsednik stranke SMC, 
se ne počuti zmagovalca. Za-
radi zapletov namreč izgub-
ljamo vsi, gradnja drugega 
tira, potrebnega za izboljšanje 
železniške povezave, za razvoj 
Luke Koper in za dobro države 
sploh. Da je drugi tir potreben, 
so prepričani vsi vpleteni, pred 
junijskimi parlamentarnimi 
volitvami gradnjo podpirajo 
tudi vse stranke, toda predla-
gatelji referenduma (drža-
vljan Vili Kovačič in pobuda 
Davkoplačevalci se ne damo) 
so menili, da ga je moč zgradi-
ti veliko ceneje in z drugačno 
finančno konstrukcijo, kot je 
to predlagal zakon. In drža-
vljan K je ob drugem padcu 
referenduma znova napove-

dal, da bo rezultat izpodbijal 
in ne bo dopustil, da bi obve-
ljal po njegovem škodljiv za-
kon. Kar mu je uspelo prvič, 
mu bo zagotovo tudi drugič, je 
dejal že v času referendumske 
kampanje. 

Podporniki zakona so zado-
voljni, saj se bo izvedba projek-
ta zdaj lahko začela. Nasprot-
niki pa trdijo, da kampanja ni 
bila pravična, problematizira-
jo pa tudi datum izvedbe refe-
renduma, češ da bi ob hkratni 
izvedbi z državnozborskimi 
volitvami dosegli višjo ude-
ležbo. Pritožbe lahko zadeve 
spet zavlečejo za več mesecev 
in tako se utegne zgoditi, da 
bo projekt počakal naslednjo 
vlado. Kako se bo ta odločila 
nadaljevati zgodbo o drugem 
tiru, pa je odvisno od tega, kdo 
jo bo sestavil.

Ko po referendumu sprem-
ljamo odzive na različnih fo-
rumih, se jih cela vrsta dotika 
stroškov, ki jih ima država za-
radi referendumov. Tokratni 
nas je menda stal 3,5 milijona 
evrov. Poleg tega mnogi meni-
jo, da oblast odločitev, kakršna 
je tudi zadnja referendumska, 
ne bi smela prelagati na pleča 
državljanov. Slednjič smo jih 
izvolili, da odgovorno in stro-
kovno odločajo o stvareh, na 
katere se državljani ne razu-
memo in se zanje tudi ne čuti-
mo poklicane. In poznam kar 
nekaj takih, ki so sicer aktivni 
državljani in redni volivci, 
udeležbi na referendumih pa 
se ravno zaradi omenjenega 
odrekajo.

Drugi tir, drugič

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Mateja Rant

Kranj – Do 13. maja so mo-
rale volilne komisije sesta-
viti seznam potrjenih list 
kandidatov v volilnih eno-
tah po vrstnem redu, ki se 
določi z žrebom, in sezna-
me kandidatov, o katerih 
se glasuje v posameznih 
volilnih okrajih. V 1. volil-
ni enoti, katere sedež je v 
Kranju, so žreb za volitve 

v državni zbor opravili pre-
tekli četrtek.

V tej volilni enoti se bo za 
glasove volivcev potegovalo 
24 strank oziroma list. Žreb 
je določil, da bo kot prva na 
seznamu Levica, sledijo 
Stranka slovenskega naro-
da, Andrej Čuš in Zeleni Slo-
venije, Slovenska nacional-
na stranka, Stranka Alenke 
Bratušek, Piratska stranka 
Slovenije, Naprej Slovenija, 

Gibanje SkupajNaprej, Soci-
alni demokrati, Dobra drža-
va, Stranka modernega cen-
tra, Slovenska ljudska stran-
ka, Združena levica in SLO-
GA, Solidarnost, Zedinjena 
Slovenija, Gospodarsko ak-
tivna stranka, Lista novinar-
ja Bojana Požarja, Za zdra-
vo družbo, Slovenska demo-
kratska stranka, Socialistična 
partija Slovenije, Lista Mar-
jana Šarca, Demokratična 

stranka upokojencev Slove-
nije in Nova Slovenija – Kr-
ščanski demokrati.

Do petka bo Državna vo-
lilna komisija javno objavi-
la seznam list kandidatov 
po volilnih enotah in sezna-
me kandidatov, o katerih se 
glasuje v posameznih okra-
jih. V petek lahko državljani 
vpogledajo v volilne imenike 
in zahtevajo popravke na vo-
lilni enoti.

Znan vrstni red list za volitve
Volilna komisija 1. volilne enote je pretekli četrtek izvedla žreb vrstnega reda list kandidatov za junijske 
predčasne državnozborske volitve.

Ta bi moral biti po njego-
vem mnenju sočasno z vo-
litvami v državni zbor, s či-
mer bi zagotovili boljšo ude-
ležbo. Tudi referendumsko 
vprašanje se mu je zdelo za-
vajajoče, kampanja pa neu-
strezna. 

Po referendumu, ki je bil 
uspešen za vlado in zakon o 
graditvi drugega tira, pa vla-
da in ministrstvo za infra-
strukturo že načrtujeta na-
daljnje ukrepe. Nadaljevali 
naj bi začete aktivnosti: po-
godba za pripravljalna dela 
za izgradnjo drugega tira je 
bila sklenjena že lani, z deli 
bi radi čim prej začeli, da bi 
omogočili črpanje evrop-
skih sredstev. Državni se-
kretar na ministrstvu za in-
frastrukturo Jure Leben bo 
v teh dneh z Evropsko ko-
misijo govoril o odmrznit-
vi evropskih sredstev, o so-
financiranju projekta pa 
naj bi nadaljevali pogovo-
re tudi z Madžarsko. Premi-
er Miro Cerar, ki opravlja te-
koče posle, je po referendu-
mu dejal, da imajo zdaj ze-
leno luč za gradnjo drugega 
tira, in obenem obžaloval, da 
je spet prišlo do referendu-
ma, ki je izvedbo znova zav-
lekel. Po njegovih besedah 
sta Vili Kovačič in predse-
dnik SDS Janez Janša v tem 
primeru vzela državo za tal-
ko. Čeprav bi lahko začeli 

graditi že lani, projekt zamu-
ja. Zanj so si prizadevale že 
vlade pred njim, in ker dru-
gega tira še ni, država izgu-
blja okoli 200 milijonov le-
tno. H gradnji drugega tira 
pozivajo tudi predstavniki 
Luke Koper, češ da je od tega 
odvisna uresničitev njihovih 

strateških načrtov, prav tako 
Slovenskih železnic, ki s se-
danjo infrastrukturo ne mo-
rejo več računati na rast. 

Tokrat se je prvič v zgo-
dovini zgodilo, da so vo-
livci o istem zakonu na re-
ferendumu odločali dvak-
rat. Na Gorenjskem je na 

ponovljenem referendumu 
glasovalo 15,60 odstotka vo-
lilnih upravičencev, torej je 
bila udeležba za malenkost 
višja kot v državi. V gorenj-
ski volilni enoti je za zakon o 
drugem tiru glasovalo 41,88 
odstotka ljudi, proti pa jih je 
bilo 58,12 odstotka. Od enaj-
stih volilnih okrajev na Go-
renjskem pa je bil rezultat 
pozitiven le v jeseniškem ok-
raju, v vseh ostalih pa so za-
kon zavrnili. Najvišja volilna 
udeležba na Gorenjskem je 
bila 19,76 odstotka v okraju 
Škofja Loka II, najnižja pa v 
jeseniškem z 11,81 odstotka 
volivk in volivcev. 

Referendum o drugem tiru ni uspel
31. stran

Na Gorenjskem se je referenduma udeležilo 15,60 odstotka volilnih upravičencev, v 
volilnem okraju Radovljica I, od koder je naša fotografija, pa 17,43 odstotka. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Dob – Javno komunalno 
podjetje Prodnik, ki obvezno 
občinsko gospodarsko javno 
službo varstva okolja izvaja v 
občinah Domžale, Mengeš, 
Trzin, Lukovica in Morav-
če, obvešča uporabnike, da 
bo zaradi nujnih vzdrževal-
nih del Center za ravnanje z 

odpadki Dob od ponedeljka, 
21. maja, do vključno sobote, 
26. maja, zaprt za uporabni-
ke komunalnih storitev. Pre-
daja odpadkov v tem času ne 
bo mogoča.

»Center za ravnanje z 
odpadki v Dobu postopo-
ma posodabljamo, saj želi-
mo zagotoviti čim bolj var-
no in organizirano predajo 

odpadkov, ki jih v center 
pripeljejo naši uporabniki. 
Vzdrževalna dela običajno 
organiziramo tako, da pre-
daja komunalnih odpadkov 
poteka nemoteno za uporab-
nike komunalnih storitev. 
Tokratna dela pa vključujejo 
prenovo vhoda v center, zato 
smo ga primorani za nekaj 
dni zapreti za uporabnike 

komunalnih storitev,« so 
nam pojasnili v družbi. 

Prenovljeni vhod v center 
bo zaposlenim omogočal laž-
jo komunikacijo z uporab-
niki ob vstopu, večji pregled 
in kontrolo nad vstopi v cen-
ter in s tem tudi bolj varno in 
organizirano predajo odpad-
kov. Poleg tega bodo ustrezno 
uredili tudi okolico vhoda.

Center za ravnanje z odpadki posodabljajo

Na prvem glasovanju o zakonu o drugem tiru 25. 
septembra lani je bila udeležba 20,55-odstotka: 
zakon je podprlo 53,47 odstotka ljudi, proti jih je 
glasovalo 47,47 odstotka. V nedeljo, 13. maja, pa je 
ob 14,96-odstotni udeležbi za zakon glasovalo 49,9 
odstotka volilnih upravičencev, proti jih je bilo 50,1 
odstotka. 
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Šobec, Turistično in trgovsko podjetje, d. o. o, Lesce, 

ŠOBEC, d. o. o., Lesce
razpisuje prosto delovno mesto

VODJA TURISTIČNE PISARNE  
V KAMPU ŠOBEC
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, z 
možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Delo obsega izvajanje ter vodenje pisarniškega  in  
recepcijskega poslovanja, korespondenco z gosti 
kampa, administrativna opravila in druge tekoče 
naloge po navodilih nadrejenih.

Delovni čas je prilagojen potrebam v turizmu, tako da 
je prerazporejen glede na turistično sezono (v sezoni 
več, izven sezone manj). 

Od kandidatov pričakujemo: 
   najmanj srednješolsko izobrazbo ekonomske  

ali splošne smeri,
    aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika  

in drugega od teh vsaj pasivno, 
   obvladanje računalnika za pisarniško poslovanje 

(Word, Excel, PowerPoint itd.),
   izpit za avto kategorije B,
   sposobnost organizacije dela in vodenje skupine 

receptorjev.

Naslov za prijavo: Šobec, d. o. o., Šobčeva cesta 25, 
4248 Lesce – v zaprti kuverti s pripisom »prijava VTP«.

Rok za prijavo: 26. 5. 2018

Informacije: 04 53 53 700, camping@sobec.si
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Marjana Ahačič

Radovljica – V Čebelar-
skem muzeju v Radovlji-
ci so v nedeljo v luči priha-
jajočega prvega svetovnega 
dneva čebel odprli razsta-
vo o Antonu Janši. »Čebe-
larski muzej se prvi obele-
žitvi svetovnega dneva čebel 
pridružuje z razstavo o naj-
večjem slovenskem čebe-
larju, katerega veličino želi-
mo skozi ohranjeno kultur-
no dediščino in spremlje-
valnimi dogodki predstavi-
ti ne samo domačim, stro-
kovnim obiskovalcem, am-
pak predvsem mlajšim in 
tujim obiskovalcem,« je na-
men razstave pojasnila ku-
stodinja čebelarskega mu-
zeja Tita Porenta.

Razstava, ki bo na ogled do 
konca februarja prihodnje 
leto, je sestavljena iz dveh 
delov. V prvem so predsta-
vljeni pomembnejši mej-
niki, promocijski predme-
ti in fotografije, ki so nasta-
li v času postopka razglasitve 
20. maja za svetovni dan če-
bel, ter spominski predme-
ti, povezani z Janševo dedi-
ščino – čebelarjeva neposre-
dna materialna dediščina se 
namreč ni ohranila.

V drugem delu pa si obi-
skovalci lahko ogledajo 
razstavo ilustracij Andrejke 

Čufer, ki je tudi oblikoval-
ka celotne razstave. Čuferje-
va na razstavi sodeluje tudi z 
ilustracijami iz slikanice Če-
belar po srcu, v katerem je na 
zlasti mladim prijeten način 
predstavila zgodbo o Anto-
nu Janši. Na ogled je tudi 
film o življenju in delu An-
tona Janše skozi perspektivo 
fotografa in čebelarja Franca 
Šivica, ter poslikane panjske 
končnice, ki so nastale na li-
kovnih delavnicah, ki jih že 

več kot dvajset let organizira 
OŠ Antona Janše Radovljica.

Razstavo je odprl mini-
ster za kulturo Anton Per-
šak, ki je v svojem nagovo-
ru poudaril pomen čebel 
za ohranitev človeške vrste. 
»Zato je delo Antona Janše 
tako zelo pomembno; ker je 
naučil ne le nas, Slovence, 
ampak tudi druge po vsem 
svetu, kako čebelariti. Tudi 
zaradi njega smo Sloven-
ci eni najboljših čebelarjev, 

Slovenija pa ena čebelarsko 
najbolj razvitih dežel.«

V radovljiških muzejih 
bodo razstavo jeseni pospre-
mili še s pedagoško delavni-
co, Muzeji radovljiške obči-
ne pa so ob tej priložnos-
ti tudi v drugih enotah – v 
Mestnem Muzeju, Šivčevi 
hiši in Kovaškem muzeju v 
Kropi – stalne razstave do-
polnili z vsebinami, pove-
zanimi z Antonom Janšo in 
čebelami.

Razstava o Antonu Janši
V Čebelarskem muzeju je vse do prihodnje pomladi na ogled razstava o Antonu Janši v luči prvega 
praznovanja svetovnega dneva čebel.

Avtorica razstave, kustodinja čebelarskega muzeja Tita Porenta, je razstavo predstavila 
ministru Tonetu Peršaku, županu Žirovnice Leopoldu Pogačarju in radovljiškemu 
podžupanu Miranu Remsu. / Foto: Gorazd Kavčič

Prostor, v katerega je ume-
ščen športni park, je dolgo 
veljal za neurejenega, zdaj 
je dobil vsebino s progo za 
kolesarje, plezalnim stol-
pom, pokritim asfaltiranim 
igriščem za rolanje, in-line 
hokej, mali nogomet, pozi-
mi za drsanje ... Investicija 
v športni park je stala v kom-
pletu s celotno opremo prib-
ližno 330 tisoč evrov, od tega 
je 20.500 evrov zagotovi-
la Fundacija za šport, 1500 
evrov pa Rotary klub Tržič 
- Naklo. Obema se je za pri-
spevek zahvalil nakljanski 
župan Marko Mravlja. Žu-
pan je v nagovoru poudaril, 
da je mladinski športni park 
obljubil in ga zaključil v tem 
mandatu, da gre za pridobi-
tev za mlade, ki bodo tu lah-
ko koristno preživljali pros-
ti čas, se družili in da gredo 
projekti v smeri, da bo obči-
na postala vzor, spodbuda 
regiji. Podžupan Renko je 
dodal, da so na lokaciji do-
bili medgeneracijsko točko, 
poleg novih pridobitev so tu 

dom starejših občanov, obči-
na, zdravstveni dom, lekar-
na, otroško igrišče, vrtec ... 

Ob tej priložnosti so se 
zahvalili nekdanjim in seda-
njim olimpijcem, uspešnim 
športnikom. Spominske pla-
kete Občine Naklo so preje-
li nekdanji smučarski skaka-
lec in trener Matjaž Zupan, 

biatlonec Mitja Drinovec, 
nekdanji padalec Branko 
Mirt, nekdanji smučar in 
trener Gregor Šparovec, pla-
valec Darko Đurić, hoke-
jist Boštjan Goličič, nekda-
nja padalka Ivanka Jelenc, 
nekdanja deskarka na sne-
gu Polona Zupan, kajakaš 
na divjih vodah Jure Meglič, 

nekdanja atletinja Brigita 
Langerholc, maratonec San-
di Novak in smučarski ska-
kalec Anže Semenič, ki je v 
Zakopanah januarja letos 
prišel do svoje prve zmage v 
karieri v svetovnem pokalu v 
smučarskih skokih. Župan 
je Semeniču čestital tudi z 
donacijo dva tisoč evrov, kot 
je dejal, je to skromen pri-
spevek občine, namenjen 
temu, da se njegova karie-
ra uspešno nadaljuje. Pred-
sednik Nordijskega smučar-
skega kluba Tržič FMG Ma-
tija Stegnar je dejal, da ima-
jo iz nakljanske občine več 
skakalk in skakalcev, na li-
citacijo pa dal startno števil-
ko 18 s podpisi reprezentan-
tov. Spomnimo, da so bili na 
ekipni tekmi ob zaključku 
sezone v Planici naši skakal-
ci tretji. Sredstva so se zbira-
la med koncertom Modrija-
nov, zbrali so 420 evrov, do-
nator je bila Gorenjska grad-
bena družba oz. direktor Re-
mic. Denar bo šel za nakup 
smučarske skakalne opre-
me v klubu za nakljanske 
skakalce.

Nov športni park, krožišče ...
31. stran

Prvi obiskovalci mladinskega športnega parka / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica je ponovno objavi-
la javno dražbo za proda-
jo zemljišč, namenjenih za 
lesnopredelovalno dejav-
nost. Naprodaj je kompleks 
zemljišč na območju gramo-
znice Graben, ki je skladno 
s sprejetim občinskim pro-

storskim načrtom name-
njen za lesnopredelovalno 
dejavnost. Za komunalno še 
neopremljeno zemljišče, ve-
liko 48.477 metrov, želi ob-
čina iztržiti vsaj 1,29 milijo-
na evrov (brez DDV), kolikor 
je izklicna cena, kar pome-
ni, 29,64 evra (brez DDV) 
za kvadratni meter zemljiš-
ča. Izklicna cena za zemlji-
šče je na prejšnji, neuspeli 

dražbi, znašala 1,4 milijona 
evrov. Javna dražba je razpi-
sana za petek, 25. maja.

Občina Radovljica je sicer 
za gradnjo lesnopredeloval-
nega obrata v osnovi načrto-
vala vzpostavitev javno-za-
sebnega partnerstva, za ka-
tero pa ni bilo pričakovane-
ga zanimanja, nad čimer so 
bili na občini Radovljica pre-
senečeni, saj naj bi podat-
ki v investicijskem elabora-
tu izkazovali, da bo interes 
zasebnih partnerjev možno 
pridobiti. Radovljiški občin-
ski svet je zato razveljavil od-
lok, na podlagi katerega naj 
bi bil lesnopredelovalni cen-
ter Radovljica vzpostavljen 
v javno-zasebnem partner-
stvu, občina pa je sprožila 
postopke za prodajo zemljiš-
ča, saj je ocenila, da bodo za-
sebni vlagatelji bolj zainte-
resirani za naložbo v lesno-
predelovalni center v prime-
ru, da bodo gradili na svo-
jem zemljišču. Kljub temu 
da dražba v prvem posku-
su ni privabila potencialnih 
kupcev, je župan Globoč-
nik prepričan, da so načrti o 
lesnopredelovalnem centru 
v Radovljici uresničljivi.

Zemljišča ponovno 
na dražbo
Občina Radovljica bo zemljišče, na katerem naj 
bi stal lesnopredelovalni obrat, konec meseca že 
drugič poskušala prodati na dražbi. 

Občina zemljišče 
prodaja, ker je ocenila, da 
bodo zasebni vlagatelji 
bolj zainteresirani 
za naložbo v 
lesnopredelovalni center, 
če bodo gradili na svojem 
zemljišču.
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Vabimo vas, 

da nas v soboto, 19. maja 2018, med 9. in 12. uro 

obiščete na dnevu odprtih vrat 

prenovljenih proizvodnih prostorov na lokaciji 

Trata, Kidričeva cesta 66, Škofja Loka. 

    

www.domel.com

Pod strokovnim vodstvom si boste ogledali Domelove proizvodne oddelke 

in se seznanili z možnostmi novih zaposlitev, štipendiranj, ...

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com

Suzana P. Kovačič

Podblica – Krajevna skup-
nost (KS) Podblica je v so-
delovanju z Mestno občino 
Kranj, Zavodom za turizem 
in kulturo Kranj in Planin-
skim društvom (PD) Kranj 
povabila na slovesnost ob 
odprtju novih planinskih in 
sprehajalnih poti v Podblici 

in na predstavitev dveh no-
vih informacijskih tabel, 
postavljenih v Nemiljah in 
na Jamniku. Predsednik sve-
ta KS Podblica Igor Pogač-
nik je povedal, da so se pred 
dvema letoma začeli pogo-
varjati o tem, kako bi vse le-
pote in priložnosti, ki jih po-
nuja to območje, predstavili 
širši javnosti. Idejo so začeli 

uresničevati, kot prvo so v 
soboto predali svojemu na-
menu označeno in marki-
rano pot, ki vodi iz Nemilj 
do cerkve sv. Primoža in Fe-
licijana na Jamnik; hoje je 

približno eno uro. Izvedba je 
bila zahtevna, kot je povedal 
Pogačnik, so morali pred-
hodno pridobiti soglasja la-
stnikov parcel, čez katere pot 
poteka. To je pomenilo obisk 

približno šestdesetih lastni-
kov zemljišč, ki so doma po 
celi Gorenjski in tudi izven 
nje. Preostale štiri planin-
ske poti naj bi bile markira-
ne do konca letošnjega leta. 

Kot pa je še dejal Pogačnik, 
bo treba na Jamniku poskr-
beti za večji dotok pitne vode 
in zgraditi parkirišče. 

Predsednik PD Kranj Tine 
Marenče ocenjuje, da planin-
ske poti postajajo vedno bolj 
pomembna turistična infra-
struktura, da so njihovi mar-
kacisti z veseljem sodelovali 
pri tem projektu in da so poti 
v tem koncu zares lepe. A kot 
je poudaril, bi bilo brez pod-
pore lokalne skupnosti, lo-
kalnega prebivalstva to ne-
mogoče izpeljati. Direktor 
Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj Tomaž Štefe je po-
vedal, da se bodo vsi skupaj 
potrudili, da se bo turizem 
v tem koncu trajnostno raz-
vijal. Prvega »uradnega« po-
hoda se je udeležilo lepo šte-
vilo planincev, Bojan Otoni-
čar, doma s Pševa, je prišel z 
ženo, in kot je dejal: »Odlično 
se imamo, pot je dobro ozna-
čena. Še pridem.«

Odprli novo 
planinsko pot
Prijeten planinski pohod, približno uro hoje, 
je odslej možen tudi po označeni in markirani 
planinski poti iz Nemilj do Jamnika, balkona 
Gorenjske. 

Informacijska panoramska tabla stoji tudi v Nemiljah pri gostilni Na Razpokah. 

Maša Likosar

Kranj – Projekt Služba je 
družba je v Kranju tokrat 
potekal prvič. Petnajst mla-
dih brezposelnih se je teden 
dni družilo v Kovačnici. Pro-
jekt je bil namenjen vsem, ki 
imajo veliko neizkoriščene-
ga potenciala in se pri iska-
nju prve zaposlitve soočajo s 
pomanjkanjem delovnih iz-
kušenj in specifičnih znanj. 

V okviru sodelovanja s pod-
jetji želijo mladim omogo-
čiti, da pridobijo ustrezne 
kompetence, znanja in ve-
ščine za nastop na trgu dela, 
da se preizkusijo na delov-
nem mestu in pod vodstvom 
mentorja pridobijo ustrezno 
znanje za zaposlitev. Projek-
ta sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega social-
nega sklada in Ministrstvo 
za izobraževanje znanost in 
šport. Za mlade je vključitev 
v projekt brezplačna. 

Izvajalka projekta Služ-
ba je družba za Kranj Taja 
Nograšek pravi: »Projekt v 
prvem sklopu vključuje uče-
nje mehkih veščin, pisanja 

življenjepisa, retorike, jav-
nega nastopanja, marke-
tinga, osebne prodaje, ime-
li bomo tudi simulacijo pra-
vega razgovora za delo. V 
drugem sklopu se bomo 
prilagodili lokalnemu oko-
lju in zaposlitvenim željam 
ter izvajali delavnice, ki jih 
mladi najbolj potrebujejo. 
Naši predavatelji Mojca Ja-
godic, Aljaž Zupan, Marje-
ta Mejač, Fedja Hvastija in 
Andraž Šiler so izkušeni 
in bodo svetovali vsakemu 
udeležencu posebej.« Ude-
leženci bodo po teoretičnem 
usposabljanju opravili sto 
dvajset ur delovnih vaj v že-
lenem podjetju, s tem bodo 
pridobili možnost za nadalj-
nje delo oziroma zaposlitev. 
Organiziran bo tudi piknik, 
kamor bodo povabljeni po-
tencialni delodajalci z na-
menom spoznavanja iskal-
cev zaposlitve, povezovanja 
in druženja. 

Pomembno je, da se mla-
di zavedajo svojega talenta, 
osebnosti, želje in iz tega se-
stavijo karierni načrt. »Po-
gosto se preveč opiramo na 
izobrazbo. Ni nujno, da poč-
nemo to, kar smo doštudira-
li. Izstopiti moramo iz okvir-
jev in najti res primerno za-
poslitev zase,« pravi Taja in 
poudari, da Kranj velja za 
mesto z nizko brezposelno-
stjo. »Vse več mladih lah-
ko v Kranju najde zaposli-
tev. Problem brezposelnosti 
vidim predvsem v tem, da 
ljudje dejansko niso aktivni 
in da ne iščejo dela. Mislim, 
da bi vsak, ki si želi zaposli-
tev in je prilagodljiv, lahko 
najde službo.« 

Služba je lahko 
tudi družba
Služba je družba je projekt, ki izboljšuje 
zaposlitvene možnosti mladih v gorenjski regiji.

»Pogosto se preveč 
opiramo na izobrazbo. 
Ni nujno, da počnemo 
to, kar smo doštudirali. 
Izstopiti moramo iz 
okvirjev in najti res 
primerno zaposlitev 
zase,« pravi Taja 
Nograšek in poudari, da 
je Kranj mesto z nizko 
stopnjo brezposelnostji.
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Osipov obravnava celostno ter najprej skuša 

odstraniti vzroke in šele nato posledice bolezni. 

21.5. – 27. 5. 2018

Terapije je potrebno predhodno rezervirati na:  
04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.si

Hotel Ribno, Izletniška ulica 44, 4260 Bled

jogurtova 

strjenka

+ kava 

2,90 €

MAKSIM OSIPOV, ZDRAVILEC IN 

PROMOTOR NARODNE MEDICINE 

GOSTUJE V HOTELU RIBNO

V Hotelu Ribno, ki je dobil 
novo zunanjo podobo, bo v 
drugi polovici maja gostoval 
svetovno znani zdravilec Ma
ksim Osipov. Pravijo, da ima 
izvirne metode zdravljenja. 
Naravna sposobnost, da vidi 
energetsko stanje človeka, ki 
pride k njemu, mu omogoča, 
da prepozna  posameznikove 
težave, ne da bi poznal njego
vo diagnozo. 

K njemu hodijo ljudje, ki 
imajo težave s hrbtenico (iši
as, okvara medvretenčnih 
ploščic, nepravilna hoja in po
dobno) in njeno kronično pre
obremenjenostjo. Z masažo 
uravnovesi energetske toko
ve v telesu in stabilizira nerav
novesje ter vzpostavlja pre
tok energije po meridianih. A 
kot pravi sam, najprej je tre
ba odstraniti vzroke bolezni, 
šele potem se lahko posveti
mo njenim posledicam.

Druga skupina ljudi, ki pri
hajajo k njemu, so ljudje z gla
voboli. S hudimi bolečinami 
se srečuje vse več ljudi, še po
sebej ženske trpijo zaradi gla
vobolov, ki pa niso značilni 
samo za obdobje menopav
ze, temveč se ženske s temi 
težavami srečujejo že prej. 
Osipov pravi, da je pri glavo
bolu z migreno uspeh ozdra
vitve stoodstoten.

Dobre rezultate ima tudi 
z zdravljenjem težav, kot so 

depresija in stres, sklepna in 
revmatska obolenja, bronhi
tis, Downov sindrom, mul
tipla skleroza, demenca, 
Alzheimerjeva in Parkinsko
nova bolezen, ki zelo otežu
jejo posameznikovo življe
nje. Pri polovici ljudi se sta
nje po terapijah popolnoma 
izboljša, pri tretjini delno. 

Nanj se obrača tudi vse 
več staršev, ki jih zanima, ali 
zdravi tudi otroke, največ
krat s težavami, kot so hiper
aktivnost, slaboten imunski 
sistem, uhajanje urina pono
či, slaba motorika in Downov 
sindrom.  Da, in prav z naj
boljšimi rezultati se lahko 
pohvali ravno pri zdravljenju 
otrok, saj jih ozdravi kar 95 

odstotkov. K temu zagoto
vo pripomore dejstvo, da ot
roci prihajajo na terapijo ne
obremenjeni, brez zadržkov 
predsodkov in strahu. 

Maksim Osipov zase zatr
juje, da nima nadnaravnih 
moči, vendar ga imajo mno
gi ozdravljeni za čudodelni
ka. Nikoli ne ponuja čudežev 

in posamezniku vselej razlo
ži, da je za očiščenje telesa 
potreben čas. Tisti, ki so bili 
pri njem, pravijo, da je sre
čanje z njim zanimiva izku
šnja. Med terapijo najprej 
vpliva na energetsko stanje, 
na pretok energije, potem 
na imunski sistem in nato 
še na delovanje žlez z notra
njim izločanjem. Ko energija 

ponovno in brez ovir steče 
po telesu, se začne postopek 
čiščenja in zdravljenja.

Od 21.  do 27. maja bo imel 
srečanja in izvajal terapije v 
idiličnem Hotelu Ribno na 
Bledu, ki v zadnjem času do
biva novo podobo in s preno
vljeno zunanjostjo že privla
či poglede gostov. Največji 
korak je hotel naredil s pres
topom k bolj ekološki narav
nosti, saj je postal prvi Zero 
Waste hotel v Sloveniji. Gre 
tako za ozaveščenost zapo
slenih kot tudi gostov s ci
ljem ustvarjati čim manj od
padkov. Tako v hotelskih so
bah ni več košev za smeti, ti 
se nahajajo v hodnikih, kjer 
lahko vsak gost že sam lo
čuje odpadke. V hotelski re
stavraciji se ne uporablja več 
plastičnih embalaž, voda se 
streže samo v steklenicah itd. 

Maksim Osipov se v Hotel 
Ribno rad vrača zaradi prele
pe okolice in prijaznega ose
bja, zdrave in okusne hrane, 
predvsem pa, kot pravi sam, 
zaradi dobre energije, ki jo 
čuti na tem kraju. In prav zato, 
ker se sam dobro počuti, lah
ko še bolje pomaga tistim, ki 
potrebujejo njegovo pomoč.

Če vas zanima,  pokli
čite 00386 45 873 100 
(pon.–pet. / 8.00–16.00)  
ali pošljite epošto na  
info@hotel-ribno.com

Maksim Osipov, znani ruski zdravilec, v Hotelu 
Ribno pri Bledu od 21. do 27. maja  2018

Maksim Osipov zase zatrjuje, da nima  
nadnaravnih moči, vendar ga imajo mnogi 

ozdravljeni za čudodelnika.  
Nikoli ne ponuja čudežev in posamezniku 

vselej razloži, da je za očiščenje telesa  
potreben čas. 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Občinski svetnik Kle-
men Belhar, ki je predlagal to 
točko dnevnega reda, je pove-
dal, da je tudi na svoj naslov 
prejel anonimko, pod katero 
je podpis zaposleni. Prepri-
čan je, da če kaj od napisane-
ga drži, potem se je on ozi-
roma občinski svet (ano-
nimko je prejel tudi občin-
ski nadzorni odbor) v celoti 
moralno dolžan postaviti na 
stran žrtev. Belhar je navezal 
stik z nekaterimi zaposleni-
mi, ki so mu navedbe v ano-
nimki že potrdili. Anonim-

ka navaja (domnevno) nep-
rimerno komuniciranje žu-
pana Boruta Sajovica pred-
vsem s sodelavkami z nje-
govimi pogostimi krilatica-
mi »vera, seks, ljubezen«, 

šalami s seksualno vsebino, 
seksualnimi notami na sku-
pnih praznovanjih, ki se jih 
zaposleni že poskušajo izo-
gibati. Kaplja čez rob naj bi 
bilo darilo ob letošnjem os-
mem marcu, dnevu žena, ko 
naj bi vsaka sodelavka preje-
la čokoladno sladico, penis v 
naravni velikosti. To naj bi 
bila sicer ideja direktorice ob-
činske uprave dr. Metke Kni-
fic Zaletelj, ki je priznala, da 
je bila sladica premalo pre-
mišljena in je predstavljala 
odklon od pravil poslovnega 
obdarovanja in tudi ne odra-
ža vrednot občinske uprave. 

Darilo naj bi bilo za nekate-
re sodelavke žaljivo in so ga 
vrgle v smeti, piše v anonim-
ki. Podoben primer naj bi se 
zgodil ob dnevu mučenikov, 
ko naj bi moški del kolektiva 

dobil za darilo sladico liziko v 
obliki ženskega spolnega or-
gana. Po Belharjevih infor-
macijah naj bi župan zatem 
sklical zbor delavcev, a da naj 
bi šlo bolj za dodatno ustra-
hovanje zaposlenih. 

Moč občinskega sveta

Belhar je prepričan, da 
mora moč za to, da se za-
deva razišče, imeti občin-
ski svet kot najvišji organ 
občine. Svetnikom je pred-
lagal, da se anonimka poš-
lje pristojnemu inšpekto-
ratu in policiji. Predlagal je 
tudi, da se ustanovi neodvi-
sna tričlanska komisija ob-
činskega sveta in razišče rav-
nanje poslovodstva občine v 
zvezi z domnevnim mobin-
gom, v kakšni meri je poslo-
vodstvo upoštevalo Pravil-
nik o ukrepih delodajalca za 
zaščito delavcev pred spol-
nim in drugim trpinčenjem 
na delovnem mestu in kaj je 

delodajalec storil za zagoto-
vitev varnega delovnega oko-
lja. Svetnik Andraž Žitnik je 
prepričan, da to ni stvar ob-
činskega sveta, Marko Po-
lanc pa, naj zadevo odstopi-
jo pristojnim organom. Sve-
tnik Marjan Špehar o skle-
pih ni želel glasovati, ker ne 
pozna ne (domnevnih) žrtev 
ne prijavitelja.

Župan: anonimka je 
politično motivirana

Župan Sajovic je povedal, 
da se je občinsko vodstvo od-
zvalo takoj, da so se pogovo-
rili z zaposlenimi in da nih-
če od njih zaradi vsebine sre-
čanj ali prejetih daril vodstvu 
občine ni izrazil, da bi se ob 
tem počutil neprijetno ali da 
bi dogodke razumel na na-
čin, opisan v anonimni pri-
javi. »Če se je kdo zaradi ob-
like sladice ali kakršnih koli 
mojih izjav v preteklosti po-
čutil trpinčenega, spolno 

nadlegovanega ali kako dru-
gače napadenega, se mu 
opravičujem,« je dejal župan 
in menil, da je šlo ob osmem 
marcu »za šaljivo obliko sla-
dice«, nikakor pa ni šlo, kot 
je dodal: »... za čokoladni pe-
nis ali za falus v obliki čoko-
lade – to je pretirana, zlona-
merna in politično motivi-
rana trditev.« Pojasnil je, da 
so stekli interni postopki, ki 
jih notranja pravila v teh pri-
merih predvidevajo. Naspro-
tno Belhar še naprej meni, da 
mora to raziskati neodvisna 
komisija, postavljena s strani 
občinskega sveta, in ne »ko-
misija«, postavljena z župa-
nove strani. Le tako bodo re-
zultati objektivni. A s predla-
ganimi že omenjenimi skle-
pi pri večini svetnikov ni us-
pel. Župan in direktorica ob-
činske uprave sta prepričana, 
da anonimke niso spisali za-
posleni, ampak je ta politič-
no motivirana in predvolilno 
obarvana.

Županovi »vera, seks, ljubezen«
Na sejo tržiškega občinskega sveta je bila dodatno uvrščena točka na temo domnevnega mobinga nad zaposlenimi v občinski 
upravi Občine Tržič. V anonimki, ki obravnava to vsebino, najbolj pade v oči darilo župana Boruta Sajovica ob osmem marcu 
sodelavkam, čokoladna sladica naj bi bila v obliki penisa.

Ljubljana – V Mladinskem 
zdravilišču in letovišču Rde-
čega križa Slovenije (RKS) 
Debeli Rtič je potekalo že 
dvanajsto državno prever-
janje osnovnošolskih ekip 
prve pomoči. Pomerilo se 
je dvanajst najboljših ekip z 
regijskih preverjanj, na ka-
terih so sodelovale ekipe, ki 
so pred tem svoje znanje že 
preverile na lokalnih osnov-
nošolskih preverjanjih. So-
delovali sta tudi dve šoli z 
Gorenjske, in sicer OŠ Jurija 
Vege Moravče in OŠ Simona 
Jenka Kranj. Najprej so mo-
rali opraviti teoretični pre-
izkus znanja, sledilo je delo 
ekip na petih delovnih mes-
tih, ki so prikazovala različ-
ne življenjske okoliščine, 
v katerih so morali osnov-
nošolci nuditi prvo pomoč 
ponesrečencem v prikazani 
nesreči in oskrbeti zelo raz-
lične poškodbe. Znanje prve 
pomoči, da lahko pomagajo 
sebi in drugim ob nesrečah, 
nezgodah in nenadnih obo-
lenjih, učenci pridobivajo 
v krožkih Rdečega križa in 
krožkih ekip prve pomoči, 
ki jih pri RKS od leta 2003 
organizirajo na dobri tretjini 
vseh osnovnih šol v Slove-
niji.

Preverjali znanje o prvi 
pomoči

Svetnik Belhar meni, da mora to raziskati neodvisna 
komisija, imenovana s strani občinskega sveta.
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Nove priročne točke
za hitre nakupe v mestu.

Pri roki, ko
potrebujete
takoj. 

Skočite v nove Petrolove priročne trgovine HopIN, 
ki vas spremljajo na poti vsakdanjih želja po 
odlični kavi, svežih prigrizkih ter hitrih in učinkovitih 
nakupih za dom. V pestri ponudbi prehrambnih in 
drugih izdelkov, najljubše Kave na poti in slastnega 
Fresh kotička lahko izkoristite čas tudi za loterijo, 
plačevanje položnic, nakup vstopnic, športne 
stave in veliko več. 

hop-in.si

Kazni za 
oživljanje 
nacifašizma
Odgovor na pismo Jožeta 
Jančarja, ki je bilo v Gorenj-
skem glasu objavljeno 26. 
aprila z naslovom »Oživlja-
nje totalitarizmov«.

Na pogovoru Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB se 
ni govorilo o komunizmu in 
njegovem oživljanju, kar bi 
bralec lahko sklepal pri branju 
pisma. Pomemben del pogo-
vora je bil posvečen tudi skrbi 
za partizanske spomenike, ki 
so izpostavljeni zobu časa in 
na žalost vse pogosteje tudi 
oskrunjanju in namernemu 
poškodovanju. Nemalokrat zli-
kovci ves srd usmerijo na rdečo 
zvezdo, ki krasi te pomnike sve-
tle in uporne zgodovine sloven-
skega naroda. Rdeča zvezda je 
simbol partizanstva, svobode, 
enakosti, enotnosti, upora pro-
ti največjemu zlu v zgodovini 
človeštva – nacifašizmu in 
zmagi nad njim. Nikakor to 
ni simbol komunizma, kot se 
je zapisalo piscu pisma, to sta 
bila in sta še vedno srp in kla-
divo! Vsaka vojna je kruta in 
terja žrtve, še posebej tragične 

PREJELI SMO so bratomorne vojne, ki jih je 
na območju okupirane t. i. Lju-
bljanske province (Provinza 
di Lubiana) zanetil takratni 
katedralni kler RKC z Rožma-
nom na čelu in del konserva-
tivnih politikov. Zato je bilo v 
tem delu Slovenije tudi največ 
žrtev, kar 9,3 odstotka celotne 
populacije, sledi Gorenjska s 
7,3 odstotka žrtev. V drugih 
predelih takratne Dravske ba-
novine, kjer domobranstva ni 
bilo, je bilo žrtev skoraj polo-
vico manj. V zadnjem letu so 
domobranci na Gorenjskem, 
Dolenjskem in Notranjskem 
pobili več partizanov in neob-
oroženih aktivistov ter terencev 
kot okupator. Vse pod krinko 
krvavega ideološkega boja proti 
komunizmu, čeprav je bilo v 
vrstah partizanske vojske sko-
raj 90 odstotkov katoličanov.
Domobranci so izdajalci, z 
ukazom jih je 24. septembra 
1943 ustanovil nemški SS 
general Erwin Rosener kot 
pomožne policijske enote SS, 
neposredno podrejene njemu. 
Na Gorenjskem je bil njihov 
komandant SS oberschar-
fuhrer Erich Dichtl. Nemci so 
jih oblekli, oborožili, plačevali, 
odlikovali in denarno nagra-
jevali za vsakega ubitega Slo-
venca ali zavezniškega vojaka. 
Kot je zapisal duhovnik in pi-
satelj Franc Saleški Finžgar: 
»Rajši so sprejeli orožje, obleko 

in denar od okupatorjev za boj 
zoper lastne brate Slovence. To 
je v slovenski zgodovini naj-
bridkejši črni madež, ki ga no-
ben izgovor ne more izbrisati. 
Razumljivo je trdo krščansko 
prepričanje, razumljiva kapi-
talistična usmerjenost, nera-
zumljiva in po vesoljnem svetu 
obsojena pa je drznost, da se-
žeš po orožju smrtnega naro-
dnega sovražnika za boj zoper 
lastne brate. To je bolečina vseh 
bolečin.« Nemci so med domo-
brance vpeljali svoj pruski dril 
in so strogo kaznovali vse, ki 
so prišli navzkriž z njihovim 
redom. Tako se je v posame-
znih primerih zgodilo, da se je 
kateri od njih znašel v zaporu 
ali celo v koncentracijskem ta-
borišču. Največ teh prestopkov 
je bilo s področja klasičnega 
kriminala, najpogosteje so to 
bili veliki premoženjski delikti, 
proti koncu vojne, ko je bilo jas-
no, da bodo njihovi dotedanji 
gospodarji izgubili vojno, pa 
zaradi poskusov navezovanja 
stikov z zavezniki. Zakaj je bil 
piščev oče interniran že kmalu 
po ustanovitvi domobranstva, 
torej proti koncu leta 1943, pa 
lahko zgolj domnevamo. Jan-
čar piše tudi o stigmi, ki jo je 
čutil kot otrok domobranca. 
Mnogo pripadnikov teh kviz-
linških enot, ki si niso umazali 
rok s krvjo bratov in sester, je 
bilo po vojni deležno popolno-

ma enakega tretmaja kot par-
tizani in aktivisti OF. Dokaz 
za to je Anton Drobnič, ki je 
doštudiral na Pravni fakulteti, 
in Tine Velikonja, ki je postal 
zdravnik. Ali bi bilo to mogoče 
v tako satansko komunistični 
družbi, kot nam jo želi prika-
zati Jančar? Ne!
G. Jančar, z vami tudi ne delim 
mnenja o Titu, sinu slovenske 
matere, na kar sem ponosen. 
Podtikate mu stvari, za katere 
nimate nobenega dokaza, in 
kar je še posebej strahopetno, 
to počnete, ko je že več desetle-
tij mrtev. Tito je bil državnik 
svetovnega slovesa, ki je s svojo 
neuvrščeno politiko držal svet v 
varnih tečajih med obema vo-
jaškima blokoma. Spoštovali 
so ga vsi in mu to spoštovanje 
izrazili na največjem državni-
škem pogrebu doslej.
Ustaška slovesnost v avstrij-
skem Pliberku je doslej poteka-
la s tihim soglasjem avstrijskih 
oblasti. Letos so se naši severni 
sosedi, Hitlerjevi rojaki, odlo-
čili, da bodo strogo in na licu 
mesta kaznovali vse z ustaško 
ikonografijo okitene udeležen-
ce in jim za več let prepovedali 
vstop v državo. Tak odnos ima-
jo do nacističnih in fašističnih 
simbolov vse zahodne demo-
kratične države, zadnji čas, da 
jim sledimo tudi v Sloveniji.

Božo Jožef Janež

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mileno 
Miklavčič je po osmih letih 
na čelu Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Škofja 
Loka zamenjal novi predse-
dnik Rudi Zadnik. To se je 
zgodilo aprila na zboru čla-
nov, kjer so se Miklavčiče-
vi zahvalili za njeno dob-
ro delo, dobila je tudi eno 
od treh bronastih priznanj 
Rdečega križa Slovenije, ki 
so jih podelili ob tej prilož-
nosti. Podelili so tudi dve 
srebrni priznanji RKS, po-
leg tega pa še 11 posebnih 
priznanj območnega zdru-
ženja, dve zahvali, eno po-
hvalo in sedem zahval čla-
nom, ki so končali z delom 
v organih RK.

Škofjeloško območno 
združenje uspešno deluje 
na več področjih. Po številu 
krvodajalcev so s 3966 krvo-
dajalci na odličnem četr-
tem mestu v Sloveniji. Eki-
pa prve pomoči je na regij-
skem tekmovanju v Planici 
zmagala, na državnem tek-
movanju v Kobaridu pa za-
sedla peto mesto. Pomagajo 

pomoči potrebnim druži-
nam (lani je bilo 530 preje-
mnikov) in drugim v social-
ni stiski. Celotna finančna 
pomoč je lani znašala bli-
zu 27 tisoč evrov. Območno 
združenje RK Škofja Loka 
združuje v 18 krajevnih or-
ganizacijah 5749 članov, 
od tega jih je 194 aktivnih 
po odborih. Prostovoljci so 
organizirali akcije zbiranja 
hrane, zamaškov, oblačil, 
sodelovali so pri delitvi hra-
ne, organizirali različna sre-
čanja, zdravstvena predava-
nja in telovadbo, starejše so 
obiskovali po domovih, do-
movih za ostarele, bolnišni-
cah. Lani so opravili 15.210 
prostovoljnih ur in organi-
zirali zdravstvene postaje 
za izmero krvnega sladkor-
ja, tlaka in holesterola, ki 
jih je obiskalo 731 krajanov. 
Na Debelem Rtiču je letova-
lo 38 otrok, v Marindolu pa 
je taborilo 36 otrok. Letova-
nje smo omogočili tudi šti-
rim starejšim osebam. Vse 
leto je delovalo osem sku-
pin za samopomoč, od tega 
so imele 837 rednih srečanj 
ter 459 drugih aktivnosti. 

Rudi Zadnik novi 
predsednik Rdečega križa
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Keramika v Radovljici
Radovljica s svojimi prireditvami, turistično in gostinsko ponudbo, 
muzeji in zgodovino v zadnjih nekaj letih gradi temelj izjemno pri-
jetnega majhnega mesta. Predvsem sodelovanje in povezovanje 
sta se izkazala za pravi ključ do uspeha. To dokazujejo številne pri-
reditve, od festivala čokolade do projekta Okusi Radol'ce, v katere-
ga so združeni lokalni gostinci in pridelovalci. 
V maju, natančneje 18. maja, bo Magušarjeva hiša, ki je z lastnikom 
Urbanom Magušarjem postala središče lončarstva, povezala slo-
vensko glino. Ta dan se bodo v njenem gotskem atriju in prosto-
rih ob njem predstavljali in družili slovenski lončarji. Svoje izdelke 
bodo v arhitekturno izjemno zanimivi Magušarjevi hiši predstavili 
tisti, ki uporabljajo slovensko glino, zvečer pa bo v delavnici v man-
sardi odprtje edinstvene razstave o nahajališčih gline v Sloveniji. 
 »V triletnem projektu, imenovanem Katalog slovenskih glin, smo v 
prvem letu organizirali nabiranje vzorcev glin z vseh območij Slo-
venije. Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 30 keramikov in v 
delavnico so prinesli več kot 100 vzorcev. Gline smo testirali v naši 
delavnici, v Magušarjevi hiši v Radovljici. Zanimale so nas osnovne 
fizikalne lastnosti: krčenje, poroznost, barva, granulacija. Rezultati 
testiranj bodo prikazani na prvi razstavi 18. maja 2018 v Magušar-
jevi hiši v Radovljici,« pravi organizator prireditve Urban Magušar.
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Igor Kavčič

Kranj – Vsestranska ume-
tnica Eva Petrič, ki deluje na 
več področjih likovne ustvar-
jalnosti in se pri svojem delu 
srečuje tako s tradicionalni-
mi kot sodobnimi umetni-
škimi praksami, je lani jese-
ni na šestem Mednarodnem 
festivalu likovnih umetnosti 
v Kranju mednarodno žirijo 
prepričala z delom TRAN-
ShomoPLANSTACIJA in 
zanj prejela nagrado grand 
prix. Petričeva, ki večino-
ma deluje v New Yorku, na 
Dunaju in Bledu, razstavlja 
pa po vsem svetu, se tokrat 
v Mali galeriji predstavlja z 
deli iz različnih ciklov pod 
skupnim naslovom Skriv-
ni vrt na valovih delta, v raz-
stavni prostor v kleti Mestne 
hiše Gorenjskega muzeja 
pa je postavila večmedijsko 
instalacijo z naslovom Sub-
dukcijska cona.

Če sprva dobimo občutek, 
da gre za dve povsem loče-
ni razstavi, nas značilna av-
torska govorica – naj gre za 
analogne fotografije, digi-
talizirane in odtisnjene na 
pleksi steklo, in kolaže s fo-
tografijami in čipkami v sve-
tlobnih okvirjih ali pa pro-
storsko multimedijsko in-
stalacijo – hitro prepriča, da 
gre za dela Eve Petrič. Dela je 
izbirala glede na to, kako sta 
jo nagovarjala oba razstav-
na prostora, pove Petričeva: 
»V kleti sem vsekakor želela 
postaviti instalacijo, v kateri 
bi se odražalo tudi vzdušje, 
ki ga ponuja prostor. Ambi-
ent se mi zdi kot sveti pros-
tor, v katerem se človek lah-
ko poglobi sam vase.« Dru-
gače umetnica vidi galeri-
jo, v katero obiskovalec vsto-
pa z drugačnimi mislimi. 
Petričeva je vendarle želela 
oba prostora povezati, zato 
je v galeriji postavila tri pov-
sem nova dela, tako imeno-
vane svetlobne škatle, v kle-
ti pa dve sorodni deli – prav 
tako iz zadnjega obdobja. V 
vseh omenjenih delih v kola-
žu poleg fotografije uporab-
lja tudi čipko. 

V galeriji je na ogled tudi 
sklop del, v katerih avtori-
ca manipulira s fotografi-
jo. »Je spomin na to, kar je 
bilo in kar je ostalo, je sen-
ca, zabeležena v sivih odten-
kih. Je kot prostor v prosto-
ru, ki se cepi in multiplicira, 
enako pa se dogaja tudi s fi-
guro v njem,« je k delom za-
pisala umetnostna zgodovi-
narka Melita Ažman. Figu-
ra prehaja od temnega k vse 
bolj svetlemu tonu. 

V kleti Mestne hiše stoji-
mo pred instalacijo. Stare, 
odvržene, reciklirane, po-
darjene ali kupljene čipke so 
združene v dve viseči, leb-
deči mreži na različnih ni-
vojih. Umetnici ponazarja-
ta kožo oceanov neba. »Mre-
ži sta kot živi bitji. Čipke so 
njuni telesni organi, ki nas 
v svoji raznolikosti popol-
nosti, deformaciji, krhkos-
ti in lahkotnosti opominja-
jo na drugačnost ...« beremo 

Ažmanovo. Petričeva insta-
lacijo dopolnjuje z avdio-vi-
deo projekcijo. »Še dan pred 
razstavo nisem bila prepri-
čana, ali bo novi video delo-
val, kot sem si želela. Pros-
tor je namreč zahteval svoje. 
Prostori, ki niso galerija, so 
zahtevnejši, a umetniku lah-
ko tudi veliko dajo.« 

Na vprašanje, kako gleda 
na različna razstavišča po 
svetu, kjer razstavlja svoja 
dela, je povedala: »Profesio-
nalni odnos do sebe in obi-
skovalcev od mene zahteva, 
da se vselej maksimalno pot-
rudim in da stojim za tem, 
kar predstavim. Umetnost 
je univerzalni govor in ga ra-
zume vsak človek. Zato se 
hitro čuti, ali nekdo ne sto-
ji za svojim delom ali ne. Pe-
tričeva, ki je z razstavo pos-
tala tudi članica Likovnega 
društva Kranj, je razstavo 
posvetila pred dnevi umrli 
članici kiparki Štefaniji Ko-
šir Petrić, ob tem pa je njej 
v spomin ob instalaciji prip-
ravila še kratek performans. 
Razstava v Mali galeriji bo 
na ogled do 6. junija, v kleti 
Mestne hiše pa vse do kon-
ca avgusta.

Njeni skrivni vrtovi
V kleti Mestne hiše in v Mali galeriji Likovnega 
društva Kranj je na ogled razstava multimedijske 
umetnice Eve Petrič.

Eva Petrič med performansom ob instalaciji / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Da je ljubiteljska kul-
tura po številu ljudi, ki v njej 
sodelujejo, v Sloveniji takoj 
za gasilstvom, je v duhovi-
tem tonu v nabito polni dvo-
rani Prešernovega gledališča 
sporočal Jure Godler, voditelj 
odprtja petega Tedna ljubi-
teljske kulture, ki so ga tokrat 
pripravili v Kranju. Osrednjo 
slovesnost je režiser Matjaž 
Šmalc zasnoval kot preplet 
folklorne dejavnosti, gledali-
šča in glasbe, namesto klasič-
nih govorov ob podobnih pri-
reditvah pa je voditelj na odru 
z gosti, ministrom za kulturo 
Tonetom Peršakom, kranj-
skim županom Boštjanom 
Trilarjem, direktorjem JSKD 
Markom Repnikom in pred-
sednico ZKDS Mijo Aleš ter 
predsednico združenja Ama-
teo Susan Fazakerley opravil 
kratke intervjuje, v katerih so 
sogovorniki razkrili številne 
podrobnosti o ljubiteljski kul-
turi, ki pomembno soobliku-
je naš vsakdan.

Multimedijska predstava je 
bila posvečena Ivanu Cankar-
ju, saj bi ravno na dan slove-
snosti praznoval svoj 142. roj-
stni dan. V treh ikoničnih de-
lih, Skodelica kave, Greh (Ma-
ter zatajil) in Na klancu, so se 
povezali plesalci folklornih 
skupin Iskraemeco Kranj in 
Tine Rožanc Ljubljana ter čla-
ni Šentjakobskega gledališča 

Ljubljana in Vokalnega banda 
Kreativo. Pokazali so, da Can-
kar ni samo strah in trepet 
slovenskih šolarjev, ampak je 
lahko tudi sproščen in duho-
vit. Folklora je tudi osrednja 
dejavnost letošnjega tedna. 
Ta kljub kakovosti in mno-
žičnosti, ki jo ima v Sloveniji, 
ne uživa veljave, kakršno bi si 
zaslužila, saj v državi nimamo 
niti ene profesionalne folklor-
ne skupine.

Podelili so več nagrad in 
priznanj. Prešernove srebr-
nike so prejeli vsi še živeči 
predsedniki Zveze kultur-
nih društev Kranj: Lojze Bla-
znik, Matevž Oman, Andrej 

Košič, Mija Mravlja, Rasti-
slav Rastko Tepina in Mija 
Aleš ter tudi dolgoletni dol-
goletni tajnik Janez Eržen.

Na prireditvi so premier-
no podelili dve nagradi, Rav-
niharjevo plaketo za gospo-
darstvenike, ki podpirajo lju-
biteljsko kulturo, ter med-
narodno nagrado združenja 
Amateo – Amateo Award za 
najboljši projekt ljubiteljske 
kulture v evropskem merilu. 
Med petimi finalisti, ki priha-
jajo iz Belgije, Danske, Nizo-
zemske, Slovenije in Škotske, 
je žirija za zmagovalca izbra-
la projekt Ed van Hoorn, Fuck 
The System, ki je navdušil z 

interakcijo med begunci in 
skupino igralcev in glasbeni-
kov iz Nizozemske. Begunska 
tematika je spodbudila izvir-
no in presunljivo predstavo, 
v kateri je sodelovalo več kot 
štirideset ljudi, od tega dvaj-
set beguncev iz Iraka, Eritre-
je in Sirije. Ravniharjevo pla-
keto za podpiranje ljubiteljske 
kulture je prejel Tone Strnad, 
direktor podjetja Medis, d. o. 
o. Teden ljubiteljske kulture 
je sicer v polnem teku, tja do 
nedelje pa se bo skupaj zvr-
stilo več kot tisoč dogodkov in 
prireditev po vsej državi in za-
mejstvu. Več o njih pa na sple-
tni strani http://tlk.jskd.si/.

Trije Cankarji za začetek
Z multimedijsko predstavo Vse gre v tri Cankarje se je v četrtek v Prešernovem gledališču začel peti 
Teden ljubiteljske kulture. Podelili so priznanja in nagrade prizadevnim ljubiteljskim kulturnikom.

Letošnji Teden ljubiteljske kulture bo še zlati zaznamovala folklorna dejavnost. Na odprtju 
so jo na izviren način povezali s Cankarjem – tudi z njegovo črtico Skodelica kave. 
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TRIGLAV KRANJ : ALUMINIJ
sobota, 19. 5., ob 16. uri

Prijave se odprejo v soboto, 
31. 3. 2018.

Prijavite se lahko na 

www.ZupanovTek.si
in v trgovini

Kr’Piskr, Glavni trg 17, Kranj.

Tečemo za dober namen!

Za
vo

d 
za

 š
po

rt
 K

ra
nj

, P
ar

tiz
an

sk
a 

ce
st

a 
37

, K
ra

nj

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloška Tra-
ta je v prvem četrtfinalnem 
srečanju evropske balinarske 
lige z italijansko La Perosino, 
ki je v prejšnjem krogu zlah-
ka izločila slovenskega podpr-
vaka Agrochem Nova Gorica, 
iztržila remi (11:11). Aktualni 
slovenski prvaki in evropski 
podprvaki iz leta 2016 si bodo 
vstopnico za evropski polfina-
le skušali priboriti na povrat-
nem srečanju, ki bo 26. maja 
v okolici Torina. 

La Perosina, dvakratni ita-
lijanski prvak in dvakratni fi-
nalist evropskega pokala, je 
bila v soboto na traškem bali-
nišču, na katerem so domači 

balinarji nazadnje klonili 
pred štirimi leti proti Ponte-
si, pričakovano zelo trd oreh. 
Škofjeločani so se že pred tek-
mo zavedali svojega primanj-
kljaja v hitrostnih disciplinah, 
zato so vse adute stavili v na-
tančno zbijanje in klasične 
igre. In res, Tračani so od šes-
tih možnih točk v štafetnem 
in hitrostnem zbijanju iztržili 
le eno, a so zaostanek nadok-
nadili z obema zmagama v 
igri v krog. Žal pa Miha Tom-
še in Damjan Sofronievski 
v natančnem zbijanju nista 
bila kos svojima tekmecema, 
v zadnjem delu je klonila še 
dvojica Premru-Tomše, tako 
da se je srečanje končalo brez 
zmagovalca. 

Trata iztržila »le« remi
Prvo četrtfinalno srečanje evropskega pokala 
med balinarji Trate in italijansko La Perosino se je 
končalo brez zmagovalca. Povratno srečanje bo 
prihodnjo soboto.

Balinarjem Trate (na sliki se spodbujata Uroš Vehar in Tadej 
Premru) na prvem obračunu proti La Perosini ni uspelo 
zmagati. / Foto: Simon Šubic

Vilma Stanovnik

Kranj – Precej dela so imeli 
podeljevalci priznanj in po-
kalov na četrtkovi slovesno-
sti, da so v roke segli najprej 
najboljšim v vseh kategori-
jah na regijskih tekmova-
njih, nato pa še najboljšim na 
tekmovanjih v Pokalu Cock-
ta v smučarskih skokih in 
nordijski kombinaciji. Tako 
smo na prireditvi, ki jo je le-
tos pripravil SK Triglav, lah-
ko na odru videli najboljše 
športnice in športnike v obeh 
disciplinah, zlati navduše-
no pa so po zaslužene meda-
lje in pokale prišli najmlajši, 
ki so dokaz, da se je zanima-
nje za smučarske skoke vsa-
ko leto večje in da vedno bolje 
delajo tudi v manjših klubih. 
»Ob čestitkah najboljšim ne 
moremo mimo dejstva, da je 
letos tako v smučarskih sko-
kih kot nordijski kombina-
ciji nastopalo več kot petsto 
tekmovalk in tekmovalcev, ki 
so združeni v kar 25 klubih. 
Zato je vsaka točka in vsako 
priznanje lep dosežek tako za 

vas kot tudi športne delavce v 
klubih, trenerje in starše ter 
za odgovorne na Smučarski 
zvezi Slovenije,« je v uvod-
nem pozdravu zbranim pou-
darila podpredsednica Smu-
čarskega kluba Triglav Mari-
ja Simčič.

Vrhunec podelitve je bila 
proglasitev najboljšega klu-
ba v absolutni konkurenci 
klubov v skokih in nordij-
ski kombinaciji, kjer je z ve-
likim naskokom, saj so fan-
tje in dekleta skupaj zbra-
li 158707,95 točke, zmagal 

SK Triglav. Drugo mesto je 
s 96520,40 točke osvojil SK 
Ilirija, tretje pa z 78392,30 
točke SSK Alpina Žiri. Med 
šesterico najboljših se je od 
gorenjskih klubov uvrstil 
tudi NSK Tržič FMG, ki je 
zbral 47204 točk. 

Triglavani so bili najboljši
S podelitvijo priznanj in pokalov se je zaključila minula sezona v smučarskih skokih in nordijski 
kombinaciji, največ točk med vsemi pa so po tradiciji zbrali tekmovalci in tekmovalke SK Triglav.

Dobitniki priznanj in pokalov iz SK Triglav skupaj s podpredsednico kluba Marijo Simčič 
in predsednikom Jožetom Javornikom, ki je največji pokal za skupno zmago prejel iz rok 
predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljuba Jasniča.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Minuli konec tedna 
je v Kamniku minil v zname-
nju gorskih kolesarjev. Calcit 
bike team je namreč organi-
ziral že 21. Kamniški kros, ki 
so mu letos dodali še svetov-
no vojaško prvenstvo.

V soboto so se pomerili ko-
lesarji v mlajših starostnih 
kategorijah v dirkah za slo-
venski pokal SloXCup, v ne-
deljo dopoldne pa so na vrsto 
prišli še člani, mlajši člani in 
mladinci. Odlično formo v 
letošnji sezoni je potrdil Rok 
Naglič, član domačega kluba, 
ki je v mednarodni konku-
renci mlajših članov zmagal, 
v absolutni razvrstitvi med 
člani elitne skupine pa je za-
sedel odlično peto mesto.

Vrhunec dvodnevnega 
tekmovanja je predstavljalo 
svetovno vojaško prvenstvo, 

kjer se je v ženski konku-
renci zmage veselila Tanja 
Žakelj, naša najuspešnej-
ša gorska kolesarka, sicer 
pa tudi serijska zmagovalka 
Kamniških krosov, ki je tako 
po Marjanu Jauku postala 
druga Slovenka, ki se je vese-
lila naslova vojaške svetovne 

prvakinje. Med Slovenci je 
bil najboljši Valter Tomšič 
na 16. mestu.

Domači klub, ki je v Ka-
mnik pripeljal okoli 350 tek-
movalcev iz 13 držav, pa je 
znova dokazal, da je kos orga-
nizaciji tekmovanj najvišjega 
ranga. »Na svetovno vojaško 

prvenstvo smo se pripravlja-
li dve leti, na novo smo ure-
dili tudi progo, ki sedaj pote-
ka po spremenjeni trasi in je 
primerljiva s progami dru-
gih tekem svetovnega poka-
la,« nam je povedal predse-
dnik kluba in vodja tekmova-
nja Ciril Grkman. V vseh ka-
tegorijah se je domače tekme 
udeležilo približno šestde-
set Calcitovih kolesarjev, 
zato prvega moža kamniške-
ga gorskega kolesarstva za 
prihodnost za zdaj ne skrbi. 
»Poleg Roka Nagliča, ki je 
trenutno najboljši sloven-
ski tekmovalec, 15 trenerjev 
dela s približno osemdeseti-
mi mladimi, zato se za pod-
mladek ne bojimo. Trudimo 
se, da dobimo čim več ljudi, 
ki znajo delati. Če so zraven 
ljudje s srcem in voljo, pa lah-
ko dosežeš marsikaj,« je bil 
zadovoljen Grkman.

Kamnik preplavili kolesarji
Tanja Žakelj je na prvenstvu v Kamniku postala svetovna vojaška prvakinja v gorskem kolesarstvu.

Start in cilj sta bila v središču Kamnika, večina proge pa je 
potekala po tehnično zahtevni trasi v okoliških gozdovih.

Kranj – V prvi slovenski košarkarski ligi za ženske bo danes na 
vrsti druga tekma finala državnega prvenstva, v katerem igrata 
kranjski Triglav in Cinkarna Celje. Na prvi tekmi so bile boljše 
Štajerke (78 : 45) in tako povedle v zmagah z 1 : 0. Druga tekma 
bo danes v Športni dvorani Planina z začetkom ob 19. uri. 

Košarkarski finalni niz se danes nadaljuje v Kranju

Škofja Loka – Za rokometaši 
je osmi krog končnice za pr-
vaka Lige NLB. Rokometaši 
ekipe Urbanscape Loka so 
gostovali pri Gorenju Vele-
nje in izgubili z 29 : 26 (16 : 
11). Dva kroga pred koncem 
je že znano, da državni prvaki 
ostajajo Celjani.

Poraz v Velenju

Kranj – Na 53. evropskem prvenstvu za člane v karateju v No-
vem Sadu v Srbiji je bronasto medaljo osvojila Tjaša Ristič, 
članica Karate kluba Kranj. To je prva medalja za Slovenijo na 
evropskem članskem prvenstvu po letu 2013 in prva ženska 
članska medalja. Dvorana v Novem Sadu je za Rističevo očitno 
srečen kraj, saj je tam leta 2011 osvojila že bron na mladinskem 
evropskem prvenstvu.

Bron za karateistko Tjašo Ristič

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telekom 
so odigrali tekme 33. kroga. Domžalčani so v gosteh premagali 
Aluminij (1 : 2), Kranjčani pa so včeraj gostovali v Novi Gorici. V 
drugi slovenski nogometni ligi je v 28. krogu Zarica Kranj doma 
izgubila s Krko (1 : 2), lokalni derbi Kalcer Radomlje – Roltek 
Dob pa so s 3 : 0 dobili gostitelji. Znan je že prvak, in sicer Mura. 
Radomlje so trenutno četrte, Dob enajsti, Zarica pa 15.

Lokalni derbi v drugi ligi Radomljam
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 72 )

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

Morski zaliv miru – dušni kotiček (2. del)

Ste od prejšnjega tedna 
že poiskali svoj kotiček za 
dušo? Mogoče ga že ves čas 
imate in uporabljate, pa nis-
te vedeli, da je tako?

Tudi če ga že imate, je dob-
ro, da ga zavestno, z name-
nom uporabljate kot takega. 
S tem, da vsakič, ko ste tam, 
pomislite na to, da je to vaš 
posebni kotiček, ga namreč 
polnite z energijo, mu dajete 
namen. Več zavestnih misli 
kot mu pošljete, več energi-
je vam bo vrnil v oporo. Kot 
dvosmerna cesta. Enosmer-
ni promet ne deluje. Prej ali 
slej pridemo do konca poti, 
kjer ne gre več naprej. Vedno 
moramo najprej nekaj dati, 
vložiti, da potem še več dobi-
mo nazaj. 

Moj drugi »dušni zapik« 
je morski zalivček na Korna-
tih. Kadar ga potrebujem, se 
v mislih in občutkih presta-
vim tja. Kako je nastal in kako 
deluje? 

Pred mnogimi leti smo z 
bratovo družino in prijatelji 
na najeti leseni barčici plu-
li po Kornatih. In se zasidra-
li v lepem samotnem zalivu. 
Ko smo šli z barke na kopno, 
me je nekaj »poklicalo«, naj 
grem pogledat čez bližnji ka-
mniti hrib na drugo stran. 

In sem šla. Z menoj pa še 
vsa četica otrok, ki so bili na 
barki. Prišli smo v zalivček, 
ki ga ne bom nikoli pozabi-
la. Kristalna modro-zeleno-
turkizna prosojna voda. Ne-
kaj cvetočih omamno diše-
čih rož, mini grmički in os-
tanki trave, ki so s svojo žila-
vostjo kljubovali močnemu 
soncu. Višje na obali nazob-
čane, ostre skale. Potem veli-
ki kamni. Tik ob vodi mavri-
čni, živopisni kamenčki. In 
popoln mir. Močna, lepa 
energija, da bi jo lahko pri-
jel z roko. 

Šli smo plavat, se kopali, 
čofotali, cvilili, se smejali. 

Potapljali. Kakor kdo. Vsi 
pa neskončno srečni in brez 
skrbi. Lebdela sem na vodi 
in »plavala mrtvaka«. Zaz-
delo se mi je, da je ta kri-
stalno čista voda sposobna 
v hipu odplaviti vse težave. 
Zaželela sem si, da bi ener-
gijo, omamne vonje, toplo-
to, mir in vse občutke lahko 
odnesla s seboj. Domov. Da 
bi jih uporabila, kadar bi mi 
bilo težko. In sem jih. 

Ko smo prišli iz vode, smo 
se kot začarani usedli drug 
poleg drugega in v tišini 
strmeli v »naš« zaliv. Pre-
dlagala sem, da se primemo 
za roke in zapremo oči. Otro-
kom je bil predlog všeč. Naša 
morska igrica. Vsak je na 
svoj način z zaprtimi očmi 
»videl«, začutil, poiskal tis-
to, kar je želel iz zalivčka od-
nesti s seboj. 

Vdihavali smo vonj mor-
ja, ki se je mešal z vonjem 
bližnjih trav in cvetočega 

žajblja. V mislih z zaprtimi 
očmi smo videli in začutili 
kristalno čisto vodo. V mis-
lih smo začutili mehkobo 
dotika in vsrkavali toploto od 
sonca ožarjenih mavričnih 
kamenčkov. Jaz sem si v spo-
min in vse svoje telo vtisni-
la občutke miru, tišine. Kraj, 
kjer ni nič – in vendar dobiš 
vse, kar potrebuješ. Začuti-
la sem, da čista morska voda 
vedno spere vse, kar me teži. 
Me napolni s točno takim mi-
rom in energijo, ki ju potre-
bujem, da naredim in lah-
kotno uredim vse potrebno. 
V miru, ki mi ga vedno, ka-
dar ga obiščem, podari moj 
zaliv miru, kot sem ga poi-
menovala. 

Vsak od nas je sestavil svoj 
»zapik«. Vsakdo zase je zaliv, 
občutke, podobe, energije po-
imenoval po svoje. Jih odne-
sel s seboj. Deluje. Še vedno. 

Jaz zaliv obiščem tudi, ko mi 
je lepo. Ne le ko potrebujem 

njegovo energijo in pomoč. 
Saj veste, dvosmerna cesta. 
Hvaležno mu pošiljam lepe 
občutke in veselje delim z 
njim. Da ga pocrkljam.

V življenju je včasih po-
dobno kot v teh dveh zalivih. 
Ko zaupamo klicu v sebi, se 
potrudimo in gremo čez hrib 
(oviro), nas na drugi strani 
čaka nekaj še lepšega. Kot 
so bile nazobčane in strme 
skale na začetku zalivčka, je 
včasih strma in se zdi nepri-
jazna pot pred nami. Am-
pak če gremo kljub temu da-
lje, smo na koncu nagrajeni 
s prelepo mavrično obalo ži-
vopisnih kamenčkov. Bise-
rov, s katerimi nas življenje 
poplača za vztrajnost, zau-
panje, pogum in zvedavost. 

In – da, fotografije danes 
namenoma ni. Bi bila pre-
več omejujoča. Jaz imam po-
dobo zaliva v glavi, vi si na 
podlagi zapisanega ustvari-
te vsak svojo, če tako želite. 

Jelena Justin

Čavensko pogorje je razgle-
den greben nad Vrtovinom 
in Stomažem, preko katere-
ga poteka znana Srednječa-
venska planinska pot. A če se 
dvignemo še malce višje, nas 
markirana pot vodi po njego-
vih vrhovih. Eden od njih je 
tudi razgleden Veliki rob, do 
vrha katerega nas pa del poti 
vodi po t. i. Napoleonovi poti 
iz časa Ilirskih provinc. 

S primorske avtoceste za-
vijemo na hitro cesto pro-
ti Novi Gorici, ki jo zapusti-
mo na izvozu Selo. Nadalju-
jemo levo po regionalni ces-
ti proti Šempasu in Novi Go-
rici. Kmalu pripeljemo v Vi-
tovlje. Zavijemo v vas. Ces-
ta se razcepi in mi ji sledi-
mo desno v smeri Vitovske 

krožne poti. Strma cesta nas 
mimo hiš pripelje do špor-
tnega igrišča, malce višje 
nad njim je manjše parki-
rišče, kjer parkiramo. 

Smerokaz nas usmeri na 
širši kolovoz, ki mu sledimo 
do smerokaza, ki nas usmeri 
proti Vitovski cerkvi. Vzpon 
do Vitovske cerkve je pone-
kod precej strm. Cerkev Ma-
rijinega vnebovzetja s ta-
borskim obzidjem je bila 
prvič omenjena v notarski 
listini leta 1361. Kot romar-
sko središče je hitro posta-
la premajhna, zato so jo v 17. 
stoletju prezidali in poveča-
li. Med drugo svetovno voj-
no je bila cerkev razstrelje-
na, leta 1966 pa so domači-
ni začeli obnovo. 

Od cerkve nadaljuje-
mo skozi kamnita vrata do 

razpotja, kjer se usmerimo 
proti Čavnu in Krnici. Zač-
ne se t. i. Napoleonova pot iz 
časa Ilirskih provinc, ki so jo 
Francozi zgradili za lesno iz-
koriščanje Trnovskega goz-
da. Kmalu dosežemo Viso-
ki zid, skalno pečino, kjer je 
velika nevarnost padajoče-
ga kamenja. Zložna mulat-
jera se višje strmeje vzpne, 
mi pa sledimo oznakam do 
razgledne točke Sekulak, ki je 
kot nekakšen pomol nad Vi-
pavsko dolino. Pri Sekulaku 
zavijemo desno in še naprej 
sledimo t. i. Srednječavenski 
poti proti vzhodu. Izjemno 
razgledna pot je navdušujo-
ča. Ponekod ozka steza nas 
pripelje do ogromnega balva-
na, kjer nas smerokaz na ska-
li usmeri levo, v strmino pro-
ti Velikemu robu. Pot se str-
mo v okljukih dviga čez zak-
raselo pokrajino. Ponekod je 
strmina velika. Ko dosežemo 
rob pobočja, se nam končno 
pokaže Veliki rob, a do njega 
je še približno ura hoje. 

Pot se še naprej strmo vzpe-
nja po tipični kraški pokrajini, 
suhi travi in kamenju. Hodi-
mo po kamniti polici pod ne-
kakšnim spodmolom, pot se 
vmes malenkost še spusti, 
nato pa se skozi gozd povzpne 
do golega Velikega robu, kjer 
je križ z vpisno skrinjico. 

Vrh ponudi čudovit razgled 
na bližnji Kucelj in malce od-
daljeni Veliki Modrasovec, 

na Vipavsko dolino in Kras, 
na drugi strani doline, Tr-
stelj, tržaški zaliv. Na severu 
se nam odpre pogled na Julij-
ske Alpe, z malce sreče celo 
na Dolomite. 

Z Velikega roba sestopimo 
in sledimo grebenski poti pro-
ti zahodu, t. i Gozdni poti, ki 
vodi proti Čavnu in Kopitni-
ku. Pozorni moramo biti na 
markacije, saj nas te usmerijo 

strmo levo navzdol. Nazaj 
do Sekulaka nas čaka strm 
sestop. Z nekaj pozornos-
ti bomo opazili tudi lovsko 
kočo, ki stoji na robu skale, kot 
bi jo nekdo s fračo ustrelil tja 
gor. Ko smo pri Sekulaku, po 
znani poti sestopimo do Ve-
likega zidu, še malce naprej 
pa nas smerokaz usmeri k sv. 
Luciji in do Vitovskega jeze-
ra, ki je edino naravno jezero v 

Vipavski dolini in nad njo. Od 
Vitovskega jezera dalje sledi-
mo kolovozu, ki nas pod Vi-
tovsko cerkvijo pripelje nazaj 
na kolovoz, ki smo ga zjutraj 
zapustili. Prav lep krog smo 
naredili.

Nadmorska višina: 1237 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki rob (1237 n. m.)

Po poteh Francozov
Pomlad nad Vipavsko dolino. Razgledno čavensko pogorje. Po poteh 
Francozov iz časa Ilirskih provinc.

Vitovska cerkev Marijinega vnebovzetja s taborskim obzidjem / Foto: Jelena Justin

Razgledni pomol Sekulak / Foto: Jelena Justin

Križ na Velikem robu, zadaj je Kucelj. / Foto: Jelena Justin
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Vilma Stanovnik

Bled – Novozelandske špor
tnice olimpijke Rebecca War
dell, Sarah van Ballecom in 
Emma Twing so se konec 
aprila s kolesom podale na 
pot iz Švice do Nove Zelandi
je. Konec tedna so prispele na 
Gorenjsko, prvi del poti pa jih 
je spremljal generalni sekre
tar Veslaške zveze Slovenije 
Jernej Slivnik, s katerim so v 
četrtek popoldne prikolesa
rile v olimpijski veslaški cen
ter na Bled, kjer jih je pozdra
vil župan Janez Fajfar, nato pa 
se je Emma Twing udeležila 
tudi skupnega treninga blej
skih veslačic. V petek dopol
dne so dekleta obiskala tudi 
Osnovno šolo Bled, kjer so ob 
prijetnem druženju podari
le ček za tisoč švicarskih fran
kov tamkajšnji osnovni šoli 
za športno opremo. Nekaj 
denarja bo dodala še Vesla
ška zveza Slovenije, z njim pa 
bodo kupili dva simulatorja 
veslanja. Donacijo je prevze
la ravnateljica Nataša Ahačič.

Dekleta so se srečala 
tudi z veslačema Janijem 

Kl e me nčičem in Miho Piri
hom, nato pa so odkolesarila 
v Bohinj. V soboto jih je pot 
vodila proti Ljubljani, kjer 
so se srečala s predstavniki 
OKS, na poti pa jih je spre
mljala nekdanja olimpijka, 
alpska smučarka Petra Rob
nik. 

Kot so povedala dekleta, pot 
ni sama sebi namen, temveč 
s projektom skozi šport oza
veščajo in spodbujajo dekle
ta k razvijanju sposobnosti 
za vodstvene položaje, za kar 
tudi zbirajo sredstva v okvi
ru fundacije Forward. Slove
nija z Bledom in Bohinjem 
je bila predvsem izbor vesla
čice Emme Twigg, ki je leta 
2011 na SP na Bledu osvoji
la bron, v Bohinju pa štiri po
letja opravljala priprave pred 
velikimi tekmovanji. Ravno 
zato je Veslaška zveza Slo
venije pristopila k podpori 
projekta, katere nosilec je si
cer Klub slovenskih olimpij
cev Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Častni pokrovitelj 
projekta je predsednik Med
narodnega olimpijskega ko
miteja Thomas Bach.

Olimpijke  
na Gorenjskem

Športnice olimpijke so kolesarile tudi po Gorenjski. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Tekači rekreativci, 
zbralo se jih je skoraj 170, 
so se v soboto zvečer pome
rili na Nočnem teku po uli
cah Kranja, ki je potekal v 
okviru Tedna mladih. Tekli 
so lahko na pet ali deset ki
lometrov.

Najhitrejša domačina

Na krajši razdalji so bili 
pri moških absolutno najhi
trejši Dino Grbič, Uroš Ber
toncelj in Andrej Mikelj, pri 
ženskah Breda Škedelj, Ma
ruša Ravnik in Maruša Ster
mecki, na daljši razdalji pa 
pri moških Janez Ferlic, Žan 
Žepič in Ivan Novak ter pri 
ženskah Nives Skube, Do
minika Ahačič in Urška La
movec.

»Letos nisem najbolje pri
pravljen, saj imam še dru
ge obveznosti, a sem rekel, 
da če gre tek že mimo blo
ka, v katerem živim, se ga 
moram udeležiti. Počasi se 
vračam in današnja zmaga 
mi kar nekaj pomeni. To je 

letos sploh moja prva tek
ma,« je povedal domačin 
iz Kranja Dino Grbič, zma
govalec na pet kilometrov. 
V ženski konkurenci je to 
razdaljo najhitreje pretekla 
Breda Škedelj, ki je v Kranj 
prišla iz bližine Šentjerneja: 
»Treniram atletiko, tek na 
srednje proge. Trasa v Kra
nju mi je všeč. Prvič sem 
tukaj. Tekla sem za užitek, 

nisem se obremenjevala z 
uvrstitvijo.« Janez Ferlic, 
prav tako domačin, je bil ve
sel zmage na deset kilome
trov: »Na teku po kranjskih 
ulicah sem prvič nastopil 
pred dvajsetimi leti na eni iz
med prvih izvedb. Prvič sem 
zmagal pred 15 leti, še na sta
ri progi, na dnevnem teku. 
Na nočnem teku sem bil 
vedno med najboljšo trojico. 
Letošnja zmaga je bila kar 
pričakovana, saj sem dobro 
treniral. V spomladanskem 
delu sezone se bom udele
žil še nočnega teka v Medvo
dah. Ne tekmujem več toliko 
kot včasih, na domači tek pa 
je treba priti in s tem podpre
ti organizatorje, ki so zagna
ni in naj tako nadaljujejo.« 
Zmagovalka na deset kilo
metrov je iz Žirovnice. »Na 
nočnem teku v Kranju sem 
tekla prvič. Moj cilj je bil iz
boljšati osebni rekord na de
set kilometrov in dati vse od 
sebe. Zadovoljna sem, da se 

treningi obrestujejo. Tek je 
zame najboljša rekreacija. 
Sem sama svoj trener, na te
den pretečem okrog šestde
set kilometrov,« je povedala 
Nives Skube. 

Aplavz za najstarejšega

Največjega aplavza pa je 
bil deležen znani Kranjčan 
Milivoj Veličkovič Perat, ki 
je tekel na pet kilometrov in 
bil z 81 leti najstarejši ude
leženec. »Ni pomemben 
aplavz, pomembno je, da 
bi me posnemali, ker je tek 
najboljše zdravilo za um in 
telo. Aktiven sem prav vsak 
dan. Z rezultatom sem zado
voljen. Tekel sem pet minut 
hitreje, kot sem načrtoval,« 
je dejal in dodal pohvalne be
sede na račun organizator
jev, članov Kluba študentov 
Kranj: »Tekma je bila fanta
stična, odlično organizira
na, vse pohvale organizator
jem študentom. Bravo.« 

Nočni tek po kranjskih ulicah
V gorenjski prestolnici se je začela letošnja sezona serije Nočni tek Slovenija. 

Alen Kočar in Aljaž Božič iz vrst organizatorja z Milivojem 
Veličkovičem Peratom, najstarejšim udeležencem nočnega 
teka v Kranju

Teklo je skoraj sto sedemdeset tekačic in tekačev. / Foto: Primož Pičulin
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Vabimo vas na izlet, na katerem si bomo ogledali kraje, ki jih je v svojih 
vižah prepeval ansambel Slavka Avsenika. Najprej si bomo z lokalnim  
vodnikom ogledali Begunje in kraje, kjer je gospod Slavko odraščal, sledil 
bo ogled muzeja Avsenik. Nato se bomo odpeljali proti Jesenicam in Golici 
in z žičnico prav na Španov vrh, kjer cvetijo najlepše narcise. Po kosilu se 
odpeljemo še v Planico, kjer je Slavko Avsenik kot mlad skakalec preživel 
veliko lepih trenutkov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek, ki je imel 
srečo, da je lahko večkrat v živo govoril z Slavkom Avsenikom.   
Tako nam bo lahko povedal marsikatero zanimivost.      

  Lepo vabljeni!
Odhod avtobusa:  
ob 7.00 z AP Škofja Loka, ob 7.20 z AP Mercator Primskovo  
ob 7.30 z AP Globus Kranj, ob 7.50 z AP Radovljica

Cena izleta je 32 EUR.
Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, voden ogled muzeja Avsenik,  
vožnja z žičnico na Španov vrh, kosilo in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite osebno 
na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.  

          IZLET // sreda,  23.  maja 2018
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PO POTI  
AVSENIKOVIH VIŽ

Sebenje – Stari orli so v soboto v Sebenjah potekali že v deseti 
izvedbi. »Gre za tradicionalno prireditev, s katero vedno do-
sežemo namen, in sicer da združimo več generacij nekdanjih 
smučarskih skakalcev in ljudi, za katere je dogodek zanimiv. 
Bistvo je druženje,« je povedal Matija Stegnar, vodja priredi-
tve in predsednik NSK Tržič FMG. Na skakalnici in ob njej je 
bilo kar nekaj sedanjih in nekdanjih smučarskih skakalcev, del 
programa pa je bil tudi sprejem za Anžeta Semeniča, in sicer 
za vse uspehe, ki jih je član NSK Tržič FMG dosegel v lanski 
sezoni. Čestital mu je tudi tržiški župan Borut Sajovic (na 
sliki). Semenič je bil tokrat v vlogi enega izmed treh sodnikov, 
vodja tekmovanja pa je bil Peter Prevc. Med 15 pari sta največ 
točk zbrala Anže Urevc in Aljoša Ćutuk, druga sta bila Jernej 
Križnar in Peter Slatnar, tretja pa Milan Živic in Uroš Peterka.

Desetič Stari orli
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Simon Šubic

Škofja Loka – Ob gasilskem 
domu na Trati so se v sobo-
to škofjeloški gasilci usposa-
bljali za reševanje v prime-
ru potresov in drugih poru-
šitev. Po besedah novega po-
veljnika Gasilskega povelj-
stva Občine Škofja Loka To-
maža Ažbeta je šlo za prvo to-
vrstno usposabljanje, na ka-
terem se je približno 60 so-
delujočih operativnih gasil-
cev iz vseh osmih gasilskih 
društev v občini Škofja Loka 
in tudi iz nekaj društev iz ob-
čin Gorenja vas - Poljane in 

Žiri seznanilo z osnovnimi 
elementi in opremo za reše-
vanje ponesrečencev v pri-
merih porušitev. 

»Novo vodstvo občinske-
ga gasilskega poveljstva se 
je odločilo, da v tem man-
datu izpeljemo več uspo-
sabljanj za nesreče, ki se 
na našem območju zgodi-
jo zelo redko in zato gasil-
ci tudi nimamo pravih iz-
kušenj in usposobljenosti 
za take nesreče. Potresi ali 
druge porušitve so zagoto-
vo ene od nesreč, s kateri-
mi škofjeloški gasilci nima-
mo pravih izkušenj, zato si 

želimo tudi na tem podro-
čju nadgraditi znanje čim 
širšega gasilskega kadra. 
Mislim, da nam je tokratno 
usposabljanje dobro uspe-
lo, na njem so sodelovali 
praktično vsi operativni ga-
silci iz naših društev. Poka-
zali so veliko zanimanja in 
mislim, da so bili tudi sami 
zadovoljni s potekom ur-
jenja in znanjem, ki so ga 
na novo pridobili,« je raz-
ložil Ažbe. Jeseni bo sledi-
lo novo usposabljanje, tak-
rat se bodo urili v dekonta-
minaciji ponesrečenih, je 
dodal.  

Inštruktorji iz Gasilske 
brigade Ljubljana in Gasil-
sko reševalne službe Kranj – 
nekateri od njih so tudi člani 
škofjeloških gasilskih dru-
štev – so na usposabljanju 
predstavili opremo in nači-
ne reševanja v šestih različ-
nih situacijah. Gasilci so se 
tako usposabljali v preboju 
skozi betonsko ploščo, v re-
ševanju osebe iz vozila, na 
katerega je padlo veliko bre-
me (npr. drevo), v reševanju 
oseb iz jaška in z višine, v sta-
bilizaciji objekta ob porušit-
vi in klasičnem reševanju za-
sutih izpod ruševin. 

Znati je treba tudi v potresu
Škofjeloški gasilci so začeli niz usposabljanj za specialna znanja, ki jih v praksi le redko uporabijo. Prvo 
je bilo namenjeno reševanju v primeru porušitve, jeseni sledi usposabljanje za dekontaminacijo. 

Pri reševanju iz porušenih objektov morajo gasilci pogosto 
prebiti tudi betonske stene ali plošče. / Foto: Simon Šubic

Reševanje ujetih iz avtomobila, na katerega je padlo težko 
drevo. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Ljubljana – Obtožba specia-
liziranega tožilstva proti lju-
bljanskemu županu Zoranu 
Jankoviću zaradi domnevne-
ga jemanja podkupnine ozi-
roma prejema donacije kranj-
ske gradbene družbe Gratel 
za obnovo Ljubljanskega gra-
du je postala pravnomočna, 
je pred dnevi poročalo Delo, 
ki ob tem dodaja, da tožilstvo 
Jankoviću ne očita, da je sam 
sprejel nagrado, ampak da jo 
je terjal za občino. 

Po navedbah časnika Delo 
naj bi ljubljanski župan mar-
ca 2007 od Gratela zahte-
val 500 tisoč evrov, v zame-
no pa bi podjetju znova dovo-
lil prekop javnih površin pri 
gradnji kabelskega omrež-
ja, kar mu je z odpravo prej 

izdanega dovoljenja prepo-
vedal kmalu po izvolitvi za 
župana. Gratel je Mestni ob-
čini Ljubljana v dveh obrokih 
nakazal 250.000 evrov kot 
donacijo za obnovo gradu in 
dela nadaljeval skladno z no-
voizdanim dovoljenjem. 

Janković navedbe tožilstva 
zavrača, češ da je šlo zgolj za 
odpravo škode, ki da jo je 
imela občina zaradi ravna-
nja Gratela. Kranjska druž-
ba naj bi namreč kršila po-
godbo, zato se je občina z njo 
kasneje dogovorila o plačilu 
škode. Ta naj bi nastala, ker 
naj bi Gratel pri prekopu ka-
belske kanalizacije ponekod 
razširil kanal in vanj polo-
žil več cevi, kot bi jih smel. 
Na tožilstvu sicer zoper lju-
bljanskega župana vodijo še 
več postopkov. 

Tožilstvo o podkupnini, 
župan pa o plačilu škode

Simon Šubic

Črnivec – V soboto dopoldne 
je do nas prispela zlovešča 
informacija, da je v plame-
nih streha gostinskega loka-
la Moby Dick na Črnivcu. K 
sreči so se radovljiški gasilci 
hitro odzvali na poziv za in-
tervencijo, požar hitro ome-
jili in pogasili ter s tem pre-
prečili najhujše. 

Vodja intervencije Ja-
nez Koselj, sicer poveljnik 
Gasilske zveze Radovljica, 
je pojasnil, da so prijavo o 
požaru ostrešja gostinske-
ga lokala na Črnivcu preje-
li ob 9.46. »V prvem pozivu 
smo aktivirali prostovoljna 
gasilska društva Brezje, Ra-
dovljica in Ljubno, dodatno 
smo na kraj požara poslali 
še gasilce iz Lesc in Mošenj 
ter zaprosili za gasilsko av-
tolestev z Jesenic, ker je šlo 
za požar na strehi. Takoj 
smo se lotili požara v not-
ranjosti, z obeh strani pa iz-
vedli tudi napade na streho. 

Streho smo morali odpreti 
in požar zaustaviti, da se ni 
še razširil,« je razložil Ko-
selj. Gasilci so na koncu in-
tervencije odkrit del strehe 
še pokrili s ponjavo, poma-
gali pa so tudi pri pospra-
vljanju, potem ko so poli-
cisti končali z ogledom. Na 

intervenciji je sicer sodelo-
valo skupno 55 gasilcev s tri-
najstimi vozili. 

Na Policijski upravi Kranj 
so pojasnili, da je zagorelo 
pri peči v piceriji, ki tedaj še 
ni bila odprta za goste. Več-
jih posebnosti pri gašenju 
ni bilo, je dodal Koselj, so pa 

potrebovali nekaj časa, da so 
vzpostavili nadzor, do kam 
se je požar sploh razširil, saj 
se je ta širil pod izolacijo. 

Gorenjski policisti so dva 
požara obravnavali tudi v ne-
deljo. Okoli poldneva je za-
gorela kuhinjska napa v sta-
novanju na Slovenskem Ja-
vorniku. Požar so poklicni 
gasilci z Jesenic in prosto-
voljni gasilci s Koroške Bele 
pogasili, odstranili pogore-
li material, odklopili elek-
triko in prostor prezračili. 
Ob 13.15 pa je požar izbruh-
nil tudi v kleti stanovanjske-
ga objekta na Bregu ob Kokri 
v občini Preddvor. Posredo-
vali so kranjski poklicni ga-
silci in prostovoljni gasilci iz 
Preddvora, ki so požar poga-
sili, iznesli zgorele ostanke, 
objekt pregledali s termovi-
zijsko kamero in ga prezra-
čili, dvema osebama, ki sta 
se nadihali dima, pa so po 
navodilih reševalcev nujne 
medicinske pomoči nudili 
prvo pomoč s kisikom. 

Zagorelo ostrešje picerije na Črnivcu
Večjo škodo v sobotnem požaru na ostrešju picerije Moby Dick na Črnivcu so s hitro intervencijo 
preprečili gasilci.

Radovljiški gasilci so si pri gašenju požara ostrešja picerije 
Moby Dick na Črnivcu pomagali tudi z avtolestvijo, ki so jo 
pripeljali njihovi kolegi z Jesenic. 

Kranj – Gorenjski policisti so v zadnjih dneh obravnavali dve 
nesreči motoristov. V četrtek je v ovinku na cesti Petrovo Brdo–
Podrošt zaradi peska na cesti zdrsnil motorist iz Avstrije in trčil 
v varnostno ograjo. S helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski 
klinični center. V soboto pa je motorist na cesti proti Jamniku 
trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti.  

Dve nesreči motoristov

Strahinj – Kranjske policiste je pred dnevi poklical občan iz 
Strahinja. Neznanec mu je namreč v prodajo ponujal različne 
izdelke, z nižanjem cene pa vztrajno želel opraviti prodajo. Ko 
je občan poklical policijo, je moški hitro odšel. 

Prodajalec preveč vsiljiv

Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je zače-
la štirinajstdnevna nacio-
nalna preventivna akcija za 
večjo varnost kolesarjev, ki 
jo v sodelovanju s policijo 
in drugimi organizacijami 
vodi Javna agencija za var-
nost prometa (AVP). Z ak-
cijo želijo opozoriti kolesar-
je na upoštevanje cestnopro-
metnih pravil, odgovornejše 
vedenje v prometu in pove-
čati uporabo varnostne čela-
de. Obenem želijo opozoriti 
tudi preostale udeležence v 
prometu na povečano števi-
lo kolesarjev na cesti. 

Število kolesarjev na slo-
venskih cestah se v zadnjih 
letih vztrajno povečuje, s 
tem pa narašča tudi njiho-
va ogroženost. Na eni stra-
ni jih vozniki motornih vo-
zil velikokrat spregledajo, 
po drugi strani pa skoraj tri 
četrtine kolesarjev krši pro-
metna pravila, približno če-
trtina pa stori celo resnejše 
prekrške, so pokazali rezul-
tati opazovanja kolesarjev, 
ki so ga lani izvedli na AVP. 

Med najpogostejšimi kršit-
vami so neustrezno preč-
kanje cestišča, vožnja v na-
sprotni smeri ter vožnja v 
rdečo luč na semaforju, pa 
tudi ogrožanje pešcev z vo-
žnjo po pločniku ter upora-
ba mobilnega telefona med 
vožnjo kolesa. 

Lani je bilo med udeležen-
ci prometnih nesreč sko-
raj sedem odstotkov kole-
sarjev, med smrtnimi žrtva-
mi pa enajst odstotkov ko-
lesarjev. Lani je bilo sicer v 
Sloveniji zabeleženih skup-
no 1187 prometnih nesreč z 
udeležbo kolesarjev, od tega 
je življenje izgubilo enajst 
kolesarjev, 189 je bilo huje 
poškodovanih, 859 pa laž-
je poškodovanih. Med huje 
poškodovanimi in smrtno 
ponesrečenimi kolesarji 
prevladujejo moški (65 od-
stotkov) in starejši, saj jih je 
več kot polovica starejših od 
45 let, največ poškodovanih 
pa je bilo v starostnem razre-
du med 55 in 64 let. Med ot-
roki je bila ena smrtna žrtev, 
dvanajst se jih je huje poško-
dovalo, 81 pa lažje. 

V središču pozornosti 
tokrat kolesarji
Preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev bo 
potekala do 27. maja. 
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V okviru svetovne turneje in ob izidu priredbe Shakespe-
arove tragedije Macbeth je konec tedna Slovenijo obiskal 
znani in priljubljeni pisec kriminalk Jo Nesbø. Dogodek v 
Cankarjevem domu je bil razprodan, medtem ko so mu 
ob tiskovni konferenci v ljubljanski knjigarni Konzorcij 
organizatorji pripravili še sladko presenečenje: torto z 
naslovnico novega Macbetha. 

Torta za novega Macbetha

V stilu svojih zgodb se je Jo pripravljal, da zareže  
v torto. / Foto: A. B.

Alenka Brun

N
aj spomnimo: 
Ema 2018 je 
letos dopolni-
la 25 let. Nanjo 
se je prijavilo 

več kot sto izvajalcev, v pre-
dizbor se jih je uspelo uvrs-
titi 16, v finale le polovici. In 
na koncu je vstopnico za 63. 
tekmovanje za Pesem Evro-
vizije 2018 v Lizboni dobila 
Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!

Prav veliko o letošnji Emi 
nismo brali, saj je (začuda) 
ni spremljal noben škandal; 
večina pa je predvidevala, da 
Slovenija dalj kot do prvega in 
edinega nastopa na velikem 
evrovizijskem odru niti ne 
bo prišla. No, pa so se zmo-
tili. Lea je z odrsko ekipo in 
načrtno tišino, zaradi kate-
re je bilo videti, kot da je med 
nastopom zmanjkalo glas-
be, v pesem potegnila prakti-
čno vse obiskovalce dogajan-
ja pod odrom in se uvrstila v 
veliki finale. In tako smo lah-
ko Slovenci 12. maja med 26 
nastopajočimi in predstavlje-
nimi skladbami navijali tudi 

za svojo. Lea Sirk je na oder 
Arene Alitce v Lizboni stopila 
kot tretja nastopajoča.

Stavnice naj bi bile že od 
začetka naklonjene Ciprčanki 
ali Izraelki, precej Slovencem 
je bila všeč švedska pesem 
Benjamina Ingrossa Dance 
you of. Stavnice so imele vse-
eno prav, čeprav je bilo nape-
to do zadnjega. Zmagovalno 
skladbo so izbrali gledalci in 

poslušalci s telefonskim gla-
sovanjem in petčlanske stro-
kovne žirije v vseh 43 drža-
vah udeleženkah. In ko se je 
zaključilo glasovanje žirij, je 
vodila Avstrija z 271 točka-
mi pred Švedsko (253 točk) in 
Izraelom (212 točk). Četrti so 
bili Nemci, Ciprčani peti, Slo-
venci pa smo bili na 19. mes-
tu. Potem pa so glasovi ljud-
stva precej premešali uvrsti-
tve. Recimo: Srbija je bila po 
glasovanju žirije na 21. mes-
tu, kasneje je napredovala za 
nekaj mest, medtem ko je Slo-
venija pristala na 22. mestu. 
Italijana Ermal Meta in Fab-
rizio Moro s pesmijo Non Mi 
Avete Fatto Niente in simpa-
tični predstavnik Češke Miko-
las Josef s pesmijo Lie to me 
pa so se po dodanih glaso-
vih ljudstva zavihteli s 17. ter 
15. mesta na kar peto in šesto 
mesto. Šved je bil na koncu 
sedmi, Nemčija je ostala na 
četrtem mestu. Prvi trije so se 
tudi zamenjali: zmaga je šla 

tako v Izrael, Ciper je pristal 
na drugem mestu, Avstrija na 
tretjem. SuRie iz Velike Brita-
nije pa je svoj nastop ponav-
ljala, ker je ob prvem preveč 
goreč ljubitelj Evrovizijske 
popevke iz publike z njo želel 
deliti oder …

Tokrat ne Srbi kot tudi ne 
Hrvatje niso dali točk Sloven-
cem. Enako velja za Črnogor-
ce, ki pa so jih 12 dali Srbiji, 
medtem ko je v dvorani gla-
sno nestrinjanje pospremi-
lo grško glasovanje, saj so 12 
točk namenili Cipru. Švicar-
ji so na primer največje šte-
vilo točk namenili Nemcem, 
Rusi Moldavcem, Slovenci 
pa Švedom.

Seveda so mnenja o zma-
govalni pesmi deljena – kot 
vedno. Enim je všeč, drugim 
ne; a dejstvo je, da je lovoriko 
letošnjega Eurosonga osvoji-
la 25-letna Izraelka gruzijskih 
korenin Netta Barzilai ali le 
Netta in tako v izraelski koš 
zmag dodala še eno: s pesmi-
jo Toy je postala četrta pred-
stavnica Izraela, ki je zmagala 
na Evrosongu. Prvič so Izrael-
ci zmagali leta 1978, nazadnje 
pa pred dvajsetimi leti z Dano 
International.

Slovenci smo lahko pono-
sni na Leo, saj so pevka in 
njeno spremstvo svoje delo 
opravili odlično. Sloveniji je 
uspel preboj med finaliste, 
kar je v igri politike, gospo-
darstva in še kakšnih drugih 
vplivov, na katerih stoji evro-
vizijski oder, kar zalogaj. 

Lea se je v Slovenijo vrnila 
že v nedeljo zvečer. V doma-
či Izoli so ji pripravili prisr-
čen sprejem, je pa Primorka 
z mislimi že pri vseslovenski 
turneji, ki jo je poimenovala 
Hvala, ne! 

ZMAGALA JE IZRAELKA
Na 63. izboru za Pesem Evrovizije je slavil Izrael. Netta je s skladbo Toy prejela 529 točk. Drugi je bil 
Ciper (Eleni Foureira – Fuego) s 436 točkami in tretja Avstrija (Cesár Sampson – Nobody but you) s 342 
točkami. Slovenska predstavnica Lea Sirk je s pesmijo Hvala, ne! zasedla 22. mesto.

Zmagovalka 63. Pesmi Evrovizije je postala predstavnica 
Izraela, Netta. / Foto: arhiv RTV SLO (Andres Putting, EBU)

V domači Izoli je Lea doživela prisrčen sprejem. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Moja

Objema,
v katerem sem se počutila
varno, ni več.

Roke,
ki me je vodila po poti
nežno, ni več.

Pesmi,
ki so mi mirile srce
ranjeno, ni več.

Besede,
ki so mi božale dušo
vztrajno, ni več.

Vse, kar je v življenju
vredno.

Sem dobila od tebe.
In vse to ostaja,
Kot obljuba, kot dolg.

Sibila

Vsak od nas se slej ko prej sreča z izgubo. Ampak pot gre 
vedno samo naprej in videti moramo znamenja v lepih 
stvareh. V soncu, v nasmehu, lepi pesmi ali glasbi. In se 
vsak dan veseliti življenja. 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

Alenka Brun

N
arodni parki 
so tisto, zaradi 
česar se splača 
obiskati Hava-
je, meni Nejc. 

Seveda brez vstopnin ne 
gre. »Vsi otoki so vulkan-
skega izvora, kar pomeni, 
da je nekje ugasel vulkan, 
kar je bolj ali manj zanimivo 
za ljudi oziroma turiste. Eni 

so ugasli, drugi še delujejo. 
Na Big Islandu je še delujoč 
vulkan Kilauea. Res je nekaj 
posebnega. Kot turista te 
pripeljejo precej blizu kra-
terju. Na Mauna Kei (4015 
n. m.) sem si ogledal sončni 
zahod – zjutraj sem se kopal 
v morju, okoli poldneva sem 
si v rastlinjaku ogledova-
li orhideje, zvečer pa že gle-
dal sončni zahod z najvišje 
gore Havajev. Sončni vzhod 
pa sem na primer opazoval z 

ugaslega vulkana Haleakala 
na Mauiju ...«

Havajski način življenja, 
njihova kultura se čutita na 
vsakem koraku, a nekje bolj 
izrazito kot drugje. Nejc je 
bil na primer na zahodnem 
Waikikiju nastanjen zraven 
Hillton Hawaian Village, 
kjer so imeli vsak petek zve-
čer »luau«, havajski večer s 
prikazom havajskih plesov. 
Sicer je večer namenjen turi-
stom in precej komercialno 

naravnan, a obiskovalec 
dobi vsaj občutek, kakšni 
so polinezijski plesi. »Pa da 
rahlo začutiš, kaj pomeni ta 
njihov aloha način življen-
ja, kot oni to poimenujejo. 
Aloha namreč ni le pozdrav, 
dejansko predstavlja način 
življenja. Pri nas to pozna-
jo morda Siciljanci. Pa Dal-
matinci, ki živijo tako, da 
se za stvari ne vznemirjajo, 
umirjeno. Čeprav je tudi na 
havajskih otokih to različno. 

Še najmanj sem to zaznal na 
Oahuju, najbolj na Big Islan-
du. Tam so bili ljudje res pri-
jazni. Če je nastal problem, 
so ga rešili v nekaj minutah. 
Na Mauiju sem ga tudi doži-
vel: gospod, pri katerem sem 
najel avto, je imel rojstni dan 
ravno na dan mojega prevze-
ma in mi je rezervacijo za 

najcenejši in po njihovi les-
tvici ponujenih avtov najma-
njši, nadgradil – brezplačno: 
in dobil sem jeepa. Havajci 
se zavedajo, da aloha način 
življenja izginja, a se še ved-
no trudijo, da bi ga ohranili. 
Otok Malokai pa naj bi sploh 
slovel po njem.« 

 (Nadaljevanje prihodnjič)

Rajsko otočje v Tihem oceanu: Havaji

HAVAJSKI NAČIN ŽIVLJENJA

Slavna plaža Waikiki in v ozadju ugasli ognjenik Diamond 
Head / Foto: osebni arhiv

Sončni vzhod na vrhu ugaslega vulkana Haleakala (3055 n. 
m.) na otoku Maui / Foto: osebni arhiv

Vrelci pare in žvepla v vulkanskem narodnem parku na Big 
Islandu / Foto: osebni arhiv

Mateja Rant

P
rve stike s šolo iz 
Medičine so prek 
Občine Škofja 
Loka v omenjenih 
škofjeloških šolah 

navezali že v začetku janu-
arja, ko so si otroci izmenja-
li elektronske naslove ter si 
začeli dopisovati in spozna-
vati na daljavo. Pretekli torek 
pa je 45 otrok iz Medičine 
v spremstvu štirih učitel-
jev obiskalo učence iz Škof-
je Loke in z njimi preživelo 
dan, da so se bolje spoznali.

»Ob sprejemu smo jim 
najprej pripravili kratek 
kulturni program, nato pa 
so se še šolarji iz Medičine 
predstavili s svojo glasbe-
no točko,« je razložila uči-
teljica Tatjana Ignatov Žleb-
nik. Druženje so nadaljevali 
ob igranju odbojke na miv-
ki in ogledu šole, po kosilu 
pa so jim predstavili še gla-
vne mestne znamenitosti. 
»Gostje so bili zelo prijet-
no presenečeni nad spreje-
mom in našo šolo, zdela se 

jim je lepša kot njihova, zla-
sti so bili očarani nad zele-
njem v okolici šole,« je raz-
ložila Tatjana Ignatov Žle-
bnik, ki upa, da je to zače-
tek trajnega sodelovanja 
med obema šolama. Tako 
se že dogovarjajo, da bi jim 
škofjeloški učenci prihod-
nje leto vrnili obisk, še nap-
rej pa bodo ohranjali stike 

prek elektronske pošte. »Že 
prej je nekaj učencev nave-
zalo zelo pristne stike in so 
postali dobri prijatelji, še 
preden so se sploh videli v 
živo. Zdaj so se prijateljstva 
še poglobila.« Prek dopiso-
vanja in zdaj tudi komuni-
ciranja v živo utrjujejo tudi 
znanje angleškega jezika, 
kar je bil naš glavni cilj, je 

poudarila Tatjana Ignatov 
Žlebnik. »Čeprav so bili naši 
učenci sprva malce zadržani 
in jih je skrbelo komunicira-
nje v angleščini, so na kon-
cu ugotovili, da je raven nji-
hovega znanja na veliko viš-
ji ravni kot pri njihovih leto 
starejših vrstnikih iz Medi-
čine,« je še dejala Tatjana 
Ignatov Žlebnik.

POSTALI PRIJATELJI
Na škofjeloških osnovnih šolah Ivana Groharja in Cvetka Golarja so pretekli torek gostili učence in 
učitelje iz pobratenega mesta Medičina v Italiji.

Učenci so se družili tudi ob igranju odbojke na mivki. / Foto: Tina Dokl

Ob koncu šolskega leta bodo v Glasbeni šoli Kranj pri-
pravili koncert solistov in komornih skupin, na katerem 
se tradicionalno predstavljajo njihovi najboljši učenci. 
Koncert bo v četrtek, 17. maja, ob 19. uri v Šmartinskem 
domu v Stražišču.

Predstavili se bodo najboljši učenci

Evritmijska skupina društva Lepa Vida bo jutri ob 17. uri 
v Domu Janeza Filipiča v Naklem predstavila pravljico 
Frana Miličinskega Zakleti grad. Predstava je nastajala 
pod umetniškim vodstvom Vide Talajić Ćuletić́, v njej pa 
nastopajo Barbara Lužar, Breda Pavlovič, Mateja Pucelj 
in Neva Zupan. 

Evritmijska pravljica Zakleti grad
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V Kranju sta se 21. aprila 2018 poročila Goran Petković in 
Suzana Petković, 25. aprila 2018 Leon Kranjec in Hana Kel-
bel, 5. maja 2018 pa Jaka Jagodic in Anja Jarc. Na Zgornjem 
Brniku sta se 21. aprila 2018 poročila Miha Toplak in Katja 
Štern, v Dvorjah 5. maja 2018 Iztok Brankovič in Marjana 
Stare, na Zgornji Beli 5. maja 2018 Črt Malavašič in Rena-
ta Kaplan, na Brdu pri Kranju pa sta se 28. aprila 2018 
poročila Marjan Markun in Monika Maček, 5. maja 2018 
pa Matjaž Branko in Nina Kristarić. Na Jesenicah sta se 
5. maja 2018 poročila Mirhad Samardžić in Suana Kapić.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 36 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 10 dečkov in 8 deklic. 
Najtežja in najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica 
pokazala 4130, drugi pa 2585 gramov. Na Jesenicah se 
je rodilo 9 dečkov in 9 deklic. Najtežja je bila deklica, ki 
je tehtala 4100 gramov, najlažji pa je tehtnica pokazala 
2790 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

T
radicionalni mla-
dinski festival v 
organizaciji akti-
vistov Kluba štu-
dentov Kranj 

tudi letos z več kot štiride-
setimi glasbenimi, kultur-
nimi, športnimi in zabavni-
mi dogodki vabi na kranjske 
ulice – bazno Hengalnico na 
Slovenskem trgu, priredit-
vene prostore ter pred kon-
certne odre. Tudi letošnja 
glasbena ponudba najdalj-
šega tedna v letu ostaja žanr-
sko raznovrstna, s kombina-
cijo uveljavljenih mednaro-
dnih ter lokalnih perspekti-
vnih zasedb.

V uvodu so tako tempera-
turo dvigovali trubači Čaga 
Boys, ki so publiko lepo ogre-
li za trapersko noč v Klubaru 
s člani Guapo ganga. V sobo-
to je Klubar obiskal zimzele-
ni Adi Smolar, medtem ko 
se je na Trainu odvijala t. i. 
Čorba glasbene inovativnos-
ti z zasedbami Bowrain, Full 

Moon Kolektiv in Karmako-
ma. Mladi dvojec Double-
Data je na Bazenu skrbel za 
razgibane elektronske ritme, 
ki so se raztezali od sončne-
ga zahoda do jutranje zarje. 
Festival je med drugimi pos-
tregel s filmskim večerom v 
Stolpu Škrlovec s Tonijem 
Cahunkom, praktičnimi 
delavnicami, modno revijo, 
tržnico okusov ...

Danes, 15. maja, bodo v 
Down Townu v smeh sprav-
ljali mladi kranjski improvi-
zatorji, stand-up komiki pa 
na Khislu; Gal Grobovšek 
Trio bo s svingovskimi rit-
mi na Slovenskem trgu ter 
v Klubaru skrbel za vročico 
plesne noči.

V sredo bo pred Downom 
potekal veliki finale Svežnja, 
na katerem se bodo pomeri-
le zasedbe The Wet, Diareja 
Eksploziv, Maniacs, Urban 
Pulz, The Rusks in Fat But-
lers – zmagovalca čaka nas-
top na sklepnem večeru fes-
tivala v soboto na Bazenu; v 
Layerjevi hiši pa bodo poskr-
beli, da boste odšli spat s pol-
nimi ušesi novodobnih zvo-
kov odličnega mladega ben-
da, kvarteta Futurski.

Četrtek bo namenjen 
predvsem oboževalcem 
udarnih metalnih ritmov: 
pred Downom bo nastopi-
la ambientalno black metal 
skupina Dekadent, za ogre-
vanje bo poskrbel groove/

death metal kvartet Morywa, 
čez prag zaklonišča, v kate-
rem vadi, pa bo tokrat prvič 
pokukala tudi čisto sveža 
kranjska zasedba Nesit.

Vsi glasbeni navdušen-
ci bodo uživali na petkovem 
džezovskem večeru v Kavki, 
kjer bo za vzdušje poskrbel 
trio Mencarija. Gre za avtor-
ski projekt Blaža Mencin-
gerja, ki se žanrsko oprede-
ljuje kot kantavtorski gipsy 
swing; na Trainu obljublja-
jo žur do jutranjih ur z uve-
ljavljenimi domačimi DJ-ji, 
medtem ko bodo obiskoval-
ce Klubara čakale slušalke 
– za prvi t. i. silent party na 
Gorenjskem.

Teden mladih bodo v 
soboto, 19. maja, na Baze-
nu sklenili naš stari znanec, 
raper Edo Maajka, ljubljan-
ski razgibani trojec Jimmy 
Barka Experience ter Brot-
hers Moving, najodmevnej-
ši ulični band na svetu, ki iz 
Danske preko New Yorka 
prileti naravnost v Kranj!

FESTIVALSKI SONČNI ZAHODI
Devetdnevni kranjski festival Teden mladih poleg čarobnih sončnih zahodov skrbi tudi za družabno in 
kulturno dogajanje – ter seveda za koncerte.

Full Moon Kolektiv, zasedba vrhunskih jazz funky soul glasbenikov, je naelektrila festivalsko 
občinstvo v Trainu. / Foto: Zoran Kozina

Večni Adi Smolar je vedno dobrodošel na festivalu. Tudi 
tokrat je navdušil v Klubaru, prostoru, kjer je pred mnogimi 
leti posnel svoj prvi album. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V petek, 25. maja, bo ob 20. uri v atriju Down Tow-
na nastopila udarna hard rokovska zasedba Tomcat. Lani 
so izdali odličen album Somethings Coming On Wrong, 
s katerega je tudi singel Carnium, za katero so posneli 
tudi videospot. Za popestritev rokerskega večera bodo 
poskrbeli tudi Charlie Butter Fly s premiernim nastopom 
v gorenjski prestolnici.

Koncert skupine Tomcat pred Down Townom

Glasbeno ogledalo družbi skozi hitre rokovske ritme: 
Tomcat / Foto: arhiv skupine (Dominika Torkar)

Tržič – V petek, 18. maja, bodo ob 18. uri v Tržiškem 
muzeju nastopili pevci ljudskih pesmi Folklorne skupine 
Karavanke.

Sem vprašal ptičice
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Veronika Vrhovnik iz Bašlja pri Preddvoru je aprila prazno-
vala petdeseti rojstni dan. Že dalj časa je govorila, da bo 
to edina zabava, ki jo bo sploh imela ob svojem osebnem 
prazniku. In še tu je med pogovorom z najbližjimi namig-
nila, da le, če bo »fešta«. Hči Natalija si je to zapomnila 
in tako bila glavna krivka, da je Veronika na svoji rojstno-
dnevni zabavi ostala brez besed. Presenečenje je uspelo 
do potankosti. Veronika je verjela, da bo dobila pomivalni 
stroj, kar ji je vsak, ko je beseda nanesla na abrahama, 
tudi pritrdil. Še Peklenski muzikantje so na zabavi igrali 
takte iz televizijske reklame za prašek za pomivalni stroj … 
Veronika je vedno na glas razmišljala, da bo enkrat imela 
motor. Izpit pa bo delala, ko bo motor že v garaži. In sedaj 
ga dela ... Posebno darilo so ji tako dostavili k Češnarju v 
Cerklje, kjer je praznovala: 650-kubični motocikel znam-
ke Yamaha Dragstar. Sicer rabljenega, a o tem Veronika 
ni razmišljala. Natalija nam je še razložila, da so motor 
kupili že lani oktobra, potem pa ga je bilo treba še shraniti 
nekam, kjer ga mami ne bi našla. Prostor zanj so našli 
pri znancu na Turjaku. Slavljenka je dobila za darilo tudi 
čelado, ki sta ji jo predala zakonca Smolej, ki sta na zabavi 
poskrbela tudi, da je slavljenko obiskal Abraham. Seveda 
so ji polepili tudi avto in doma postavili ženski mlaj – no, 
bolj pripeli: že odkar pomni, je Veronika namreč še pose-
bno naklonjena metuljem – in tako je namesto rože na 
balkonsko ograjo tokrat »priletel« metulj.

Za rojstni dan dobila motor

Maja Bertoncelj

Janez Starman je se
demdeset let do po
lnil 8. maja. Do mači 
so mu večer prej pri
pravili presenečenje, 

saj so mu pred domačo hišo 
na Godešiču postavili pose
ben »mlaj« – namiznoteniš
ki lopar. Njegovo življenje je 
namreč močno prepleteno s 
športom, v prvi vrsti z nami
znim tenisom.

Ko se je na vasi kaj dogaja
lo na športnem področju, je 
bil Janez vselej zraven. Leta 
1967 je bil eden od ustano
viteljev Športnega društva 
Kondor Godešič, ki ga je kot 
predsednik vodil kar trideset 
let, vse do leta 1997. V druš
tvu je še vedno vodja namiz
notenisačev, že 51 let. V tem 
športu je bil aktiven tudi šir
še. Gorenjsko namiznote
niško ligo je vodil štiri leta, 
občinsko namiznoteniško 
ligo pa dvanajst let. Z nami
znoteniško ekipo Kondor 
Godešič je bil 14krat občin
ski, štirikrat pa tudi gorenjski 
prvak. Vsi ti uspehi mu veli
ko pomenijo. Poleg tega je bil 
licenčni trener za nogomet, 
namizni tenis, gorski stražar 
in organizator prireditev. Za 
svoje udejstvovanje pri raz
voju športa je prejel števil
na priznanja. Že kar nekaj 
let sedaj uživa v zasluženem 
pokoju, prej pa je bil zapos
len v podjetju Litostroj in še 
zlasti aktiven na področju 

boja za delavske pravice. Bil 
je predsednik Sindikata Lito
stroj in predsednik SKEI Lju
bljana in okolica. Veliko mu 
pomeni tudi družina, v dru
žbi katere je vstopil v osmo 

desetletje. Z ženo Vido imata 
dva otroka: hčerko Alenko in 
sina Marka. Zelo se razvese
lita obiska vnukov Adama in 
Sare, ki rada prideta k »dedi
ju Janezu«. Večino prostega 

časa namenja delu na manj
ši družinski kmetiji, ki mu je 
v veliko veselje, rad gre tudi 
na sprehod v gozd s psičko 
Zalo. In še vedno je športno 
zelo aktiven. 

NAMESTO MLAJA LOPAR
Janez Starman z Godešiča je praznoval sedemdeset let.

Janez Starman pred »mlajem« z ženo Vido, hčerko Alenko, sinom Markom ter vnukoma 
Saro in Adamom.

Bralka pod šifro Lilije si je 
izbrala sedem kart. Ima 
dolgo prijateljsko zvezo in 
jo zanima, ali se bo v tem 
poletju le premaknilo v zve-
zi naprej ali pa bo za vedno 
ostalo pri tem. Karte so 
Poroka, Žalost, Ljubimec, 
Vdovec, Sodnik, Ljubezen, 
Zvestoba. Že takoj v prvi kar-
ti lahko vidimo, da je bralka v 
zakonski zvezi oziroma par-
tnerstvu. Temu sledi karta 
Žalost, ki sicer res napove-
duje premike in vse možne 
izhode po šahovnici, a po 
drugi strani je to še vedno 
zgolj žalost. To so slabe, 
negativne misli in razočara-
nja, ki jih v tej obstoječi zvezi 
občuti. Ljubimec in Vdovec 
skupaj razkrijeta, da je ose-
ba, s katero je v prijateljski 
zvezi, sama in nima ob sebi 
partnerja. Ga je imela, ven-
dar je prijatelj pustil prete-
klost za seboj. Nikakor noče 
vplivati na bralko s svojimi 
odločitvami, si pa vedno bolj 

želi, da to stori sama. Čeprav 
tega ne da vedeti, ga ravno 
to najbolj moti in zaradi tega 
tudi ne naredi koraka naprej. 
Vsak se mora odločati samo 
zase in tega ne sme priča-
kovati ali zahtevati od dru-
gega. Sodnik prinese odlo-
čitev. Zadnji dve karti sami 
po sebi povesta veliko. Lju-
bezen je tista, ki zmaga, čus-
tva so obojestranska in zato 
ni bojazni za prazno upanje. 
Karta zvestoba prinaša lju-
bezen za vedno, hkrati pa 
pove, da prijatelj mirno čaka 
na bralkino odločitev, je ne 
priganja, ampak samo potr-
pežljivo čaka na tisti pravi 
trenutek. Poletje bo prineso 
velike spremembe. Na nas-
lov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« 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

»Levinja« 
Že od vsega začetka vašega 
sodelovanja v Gorenjskem 
glasu vas spremljam. Nisem 
vedela, kako priti v stik z vami. 
Sedaj pa tudi jaz prosim za 
pomoč. Zanima me za svoje 
zdravje in za sinova. Iskreno 
se vam zahvaljujem. 
Včasih se na naših ramenih 
preprosto nabere preveč, pa 
smo lahko še tako optimisti-
čni. Zmoremo vse in še več, 
kot bi si lahko predstavljali, 
a kmalu pride do točke, ko 
postane pretežko. Vse svoje 
življenje ste posvetili svoji 
skrbi za druge, svoje želje 
pa ste postavljali na zadnje 
mesto. V mladosti ste bili 
deležni ljubeče bližine svo-
je mame in zaradi tega ste 
danes to, kar ste. V enaki 
meri se sedaj vi razdajate za 
svoje otroke. Posledice pa se 

žal odražajo na vašem zdra-
vju. Več pozornosti name-
nite predvsem psihičnemu 
počutju. Dovolj bo že, če svo-
je vsakodnevne skrbi delite s 
prijateljico. Ob klepetu bodo 
težave hitro videti manjše. 
Rajši ne zadržujte stvari v 
sebi, ker si delate škodo. 
Sploh pa sedaj lahko mirno 
pomedete s skrbmi. Pred 
vami je lepo obdobje, ki ste 
ga tako dolgo čakali. Starej-
ši sin ima izrazit občutek za 
poslovne priložnosti, in kar 
si je zadal, bo tudi dosegel. 
Nekaj malega se bo moral 
zadolžiti, vendar mu ne bo 
žal. Pravi rezultati se bodo 
kaj hitro začeli kazati. Odsve-
tujem mu sodelovanje s še 
eno moško osebo, saj bi to 
prineslo preveč prilagajanja 
in s tem si bo delo le ote-
ževal. Na osebnem podro-

čju se mu obetajo lepe spre-
membe. Bo pa moral malo 
popustiti in spremeniti svoj 
način življenja. Mlajši sin vas 
včasih preseneti s svojim 
naglim odzivom, vendar to 
ne pomeni, da vas ne spoštu-
je. Takšne občutke težje izra-
zi, saj je bolj zaprte narave. 
Pred njim je sprememba, ki 
bo njegovo življenje obrnila 
na glavo. Zajemite življenje 
z veliko žlico in naj vam ne 
bo žal nobenega trenutka, 
ki ga boste posvetili sebi. To 
so naložbe na dolgi rok. Ko 
boste vi srečni in zadovoljni, 
bodo tudi vsi okoli vas. Želim 
vam vse dobro.

»Pomlad« 
Draga Tanja, velikokrat be
rem vašo rubriko. Zanima me, 
ali bomo prodali hišo in kako 
bo s hčerinim življenjem. 

Za prodajo hiše še ni napočil 
pravi čas. Tukaj se kaže pomoč 
ženske osebe, ki se spozna na 
svoje delo, in ko boste stopili v 
stik s to osebo, se bo pri pro-
daji začelo bliskovito premika-
ti naprej. Prodaja bo finančno 
zelo uspešna. Hčerka je pri-
dna v službi in trudi se, da bi 
se kar najbolj izkazala. Za zdaj 
je to le njena začetna služba, 
nekakšna priprava na življe-
nje. Dobila bo ogromno izku-
šenj, ki jih bo kasneje dobro 
unovčila. Na ljubezenskem 
področju je malce zmedena in 
ni še čisto odločena, kaj priča-
kovati od življenjskega sopot-
nika. Prava ljubezen je blizu, a 
hkrati daleč. Potrpežljivost je 
njena vrlina, ki ji bo tokrat sta-
la ob strani. Saj veste – božja 
mast je tista, ki jo vsak od nas 
slej ko prej spozna na lastni 
koži. Lepo se imejte.
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1. nagrada: majica
2. nagrada: nogavice
3. nagrada: kapa

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 30. maja 
2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

PRIJAVITE SE!

10 km 
dolg žur

16. junij 2018 
Škofja Loka
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Donald Glover, bolje poznan pod ime-
nom Childish Gambino (34), se je v odda-
ji SNL predstavil z novo skladbo This is 
America. To je za zvezdnika prva pesem 
po letu 2016, ko je izdal z grammyjem 
nominiran album  Awaken, My Love. 

Kasneje je izdal še eno pesem z naslovom Saturday in 
napovedal izid novega albuma, ki bo, kot pravi, tudi nje-
gov zadnji. Gambino je večstransko talentiran in uspešen 
tudi kot igralec, komik, raper, tekstopisec, režiser in DJ.

Childish Gambino izdal dve skladbi

Zvezdnica serije Seks v mestu  Kristin 
Davis (53) je posvojila še enega otroka, 
dečka. “Sedaj je dvakrat blagoslovljena. 
Čestitke,” je zapisal novinar Marc Mal-
kin. Davisova je prvič postala mamica 
leta 2011, ko je posvojila hčerko Genmo 

Rose (7). Igralka pravi, da je bila vedno odprta za posvo-
jitev, sam postopek pa je po njenih besedah grozljiv, saj 
ima otrokova biološka mama na voljo oseminštirideset 
ur, da si premisli.

Kristin posvojila drugega otroka

Po dveh letih sta svojo zvezo 
končala pevka Ariana Grande 
(24) in raper Mac Miller (26). 
TMZ poroča, da vzrok pripi-
sujeta prenatrpanemu urniku 
in ostajata še naprej prijate-

lja. Par je bil sprva neločljiv, skupaj pa sta delala tudi na 
pesmih The Way in My Favorite Part. Nazadnje sta bila 
opažena skupaj na Coachella festivalu.

Ariana in Mac ostajata prijatelja

Supermanekenka Miranda 
Kerr (35) in njen mož, ustano-
vitelj Snapchata Evan Spiegel 
(27), sta postala starša sinčku 
Hartu. “Z besedami se ne da 
opisati veselja ob rojstvu naji-

nega sina. Miranda je super in Flyn vesel starejši bratec,” 
so zapisali v izjavi za javnost. Manekenka ima iz zveze 
z Orlandom Bloomom že sedemletnega sina Flyna, za 
Evana je to prvi otrok. Par je skupaj od leta 2014.

Miranda Kerr spet mamica

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
o smo spregovo-
rili nekaj besed z 
Juretom Sodjo iz 
TD Bohinj, ki je 
skupaj z Alpskim 

kvintetom v Dvorani Dani-
ca organiziralo priljubljeni 
oziroma tradicionalni večer 
narodno-zabavne glasbe, 
smo mimogrede izvedeli, 
da je Jure velik ljubitelj evro-
vizijske popevke. Pravi, da 
se je to najverjetneje zače-
lo leta 1984 s pesmijo Đuli, 
svoje navdušenje pa povezu-
je tudi z ljubeznijo do glas-
be, ki jo goji že od malega. 
Smeje doda: »To so bile tudi 
prve oddaje, večeri, ko so mi 

doma dovolili, da sem lah-
ko gledal prenos po televizi-
ji do konca in šel tako poz-
no spat.« Po njegovem mne-
nju Pesem Evrovizije vseeno 
napoveduje neke trende in 
se mu zdi prav, da na izboru 
sodeluje tudi Slovenija. Sam 
vedno napove zmago doma-
či predstavnici. 

Smo pa med množico 
obiskovalcev, med kateri-
mi je bilo letos manj tujcev 
kot običajno, a zato več slo-
venske publike, srečali tudi 
člana narodno-zabavnega 
ansambla Poskočni muzi-
kanti Dejana Krajnca, ki 
smo ga do nedavnega spre-
mljali na malih zaslonih v 
večerni oddaji Zvezde ple-
šejo, kjer sta se za obstanek 

na parketu borila z Jagodo 
Batagelj. Za Dejana je bila 
to čudovita izkušnja in bi jo 
ponovil kadarkoli. Alpske-
ga večera v Bohinju pa se je 
udeležil z Alpsko godbo. 

Ponovno je dogajan-
je v slovenščini in nemšči-
ni povezoval Vinko Šimek, 
poskrbel pa je tudi za nas-
mejane obraze med publiko. 
Poleg Alpskega kvinteta so 
na odru nastopili še Ansam-
bel Roka Žlindre, Trio Denis 
Novato, Slovenski muzikan-
tje ter Kraški kvintet z Bra-
com Korenom in Anko Čop 
ter seveda gostje iz tujine: 
ansambel Osttirol in Lec-
hner Buam. Bohinjska God-
ba je z uvodnim nastopom 
pred dvorano naznanila 

začetek večera, na katerem 
prevladuje priljubljeni zvok 
harmonike in vsi nastopajo 
v živo. Člani FS KD Bohinj 
pa so tudi že pri vratih pos-
krbeli, da je vsak gost našel 
pot do svoje mize in prejel s 
pijačo dobrodošlice.

Za program Alpskega 
večera je znano, da traja štiri 
ure in več ter da obiskovalci 
na njem slišijo več kot petde-
set narodno-zabavnih melo-
dij. In čeprav ljudje v dvora-
ni sedijo ob mizah, ne zdr-
žijo dolgo pri miru. Kaj hit-
ro jih zasrbijo pete, se zavr-
tijo med mizami ali stopijo 
na klopi in bučno ploskajo, 
tako da so nastopajoči dele-
žni aplavzov po igranju in 
med njim.

ALPSKI VEČER
Konec tedna je bil glasbeno obarvan. Istočasno so bili v soboto zvečer trije zanimivi dogodki: Stožice 
so gostile težko pričakovani koncert pevske zvezde Enriqueja Iglesiasa, Lizbona letošnji izbor za Pesem 
Evrovizije in Bohinjska Bistrica že 32. Alpski večer.

Jure Sodja (TD Bohinj) in soproga Marjeta, oba folklornika 
in ljubitelja glasbe

Pevec Braco Koren in Simon Golobič, zbiratelj in velik 
ljubitelj narodno-zabavne glasbe

Dejan Krajnc, član Poskočnih muzikantov, spoznali pa smo 
ga tudi skozi plesne korake v oddaji Zvezde plešejo

Družba mladih ljubiteljev narodno-zabavne glasbe iz 
avstrijske Štajerske

Člani Ansambla Roka Žlindre: pevec Kristian Oven, bas 
kitarist Rok Modic in kitarist Boštjan Merhar

Še zadnji takti pred nastopom: Damir Tkavc in Franjo 
Maček, člana Alpskega kvinteta

Nina Stare in Petra Štajnar, obe iz Škofljice, sta 
na zadnjem Alpskem večeru ob stojnici, kjer sta 
promovirali izdelavo obutve in oblačil za narodne noše, 
s svojo ljubko in zanimivo opravo vzbujali kar precej 
zanimanja. / Foto: A.B.
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Erika Jesenko

Krompir naš vsakdanji

Bilo je prva leta po vojni, ko se ni ničesar dobilo, ni bilo de-
narja. »Ne vem, kaj naj skuham danes; nimam mesa, še no-
benega jajčka ni,« je potarnala soseda in si popravljala ruto. 
»Ah, bo pa spet krompirjeva župa z zelenjavo. Vsaj korenje 
in peteršilj in zeleno imam, morda je pa tudi za kakšno pest 
stročjega fižola. Pa bo. Še hvala bogu, da je krompir!« In so 
spet imeli zelenjavno juho za kosilo. Velikokrat jo je zgostila 
z makaroni ali pa dala zraven kruh. Dostikrat pa je posebej 
v pekaču spekla krompir s kumino. Krompir na krompir. In 
solata z vrta. Pa so se pretolkli za tisti dan. Ampak Dorcine 
zelenjavne juhe so bile res dobre. Dišavnice je dodajala, dokler 
ni bilo pravega okusa v loncu. Krompir je že od nekdaj veljal 
za »kruh ubogih«. Iz Amerike je prišel, iz Mehike, Čila, Peruja. 
Pri nas se je uveljavil šele v letih od 1730 do 1740. Veliko je 
bil vreden! Iz Evrope je pregnal lakoto in skorbut. Krompir 
namreč vsebuje veliko vitamina C in čeprav se kuha, ga ostane 
dovolj za naše zdravje. Je pa to jed, s katero lahko shujšaš ali 
se zrediš. Če ješ samega v oblicah, »čompe«, je za hujšanje, 
če ga pripravljaš z maslom, oljem, smetano ali ocvirki, se 
porediš. In kar je najbolj pomembno: nikoli se ga ne prenaješ!

Pekovski krompir po srbsko

Potrebujemo: 1 kg krompirja, 200 g domače šunke ali prekajene 
mesnate slanine, 250 g čebule, 2 do 3 dl tople vode ali juhe iz 
mesne kocke, sol, poper, 1 dl olja ali 50 g masti.

Olupljen in opran krompir narežemo na rezine, čebulo pa na 
tanke kolobarčke ali drobno sesekljamo. Šunko ali slanino 
narežemo na tanke rezine, pekač premažemo z maščobo. 
Krompir posolimo in premešamo. Naložimo plast krompirja, 
jo potresemo s čebulo, in razporedimo plast šunke ali slani-
ne. Vsako plast nekoliko pomastimo. Na vrhu mora biti plast 
krompirja. Prelijemo jo s toplo vodo ali juho in postavimo za 
60–70 minut v pečico pri 175 stopinjah Celzija. Krompir naj 
se lepo zapeče. Ponudimo ga z zeleno solato, zeljnato solato, 
rdečo peso ali vloženo zelenjavo.

Krompirjevi kroketi

Potrebujemo: 600 g krompirja, 10 g masla, 2 rumenjaka, sol, 
muškatov orešček, 1 jajce, drobtine, maščobo za cvrtje.

Olupljen krompir narežemo na četrtine in ga skuhamo v sla-
nem kropu. Nato ga odcedimo, pretlačimo, dodamo maslo, 
rumenjake, sol in muškat. Krompirjevo maso segrevamo tako 
dolgo, da se masa loči od posode. Oblikujemo krokete, jih 
paniramo v jajcu in drobtinah ter ocvremo.

Tortilje s piščancem in zelenjavo
Tortilje so vedno nekaj po-

sebnega, pa tako kot so eno-
stavne in poceni za pripravo.

Za pripravo tortilj pot-
rebujemo: 250 g pšenične 
moke, 1,5 dl vroče vode, 1 
žličko soli.

Moko presejemo in pome-
šamo s soljo. Zalijemo z vro-
čo vodo ter umesimo glad-
ko testo. Testo razdelimo na 
8 kroglic, ki jih na tanko raz-
valjamo v krog. Ponev močno 
segrejemo (nič je ne namasti-
mo). Tortiljo položimo na po-
nev in jo pečemo od 30 do 60 
sekund oz. dokler se ne poja-
vijo mehurji. Nato jo obrne-
mo in jo pečemo še na drugi 
strani 10 do 20 sekund. Pe-
čene tortilje takoj nadevamo 
z nadevom in zvijemo.

Nasvet: Tortilje spečemo, 
tik preden jih bomo nade-
vali, saj so tako še mehke in 
jih bomo lažje zvili. Če jih 
ne bomo uporabili takoj, jih 
pokrijemo s krpo.  

Za pripravo tortilji s pi-
ščancem in zelenjavo pot-
rebujemo: 4 velike pšenične 
tortilje, 400 g piščančjega fi-
leja, 1 bučko, 1 rdečo papri-
ko, 1 zeleno papriko, 1 rume-
no papriko, 100 g kisle sme-
tane, 1 pest naribanega sira, 
4 žlice paradižnikove oma-
ke ali paradižnikove mezge, 
2 žlici olivnega olja, 2 ščepca 
čilija, žlička mlete rdeče pa-
prike, 2 ščepca soli.

Zelenjavo operemo, papri-
ke razpolovimo ter jih očis-
timo semen. Vso zelenjavo 

narežemo na približno 5 cm 
dolge tanjše rezine. Piščančji 
file operemo in ga narežemo 
na tanjše rezine. Potresemo 
ga s soljo, čilijem in mleto 
rdečo papriko. Večjo ponev 
segrejemo, prilijemo olje in 
na njem popečemo piščan-
čje meso. Dodamo priprav-
ljeno zelenjavo, premešamo 
in vse skupaj pražimo 5 do 10 
minut oz. dokler se zelenja-
va ne zmehča. Tortilje pre-
mažemo z žlico kisle sme-
tane ter jih nadevamo z ze-
lenjavno-piščančjim nade-
vom. Robove tortilj zapogne-
mo in jih zavijemo. Polaga-
mo jih v manjši pekač. Vsa-
ko tortiljo po vrhu prelije-
mo s paradižnikovo omako 
in potresemo z naribanim 

sirom. Pekač postavimo v 
pečico, ogreto na 180 °C, in 
pečemo 10 minut.

Nasvet: Za še bolj zdrav 
obrok uporabimo torti-
lje iz polnozrnate moke. 

Uporabljena količina kisle 
smetane ni problematična, 
lahko pa to zamenjamo z gr-
škim jogurtom ali pa upora-
bimo kislo smetano z zmanj-
šano količino maščob.

Janez Logar

V zadnji kolumni smo za-
pisali tri večne potrebe otrok: 
želijo sodelovati s starši, želijo 
pripadati družini ter staršem 
in nadvse si želijo spoštovati 
oba starša. Priložnosti imamo 
vsak dan dovolj. Starši se mo-
ramo najprej odločiti za sode-
lovanje s svojimi otroki. Nato je 
lažje. Lažje sprejmemo njihovo 
še ne dobro opravljeno delo ali 
čudaško vedenje. Pomaga tudi 
zavedanje, da so otroci ogledalo 
družinskega vzdušja. Oni ga ne 
ustvarjajo (nimajo te moči), ga 
pa odlično izražajo s svojim ve-
denjem. Torej so otroci produkt 
staršev in ni dobro, če je ustvar-
jalec odtujen od rezultatov svoje-
ga dela. To je še Marx poučeval. 

Večkrat nam spodleti. Odveč 
so občutki krivde, kaj smo storili 
narobe. Krivdo zamenjajmo za 
odgovornost. Preko odgovorne-
ga starševstva imamo prilož-
nost za dvig svoje lastne sreče. 
Lepo je gledati napredek lastnih 
otrok, njihov razvoj, njihove 
uspehe in jim stati ob strani, 
ko doživljajo neuspehe. Poma-
gamo jim že samo s tem, da jih 
ne kregamo in sramotimo za 
njihove padce. Bo pa naslednjič 
boljše. Zelo jim bomo pomaga-
li, ko bomo iz opazovanja in 
komentiranja njihovih dejanj 
preklopili, dobesedno preklopi-
li, na njihov čustveni svet. Še 
posebno v družinah, kjer ni po-
govora o čustvenem, notranjem 
svetu. Zbegani najstniki noro 
potrebujejo, da jih starši resno 
vprašajo, kaj se z njim dogaja 
in kako mu je v šoli, kako mu 
je ob starših in sorojencih, kaj 
se dogaja na zabavah, kako mu 
je bilo, ko je dobil slabo oceno, 

kaj se dogaja v njegovi notran-
josti, ko so na zabavi vsi pijani, 
kako se sooča s spolnostjo … in 
da starši vztrajajo s tem zani-
manjem za otroka. Tudi če ne 
odgovarja, ne smemo odnehati. 
Vprašajmo ga, kako ga je strah 
in kaj lahko storimo zanj. Tako 
bo najstnik vedel, da je staršu res 
mar zanj. Ne sprašujmo ga le o 
dogodkih, o ocenah, o politiki, o 
kmetiji … Vprašajmo ga, kako je 
on ob teh problemih in težavah.

Ker mnogo stvari ne znajo 
še sami urediti (čeprav so trdno 
prepričani, da znajo), jim mo-
ramo do odraslosti, recimo do 
konca srednje šole, postavljati 
meje. In ključno je, da se jih ne 
bojimo. Mi smo odrasli, oni še 
niso odrasli. Ne se jih bati – v 
tem primeru nas bodo prezira-
li. Kakšen pa je starš, ki se boji 
lastnega otroka. Na žalost je to 
precej pogost pojav. Le kako naj 
otrok spoštuje starša kot avto-
riteto, če otrok ve, da lahko vse 
doseže, ker se ga starš boji in 
mu vse ugodi. 

Z odraščanjem in zrelostjo 
otrok seveda začnemo popušča-
ti meje in lahko le upamo, da 
smo dobro opravili delo. Dobro 
pa smo ga opravili, ko otrok 
začne postopoma sam prevze-
mati odgovornost zase (to se 
začne že zelo zelo zgodaj, pre-
cej pred puberteto). Mi mu le 
zagotovimo, da smo mu vedno 
na razpolago. Da lahko vedno 
pride do nas in nam potarna, 
kje mu ni uspelo ali da z nami 
podeli veselje. In mi moramo 
zdržati brez dajanja navodil.

Starševstvo in 
odraščajoči otroci

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

Mojca Logar

Goriškim brdom pravijo 
Toskana v malem. Zelo rada 
jih obiščem s kolesom. Doma-
čini ne kolesarijo, svojo energijo 
hranijo za delo, gostje pridemo 
na rekreacijo. 

Brda so hribovit svet, gor in 
seveda tudi dol. Najraje pridem 
do Brd preko Kolovrata. To je 
pogorje na desni strani Soče. 
Preko Petrovega Brda se pri-
peljemo v Tolmin, od tam do 
Idrskega in do Livških Raven. 
Včasih sva kolesarila na Li-
vške Ravne. Otrok nočem siliti 
v 10-kilometrski vzpon, potem 
ne bo nihče več rad kolesaril. 
Na Livških Ravnah se eden z 
ekipo otrok poda na kolo. Sledi 
triurni spust preko Kolovrata, 
Kambreškega, Liga, Korade 
v vas Nozno in Belo, ki sta že 
v Brdih. To je imenitna pot – 
boljše skoraj ne poznam. Ves 
čas po senci, danes je v celoti 
asfaltirana in prav nič prome-
tna. Ko se v treh urah mimo 
hrastovega in kostanjevega goz-
da znajdeš med vinogradi, veš, 
da si v Brdih. To je res Toskana 
v malem. Veliko je ponudnikov 
sob in apartmajev, vinskih kle-
ti, pohodniških in kolesarskih 
poti. S tokratnega prenočišča 
smo opazovali Sveto goro in 
Sabotin. Ljudje so prijazni in 
se radi pogovarjajo. Čudijo se 
gostom, ki radi kolesarimo po 
teh bregovih in klancih, meni 
pa se dobro zdi, da najdem ces-
te in kraje, ki jih domačini ne 
poznajo. Naslednji dan smo 
kolesarili ob reki Idriji. Reka 
teče vzdolž meje z Italijo. Kje 
ljudje živijo … V kraju Britof 
je cerkev sv. Kancijana. Pomis-
lim, saj to je tako kot doma. 
Domačin navdušeno razkaže 
cerkev. Onemim od lepote in 

velikosti oltarja. Triptih, kate-
rega original je v Narodni ga-
leriji, je eden redkih na Sloven-
skem, glavni gotski oltar pa v 
celoti prenovljen. Kar tako, po-
družnična cerkev sredi ničesar, 
pa tak biser. Vedno znova sem 
presenečena, ko odkrijem kaj 
tako posebnega. Ob reki Idriji 
je tako praktično krožna pot 
po italijanski strani gor in po 
slovenski strani dol. Na Golem 
Brdu se zopet približamo Gori-
škim brdom in na tamkajšnji 
črpalki uslužbenec navdušeno 
pripoveduje: tukaj imamo vse, 
le ljudi manjka. Pravi, da so 
starejše generacije Italijanov na 
Slovence gledale zviška. Veliko 
je bilo takih, ki so jih po uredi-
tvi meje preselili sem gor. Mladi 
Italijani pa se danes učijo slo-
vensko. Gospodarski razvoj je 
trenutno v korist Sloveniji in 
mladi vidijo v tem priložnost. 
Kaj pomeni Evropa brez meja, 
bi človek najbolje pokazal tukaj 
v Brdih. Ceste in posesti preha-
jajo iz ene strani meje na drugo 
in danes sploh ne veš, kje je ena 
država in kje druga. Včasih 
pa je bilo tukaj polno vojske 
in carinikov in zapletov … Z 
lastnikom apartmaja se pogo-
varjamo tudi drugi dan, pa ga 
namenoma malo sprašujem o 
tistih časih. Gospod pravi, ces-
ta pod Sabotinom, to pa je bila 
pridobitev za nas, Brice. In 
mejo so tedaj uredili po pameti, 
tako da je ljudem ustrezalo. 

Tako bi morali storiti danes 
na meji s Hrvaško. Meja se 
ureja na terenu, ne v pisarnah. 
Italija in Jugoslavija sta se us-
peli dogovoriti sami. Sedanji 
akterki se očitno ne moreta 
sami dogovoriti o ničemer ….

Goriška brda

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 16. 5.
18.00, 20.10 DEADPOOL 2
18.40 ZADRŽI DIH
20.20 MOJ LAŽNI MOŽ
16.20 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
16.40 VZTRAJANJE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 16. 5.
19.00 DEADPOOL 2
17.20 ZADRŽI DIH
15.30 TRI SEKUNDE
18.10, 20.30 MOJ LAŽNI MOŽ
15.30, 16.20 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
15.40 NEVESTA
17.30, 20.30 MAŠČEVALCI:  
BREZMEJNA VOJNA
16.40, 19.40 MAŠČEVALCI:  
BREZMEJNA VOJNA, 3D

19.10 RESNICA ALI IZZIV
21.10 POČUTIM SE LEPO

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 17. 5.
20.00 NIKOLI ZARES TUKAJ

Petek, 18. 5.
20.00 PRIJAZNA DEŽELA

Sobota, 19. 5.
16.00 DVIGNI SIDRO, sinhro.
18.00 PRIJAZNA DEŽELA
20.00 ZADRŽI DIH

Nedelja, 20. 5.
16.00 DVIGNI SIDRO, sinhro.
18.00 ZADRŽI DIH
20.00 NIKOLI ZARES TUKAJ

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 15. maja
17.30, 19.00  Baletno-glasbena pravljica: RIBJE FANTAZIJE 2018 (v dvorani PGK)

Četrtek, 17. maja
18.00  Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 17. maja
19.00  Mladinski center Jesenice: JESENIŠKE ŠOLE ZA LEPŠI JUTRI  
(dobrodelna prireditev)

GLEDALIŠKI SPORED

sudoku_LAZJI_18_39
NALOGA

3 2 4 8
6 7 5

4 3 1 6
3 1 8 5

2 6 9 5 4 3
5 6 2 1

4 1 5 9
9 3 4

6 9 7 5

sudoku_LAZJI_18_39

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_39
NALOGA

4 1 9
8 6

5 2 9
9 7 1 2

3 4
8 5 3 9

3 7 4
8 4

9 7 1

sudoku_TEZJI_18_39

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_39
NALOGA

419
86

529
9712

34
8539

374
84

971

sudoku_TEZJI_18_39

REŠITEV

419736285
723845619
685129743
597413862
362987154
841652397
956371428
178294536
234568971

sudoku_LAZJI_18_39
NALOGA

3248
675

4316
3185

269543
5621

4159
934

6975

sudoku_LAZJI_18_39

REŠITEV

362549178
198627534
745831926
931482657
276915483
854763219
487156392
529374861
613298745

desetdnevna vremenska napoved

Torek
15. 5. 

9/15 °C

Nedelja 
20. 5.

9/22 °C

Sreda 
16. 5. 

Četrtek
17. 5. 

Petek
18. 5. 

Sobota
19. 5.

7/16 °C 9/19 °C 10/20 °C 10/22 °C

Ponedeljek 
21. 5.

Torek
22. 5.

Sreda
23. 5.

Četrtek
24. 5.

11/23 °C 8/23 °C 7/20 °C 6/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loških no-
vicah 10. aprila 2018, je bilo podjetje STIK, D.O.O., iz Ško-
fje Loke, ki nagrajencem za rešitev križanke poklanja čistila 
za steklokeramično ploščo. Izžrebani so bili: IVANKA ERŽEN 
iz Selc, IZA MRAK iz Škofje Loke in IRENA ŽAKELJ iz Žirov. 
Nagrajenci prejmejo nagrade v trgovini STIK servis na Kidri-
čevi cesti 75, 4220 ŠKOFJA LOKA. Čestitamo!
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15. 5. tor. Zofka 5.30 20.27

16. 5. sre. Janez 5.29 20.29 

17. 5. čet. Jošt 5.28 20.30      

18. 5. pet. Erik 5.27 20.31

19. 5. sob. Ivo 5.25 20.32

20. 5. ned. Bernard, binkošti 5.24 20.33

21. 5. pon. Feliks 5.23 20.34

Aleš Senožetnik

Gora – Verjetno je kar nekaj 
kmetij z dvestoletno zgodo-
vino, manj je tistih med go-
rami, samo ena pa je na Gori 
z veliko začetnico, je v petek 
na praznovanju visokega ju-
bileja Koželjeve kmetije po-
vedal Darko Mavsar, ki je 
skrbel za vezno besedo. 

Zgodovina Koželjeve 
kmetije sega v čas Jožefa Ju-
hanta in njegove žene Hele-
ne. Jožef se je drugič poro-
čil z Gertrudo Strehovec 
iz Vodic, s katero pa nis-
ta imela otrok, zato je kme-
tijo v šestdesetih letih prev-
zel Gertrudin nečak An-
ton Strehovec. Vse odtlej je 
kmetija v lasti Strehovčevih, 
ohranilo pa se je tudi hišno 
ime Koželj. Današnja lastni-
ca kmetije je Tončka Absec, 
ki je na kmetiji nasledila oče-
ta Franca, Antonovega vnu-
ka, in mamo Ivanko.

Zaradi spleta okoliščin 
sama ni več zmogla skrbe-
ti za kmetijo, zato se je pred 
šestimi leti odločila in kme-
tijo dala v najem. »Zemljo 
sem dala v najem Zadrga-
lovim, ki danes vodijo us-
pešno kmetijo, s Koželjevo 
pa so tudi rodovno poveza-
ni. Ker je hiša spomeniško 

zaščitena, nisem želela, da 
bi propadla in sem jo dala 
v najem Turističnemu dru-
štvu Komenda,« pravi Tonč-
ka, najmlajša izmed štirih 
otrok, ki so še živeli na Kože-
ljevi kmetiji.

Kot pravi, se je odločitev 
izkazala za pravilno, saj je 
društvo ob pomoči številnih 
sponzorjev in podpornikov 

hišo obnovilo, danes pa v njej 
potekajo različne prireditve, 
ki ji dajejo novo življenje.

»Trudimo se, da bi bili 
ljudje zadovoljni z našim de-
lom, imamo tudi kar nekaj 
članov, ki pomagajo. Kme-
tijo imamo v najemu za ob-
dobje desetih let in upam, 
da Tončka vidi, da nismo 
slabi gospodarji in bomo 

sodelovanje še podaljšali,« 
pa je ob tej priložnosti po-
vedal Vid Koritnik, predse-
dnik komendskega turistič-
nega društva, ki na domačiji 
prostor nudi tudi drugim lo-
kalnim društvom.

Kratek kulturni program 
so popestrili pevci in folklor-
niki Društva upokojencev 
Komenda.

Jubilej Koželjeve kmetije
Zgodovina Koželjeve kmetije z Gore pri Komendi, v kateri imajo danes prostore člani Turističnega 
društva Komenda, sega dve stoletji v preteklost.

Tončka Absec, lastnica Koželjeve domačije

Škofja Loka, Železniki – 
Minis trstvo za kulturo je prej-
šnji mesec v register nesnov-
ne kulturne dediščine vpisalo 
izdelovanje malih kruhkov 
in lesenih modelov zanje, 
tradicionalno rokodelsko 
dejavnost, značilno za škof-
jeloško območje. Mali kruhek 
je skupno ime za izdelavo 
dražgoških in loških kruhkov 
in ročno rezbarjenje lesenih 
modelov. Medeno pecivo 
izdelujejo z vtiskovanjem te-
sta v ročno izrezljane lesene 
modele, oblikujejo in krasijo 
ga prostoročno. V preteklih 
stoletjih so ga pekli in proda-
jali ob cerkvenih praznikih in 
semanjih dneh, danes služi 
kot dekoracija ali spominek. 

Mali kruhek v kulturni 
dediščini
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SLOVENSKO MARIJINO NARODNO SVETIŠČE BREZJE

Četrtek, 24. maj 2018, ob 20.00 
Trg pred baziliko Marije Pomagaj

Prireditev ob 155-letnici prve čudežne ozdravitve 
pri Mariji Pomagaj (1863) in 30-letnici imenovanja 

brezjanske cerkve za baziliko (1988). 

NASTOPAJOČI
Modrijani, Marko Vozelj, Isaac Palma, Manca Izmajlova, 

Marko Fink, Ivan Hudnik, Irena Vrčkovnik, 
Hišni ansambel Avsenik, Gajst'n Band, Anita Kralj Pavkovič 

POVEZUJETA
Bernarda Žarn in Jure Sešek

Več informacij:
www.marija.si
Romarski urad Brezje

Brezje-oglas 83x143.indd   1 09/05/2018   10:00
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Kolesarjenje z Gorenjskim glasom
Sprostilo se je nekaj mest za kolesarjenje  
ob Solnograških jezerih, in sicer:

Kolesarjenje po Solnograškem (4 dni/3 noči) 
1. termin: od 29. maja do 1. junija  2018,
2. termin: od 20. do 23. junija 2018 

Cena je 270 EUR z DDV-jem in vključuje:
• prevoz na relaciji Kranj–Slazburg–Kranj,
• vodenje na poti
 • avtomobilsko spremstvo med kolesarjenjem, 
•	 tri	nočitve	z	zajtrkom,
• organizacijo prehrane med kolesarjenjem. 

Za prijave in dodatne informacije pokličite 031 38 26 25  
ali pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.

Opomba:	Plačilo	opravite	v	dveh	obrokih.	Prvi	obrok	velja	kot	
prijava,	drugi	obrok	plačate	en	teden	pred	odhodom.	Cena	ne	
vsebuje zavarovanja. 

          KOLESARSKI IZLETI  
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Podbrezje – V Pirčevem domu na Taboru v Podbrezjah bodo 
v četrtek, 17. maja, ob 20. uri, odprli razstavo Čebele v slikah. 
Slikarji Kulturnega društva Tabor bodo skupaj s slikarji Kul-
turno-umetniškega društva Dobrava Naklo s slikami počastili 
bližnji svetovni dan čebel. Razstava bo odprta še 19. in 26. 
maja od 17. do 19. ure ter 20. in 27. maja od 10. do 12. ure.

Odprtje razstave Čebele v slikah

Kovor – V Kovorju 23. in 24. junija pripravljajo Festival ljubi-
teljskega igranega filma. Vsi, ki bi želeli svoje filme brezplačno 
prijaviti na festival, morajo to storiti do 30. maja. Filme si bo 
ogledala strokovna komisija, prav tako bodo podeljene na-
grade najboljšim ustvarjalcem. S projektom želi organizator 
podpreti naše ustvarjalce, ljubitelje filma in vse, ki se radi 
družijo. Festival sta omogočila Krajevna skupnost Kovor in 
Občina Tržič. Več informacij dobite na spletni strani Društva 
za organizacijo dogodkov Avantura ali na številki soorgani-
zatorke festivala Tjaše Kokalj 040 534 316.

Festival ljubiteljskega igranega filma v Kovorju

Vilma Stanovnik

Žabnica – V Društvu upo-
kojencev Žabnica v zadnjih 
dveh letih deluje skupina za 
ročna dela z imenom Zan-
ka, ki jo vodi Anka Orehar. 
Članice skupine so minu-
li konec tedna v prostorih 
društva v Žabnici pripravile 
zanimivo razstavo, na kateri 
so predstavile vse letne čase. 
Navdušile so zlasti z zanimi-
vim cvetjem, od nageljnov 
do zvončkov, pa tudi z dru-
gimi ročnimi izdelki, od ob-
lačil do okraskov in nakita. 

»V upravnem odboru na-
šega društva sem dala pobu-
do, da bi imeli tudi skupino 
za ročna dela. Že od malega 
sem si namreč želela posta-
ti učiteljica ročnega dela, kar 
pa mi ni bilo dano. Vendar je 
ljubezen do tega ostala in v 
društvu smo začele najprej 

izdelovati nageljne. Ženske 
so bila navdušene, prihajale 
so v društvo, čeprav nekatera 
niso znala držati niti kvačke. 
Skupaj smo se učile in sedaj 
se v prostorih društva sreču-
jemo ob torkih. Ob ustvarja-
nju se tudi družimo in nas-
talo je že veliko lepih izdel-
kov. Najprej so bile to koša-
rice iz recikliranega papirja, 
nato smo izdelovale ovitke 
za mobilne telefone, prtičke 
in različne rože,« je povedla 
Anka Orehar, ki je skupaj z 
drugimi »zankaricami« mi-
nuli konec tedna pripravila 
tudi prvo razstavo. »Pri raz-
stavi nas je sodelovalo de-
set članic skupine za ročna 
dela, pri pripravi pa nam je 
pomagala tudi Jerica Kraše-
vec, ki je bila vodja vrtca in 
ima izreden smisel za este-
tiko,« je tudi povedala Anka 
Orehar.

Pripravile razstavo zanimivih izdelkov

V prostorih Društva upokojencev Žabnica so članice 
skupine Zanke konec minulega tedna pripravile prvo 
razstavo ročnih del.

Mateja Rant

Ribno – Hotel Ribno je pre-
tekli četrtek uradno pre-
jel naziv prvi slovenski zero 
waste hotel. Idejo jim je pred 
dvema letoma predstavilo 
društvo Ekologi brez meja. 
Skupaj so si ogledali delova-
nje tovrstnih hotelov v Italiji, 
kjer so bili začetniki pri vpe-
ljevanju zero waste hotelov. 
»Ugotovili smo, da ni tako 
zapleteno. Na ta način so ži-
veli že naši predniki,« je po-
udaril direktor Hotela Ribno 
Matija Blažič. Na začetku so 
le štirideset odstotkov odpad-
kov zbrali ločeno, z ukrepi, ki 
so jih uvedli v sodelovanju z 
Ekologi brez meja in njiho-
vim partnerskim podjetjem 
Hotelom Rifiuti Zero iz Itali-
je, pa zdaj ločeno zberejo kar 
92 odstotkov vseh odpadkov. 

Največ ukrepov v 
restavraciji in kuhinji

Največ ukrepov so izvedli 
v restavraciji in kuhinji. Iz-
delke, kot so med, marme-
lada in maslo, ki so jih prej 
gostom ponujali v malih em-
balažah, zdaj kupujejo v več-
jih pakiranjih in jih za gos-
te prestavijo v steklene poso-
de. Prav tako jogurte in mle-
ko kupujejo v večjih pakira-
njih neposredno od mlekar-
ne ali kmeta. »Tako nismo 
zmanjšali samo odpadka pri 
embalaži, ampak je manj 
tudi ostanka pri hrani, saj 
gostje prej niti niso vedeli, 
kaj je v embalaži in so celot-
no vsebino po odprtju pustili 

skoraj nedotaknjeno,« poja-
snjujejo v hotelu. Obenem 
so gostom ponudili manj-
še krožnike in jih ob tem 
na prijazen način opozarja-
jo, naj si vzamejo manj hra-
ne po večkrat, da jo tako čim 
manj zavržejo. Velike papir-
nate serviete so zamenjali s 
servieti iz recikliranega pa-
pirja, plastične kozarčke pa s 
papirnatimi. Vodo namesto 
v plastični embalaži po no-
vem ponujajo v steklenicah.

Sistem zero waste hote-
la jim je prek Ekologov brez 
meja pomagalo v Sloveni-
jo prenesti podjetje Ho-
tel Rifiuti Zero iz Italije, ki 
je zero waste ukrepe uved-
lo že v več kot dvajsetih ita-
lijanskih hotelih. Predstav-
nik omenjenega podjetja 

Antonino Esposito je pojas-
nil, da so se tega pred deseti-
mi leti lotili zaradi ogromne 
količine odpadkov, ki nasta-
jajo v hotelih in restavraci-
jah, čeprav je zmanjšanje 
količin odpadkov in njiho-
vo ločevanje možno. »Tudi 
turisti se tega vse bolj zave-
dajo in iščejo trajnostno na-
ravnane hotele.« To po be-
sedah Mitje Blažiča pome-
ni dodano vrednost na trgu. 
»Zeleni turizem je tudi v 
slovenski turistični strate-
giji ena od prednostnih na-
log. Tako kot mogoče mi da-
nes pozitivno 'štrlimo ven' 
kot nekdo, ki se je tega lo-
til prvi, tako bo v nekaj letih 
'ven štrlelo' vsako podjetje, 
ki tega ne bo delalo. Razli-
ka je zgolj v tem, da bodo oni 

izstopali v negativnem pog-
ledu.« K temu, da stopijo na 
zero waste pot, zato spod-
bujajo tudi druge turistične 
deležnike v zero waste obči-
ni Bled, kjer kar 70 odstot-
kov vseh odpadkov na leto 
proizvedejo turisti. Antoni-
no Esposito je optimisitičen 
glede nadaljnjega razvoja ta-
kih hotelov, saj se temu nači-
nu razmišljanja v Italiji prid-
ružujejo tudi petzvezdični 
hoteli in restavracije, ki so 
poznane po vsem svetu.

Zgled še za druge hotele

Koncept zerowaste so v 
Hotelu Ribno vpeljali v par-
tnerstvu z Ekologi brez meja. 
»Zero waste marsikdo do-
jema kot radikalno filozofi-
jo in tudi v hotelu Ribno je 
bilo tako. Danes v hotelu ni 
več nikogar, ki ne bi zagovar-
jal te filozofije,« je poudari-
la predsednica društva Urša 
Zgojznik in priznala, da je 
bilo uveljavljanje zero waste 
koncepta velik izziv, ker go-
stje prihajajo z vsega sveta in 
imajo tudi povsem drugačne 
navade. Direktor Turizma 
Bled Tomaž Rogelj si želi, da 
bi ta koncept »posvojili« tudi 
v drugih blejskih hotelih. »To 
je edini način, da na dolgi rok 
ohranimo čisto okolje.« Prve 
zero waste korake slovenskih 
hotelov podpira tudi državna 
sekretarka na ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo Eva Štravs Podlogar, 
ki meni, da je Hotel Ribno 
zgled in spodbuda za vse slo-
venske nastanitve.

Prvi zero waste hotel pri nas
Po intenzivnem dveletnem uvajanju ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov in njihovo ločeno zbiranje 
so v hotelu Ribno uspeli doseči 92-odstotno stopnjo ločeno zbranih odpadkov, s čimer so celo presegli 
mejo za pridobitev mednarodno uveljavljenega naziva zero waste.

Hotel Ribno je pretekli četrtek uradno prejel naziv prvi 
slovenski zero waste hotel. Levo direktor hotela Matija 
Blažič, desno Antonino Esposito. / Foto: Gorazd Kavčič
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Samostojni testni inženir za funkcijsko verificiranje novih 
izdelkov, m/ž (Kranj)
Vaše naloge in odgovornosti: sodelovanje pri zasnovi in izdelavi testnih planov ter 
testne arhitekture za izvedbo testiranja izdelkov, specificiranje testnih postopkov, 
testiranje, verifikacija in analiza napak na izdelku ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 8. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za analizno kemijo, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba kemijske 
smeri, znanje dveh tujih jezikov, poznavanje dela z računalnikom, poznavanje stan-
dardov SIST EN ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001 ... SIJ Acroni d. 
o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 13. 6. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Orodjar, m/ž (Kranj) 
Zahtevani pogoji: poklic orodjar, poznavanje delovanja pnevmatskih naprav, spo-
sobnost timskega dela in samoiniciativnost. Iskra, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 13. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Žiri) 
Od vas pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe smer kovinarstvo, strojništvo, trgovska, 
poznavanje računalništva (Office, ERP) ... Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska uli-
ca 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 19. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ličar, m/ž (Žiri) 
Opis dela: izvajanje, kontroliranje procesa barvanja oz. lakiranja delov in proizvo-
dov. Poclain hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 27. 
5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec za srednje zahtevna dela, m/ž (Škofja Loka) 
Od sodelavcev pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje 
v proizvodnji, ročne spretnosti, fleksibilnost, natančnost. Bosch Rexroth, d. o. o.,  
Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 5. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Inženir CPE, m/ž (Kranj) 
Pogoji: poznavanje omrežnih tehnologij, IP-protokola, konfiguriranje omrežnih ele-
mentov, dostopovne opreme (GPON, DSLAM), znanje programiranja v skriptnih jezikih 
in poznavanje strojne opreme predstavlja prednost, zaradi dela s kupci je zaželena viso-
ka stopnja komunikativnosti in ekstrovertiranosti, vsaj VI/I raven izobrazbe smer elek-
trotehnika oz. računalništvo, zaželeni certifikati: CCNA. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska ces-
ta 24 a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Lesce) 
Iščemo zainteresirane osebe za delovno mesto delavec v proizvodnji, kraj zapo-
slitve Lesce. CMC Galvanika, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 1. 6. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja financ in kontrolinga, m/ž (Kranj) 
Iščemo sodelavca z najmanj 3 leti delovnih izkušenj na področju poslovnih fi-
nanc oz. izkušnjami kot finančni analitik (BPA) ter izkušnjami pri pripravi komer-
cialnega, finančnega in korporativnega upravljanja. CHR Partners, d. o. o., Beet-
hovnova ulica 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 7. 6. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Letališko-transportni delavec, m/ž (Brnik) 
Naš novi sodelavec bo zadolžen za: opravljanje internega transporta, sortiranje in 
urejanje vozičkov, razkladanje in nakladanje blaga, čiščenje letal, upravljanje s teh-
ničnimi sredstvi za oskrbo letal, druga dela in naloge po nalogu nadrejenega v okvi-
ru delovnega mesta. Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aero-
drom. Prijave zbiramo do 15. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Šivilja, krojač, m/ž (Šenčur) 
Iščemo hitro, natančno in izučeno šiviljo/krojača s prakso. Hovercraft, d. o. o.,  
Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 23. 5. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Serviser elektronskih komponent, m/ž (Kranj) 
Iščemo kandidata za opravljanje določenih strokovnih proizvodnih del, upravlja-
nje strojev ali druge opreme v proizvodnem procesu ali opravljanje podpornih del 
za nemoten proizvodni proces, optimizacijo in izboljšavo proizvodnih procesov sa-
mostojno ali v okviru delovne skupine ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 16. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka ali Mengeš) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Šenčur) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 16. 5. 2018. 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

predavanje  
CANKAR V STRIPU S TANJO IN PIŽAMO
Boštjan Gorenc, Tanja Komadina in
Tina Primožič
torek, 15. 5., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

improvizirana predstava
IMPROLONČNICA #9
KUD Kiks
četrtek, 17. 5., ob 18.00, dvorana

potopis
BARVE AFRIKE – 
POPOTOVANJE PO ZIMBABVEJU
Marko Mole
sreda, 16. 5., ob 19.00, dvorana
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezpl
a čno samo enkrat, pošljete jih lahko na epoštni naslov  
kazipot@gglas.si.

PRIREDITVE
Nova sezona LUFta
Škofja Loka – V soboto, 19. maja, se bo na Cankarjevem trgu 
začela nova sezona LUFta. Od 9. do 18. ure bo unikatna tr-
žnica, ob 11. uri lutkovna predstava Mali boberček v izvedbi 
mladih lutkarjev z Loškega odra, po predstavi bo delavni-
ca za otroke, ob 16. uri in ob 17.30 bo v Sokolskem domu 
predstava za otroke Srce in popek v izvedbi gledališča AEIO. 
Predstava je primerna za otroke od drugega leta dalje. Pot-
rebna pa je rezervacija na festival.luft@gmail.com.

Predstavitev zbirke pesmi
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje v petek, 18. maja, ob 
19.30 vabi v Slomškovo dvorano radovljiškega župnišča. 
Brigita Šolar in Jožef Pavlič bosta predstavila zbirki svojih 
pesmi. 

Zgodbe in spomini o Radovljici
Radovljica – V Plesni dvorani Radovljiške graščine se bo v 
četrtek, 17. maja, ob 18. uri začel muzejski večer, na katerem 

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. 

bodo na kratko predstavili projekt diStory. Predstavljeno 
bo tako različno gradivo, ki je bilo ob sodelovanju s posa-
mezniki, šolami, društvi in drugimi ustanovami zbrano med 
trajanjem projekta, kakor tudi nekaj zanimivih pogledov na 
Radovljico nekoč in danes.

Dan domače in umetnostne obrti
Kranj – Turistično društvo Kranj skupaj s Turistično zvezo 
Slovenije v soboto, 19. maja, v starem mestnem jedru orga-
nizira Dan domače in umetnostne obrti ali Etno dan Kranj 
208. Predstavili se bodo različni izdelovalci predmetov do-
mače obrti s svojimi delavnicami.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 15. maja, 
nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 16. maja, bodo ustvar-
jalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 17. maja, bo ura pravljic 
ob 17. uri, v petek, 18. maja, pa bo Brihtina pravljična dežela 
ob 10. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bodo v torek, 15. maja, ob 10.30 vesele urice angleščine, v če-
trtek, 17. maja, bo ob 16.30 delavnica Zdrav način prehrane, 
ob 18. uri pa srečanje Berimo s srcem. V Cerkljah bo v torek, 
15. maja, ob 18. uri na TIC-u tombola, v Preddvoru pa bo na 
TIC-u v sredo, 16. maja, ob 9. uri umovadba, isti dan pa ob 
18. uri v prostorih društva upokojencev tombola. Obvezne 
prijave za vse dejavnosti po telefonu 041 724 134 ali na e-na-
slov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Martinova pot čez Maistrov Zavrh do Maribora
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v petek, 25. maja, orga-
nizira pohodniški izlet Martinova pot čez Maistrov Zavrh do 
Maribora: Gočova–Nadbišec–Zavrh-Maistrov stolp–Spo-
dnja Voličina–Zgornja Voličina–Jablance–Zimica–Ruper-
če–Ložane–Vodole–Meljski Dol (Maribor). Skupne zmerne 
hoje bo od pet do šest ur, možna bo tudi krajša varianta. 
Informacije in prijave zbira do srede, 23. maja, Franci Erzin, 
tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Slovo od blokad in pregledi atlasa
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v sredo, 16. maja, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Adijo blokade! Čas je za boljše življenje, 3. del. 
Predavanje bo vodil Gregor Šikman, intuitivni zdravilec, atla-
solog in učitelj samopomoči, v prostorih Humane, Oldham-

ska 14, pri vodovodnem stolpu. Po predavanju bo potekala 
delavnica z brezplačnimi pregledi atlasa.

Spremeni in opolnomoči se
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 17. maja, ob 18. uri na brezplačno pre-
davanje Spremeni in opolnomoči se – presenečen(a) boš. 
Predavanje bo vodil Andrej Pešec, univ. dipl. pol., v prosto-
rih Humane, Oldhamska 14, pri vodovodnem stolpu.

OBVESTILA

Odprtje Info točke Golica
Golica – V soboto, 19. maja, bodo člani Planinskega društva 
Jesenice ob 11. uri v Koči na Golici odprli Info točko Golica, 
ki bo planincem, ki obiskujejo Golico in ostali del Karavank, 
nudila širok nabor informacij.

Meritve glukoze, holesterola in tlaka
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur bo podjetje Med trust 
v četrtek, 17. maja, od 16. do 18. ure izvajalo brezplač-
ne preventivne meritve glukoze, holesterola in krvnega 
tlaka.

Dnevi odprtih vrat Hortikulturnega društva Kranj
Kranj – Hortikulturno društvo Kranj obvešča, da s stojnico 
na Slovenskem trgu jutri, v sredo, 16. maja, od 9. do 18. ure 
sodeluje na Paradi učenja Ljudske univerze Kranj. Dnevi od-
prtih vrat društva bodo 17. in 18. maja in od 21. do 25. maja, 
vsakič od 9. do 19. ure.

RAZSTAVE

Divjina Rusije
Stara Fužina – V petek, 18. maja, se bo ob 18. uri v Centru 
TNP Bohinj začelo slavnostno odprtje fotografske razstave 
Divjina Rusije.

Pomladni ples
Naklo – V petek, 18. maja, ob 18. uri bo Pavlinovi galeriji 
Doma Janeza Filipiča Naklo (za Hotelom Marinšek) odprtje 
tematske razstave klekljanih čipk Pomladni ples. V zname-
nju prvega svetovnega dneva čebel bodo tudi klekljarji Klek-
ljarske skupine Modre spominčice Društva LIK Naklo, ki so 
pod vodstvom mojstrice Alenke Vrhovnik v čipkah upodo-
bili čebele in metulje, predstavili svoje izdelke. V kulturnem 
programu bodo nastopili otroci klekljarskega krožka Male 
spominčice in člani Folklornega društva upokojencev Nak-
lo. Razstava bo na ogled tudi v soboto in nedeljo, 19. in 20. 
maja, od 10. do 16. ure ter v ponedeljek, 21. maja, od 14. do 
18. ure.

Kranj – Mineva leto dni, odkar je Materinski dom Gorenjske 
uradno prevzel v najem hišo v lasti Fundacije Vincenca Drak-
slerja ter tako svoje delovanje po šestih letih z Jesenic preselil 
v Kranj. Program materinskega doma je namenjen materam 
z otroki, nosečnicam ali ženskam, ki so se znašle v social-
ni stiski, in nimajo možnosti bivati drugje. »V Materinskem 
domu Gorenjske jim zaposleni nudimo strokovno pomoč pri 
aktivnem reševanju trenutnih razmer, v katerih so se znašle 
ženske. Od leta 2010 smo v Materinskem domu Gorenjske 
nudili možnost namestitve 170 uporabnikom, 72 ženskam in 
98 otrokom. V Kranju smo v letu dni sprejeli deset žensk in 
dvanajst otrok. Vsi skupaj smo se dobro vključili v novo oko-
lje. Uspešno se povezujemo ter sodelujemo tudi z drugimi 
strokovnimi službami, ustanovami in posamezniki v lokalni 
skupnosti. Otroci so vključeni v bližnje vrtce in šole. Ob prvi 
obletnici odprtja materinskega doma v Kranju se prisrčno zah-
valjujemo vsem, ki nas podpirate pri našem delu, saj skupaj 
lahko storimo več za vse tiste uporabnike, ki jih zaradi trenutne 
stiske skrbi jutrišnji dan,« je povedala Vilma Regovc, vodja 
programov v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam 
nasilja Varna hiša Gorenjske.

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

25
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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.

Rezultati 38. kroga – 13. maja 2018
13, 17, 27, 29, 31, 33, 39 in 24

Loto PLUS: 1, 3, 22, 24, 25, 26, 28 in 13
Lotko: 2 8 5 2 7 4

Sklad 39. kroga za Sedmico: 2.270.000 EUR
Sklad 39. kroga za PLUS: 60.000 EUR

Sklad 39. kroga za Lotka: 330.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku, z go-
spodarskim poslopjem na parceli, tel.: 
040/204-184  
 18001642

KUPIM

MAJHNO zazidljivo parcelo – Radov-
ljica, Bled, Žirovnica z okolico, tel.: 
031/489-477 18001557

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

NISSAN Qashqai, letnik 2010, lepo 
ohranjen, 63.000 km, tel.: 030/368-
447 
 18001631

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTOMOBILSKO prikolico, tel.: 
070/737-932, Jože 
 18001647

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18001429

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam vhodna 
vrata Lip Bled s steklom in okovjem, 
tel.: 04/25-22-507 18001626

KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 18001633

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

PRENOSNI kisik na baterije, ki se pol-
nijo, za lažje dihanje, tel.: 031/426-
741 18001646

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO BCS 127, dizel, z sede-
žem in traktorski kopač Mazoti, pomič-
na brana, 3 zajemalke, tel.: 041/547-
994 18001634

PUHALNIK Grič, teleskop Marin, tur-
bino za sušilno, kosilnico Sip 165, tel.: 
040/272-710  
 18001641

RABLJENO traktorsko kiper prikolico 
in telico simentalko, staro 2,5 meseca, 
tel.: 031/275-258  
 18001640

ROTACIJSKO kosilnico Sip 135 + kar-
dan, nakladalno prikolico Sip 17 m3, 
tel.: 031/860-563 18001650

KUPIM

KOSILNICO Vicon ali podobno na 4 
diske in pajek Sip, širine 3,5 m, tel.: 
041/265-020 18001630

TRAKTOR in rabljene priključke, tel.: 
041/235-349 
 18001548

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 18001496

PODARIM

STARA kmečka, delovna, vprežna po-
magala, tel.: 051/349-138  
 18001644

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 PAŠNI telici simentalki, stari 13 me-
secev, težki 420 kg, tel.: 041/571-
150 18001639

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 04/25-
03-043, 031/210-494 18001637

JARKICE – mlade kokoši – v začet-
ku nesnosti, prodamo. Cepljene proti 
osmim boleznim. Možna brezplačna 
dostava na dom. Kmetija Šraj, Robert 
Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675  
 18001645

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18001495

PURANE, bele, težke pasme, stare 
6  tednov, za nadaljnjo rejo. Spreje-
mamo naročila, možna dostava, tel.: 
040/715-861, Pivka 
 18001546

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/503-623  
 18001653

OSTALO
PRODAM

OČIŠČENE piščance, domača reja, 
tel.: 031/247-805 18001636

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO samostojnega & izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobra-
ževanja, po potrebi garsonjero. Hotel 
Be llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, 
Kranj, tel.: 04/27-00-071 
 
 18001525

ZAPOSLIMO terenskega komercialista 
za prodajo medicinsko-terapevstkih 
pripomočkov. Prodaja znanim kupcem, 
pomoč telefonskega studia. Plačilo 
po fakturiranem prometu. Španovina, 
d.o.o., Savska Loka 21, Kranj, tel.: 
041/697-415 18001649

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 18001502

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18001533

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18001522

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  
 18001501

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 18001482

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE  ponudbe za iskre-
ne ljudi zrelih ter starejših let.  
http://www.zau.si, tel.: 031/836-378  
 18001504

RAZNO
PRODAM

NOV elektromotor 3 KW, masažni stol 
in računalnik, tel.: 041/364-504  
 18001651

ZRAČNO pištolo, novo manjšo motor-
ko, kamero JVC, glasbeni stolp Sony, 
tel.: 041/364-504 18001652

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO omaro Blomberg 
FNT 1670 37489, 240 litrov, tel.: 
04/53-31-081, 031/663-909 
 18001635

GLASBILA
PRODAM

VINIL gramofonske plošče, velike in 
male, tel.: 04/57-44-017, 031/352-
096 
 18001638

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOTALKE številka 39, ugodna cena, 5 
EUR, tel.: 040/232-490  
 18001627

TURIZEM
ODDAM

V VRBOSKI pri Jelsi na Hvaru: apartma 
za 4–6 oseb, ob borovcih, ograjeno, 
žar, tuš, tel.: 00385/917-805-414, 
Vera  
 18001643

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati; izjemne tehnič-
ne, umetnostne, sporočilne in energ.
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 18001549

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001648

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ADIDAS Perform, nove, številka 43, 
cena po dogovoru, tel.: 040/232-490 
 18001628

MOŠKE kavbojke, nove, velikost 34, 
cena 5 EUR, tel.: 040/232-490 
 18001629

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež Nania, moder, 
prilagojen, 0–10 kg, 9–18 kg, cena 
30 EUR, tel.: 040/366-214 
 18001632

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

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 26. aprila 
2018 v Kranjskih novicah  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, 
D.O.O., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnev-
na uporaba avtomobila VW GOLF – Francka Korošec, Zgor-
nje Gorje,  2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila POLO 
– Marjeta Jenko, Kranj, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – 
Uroš Pogačar, Stahovica.  Nagrajencem čestitamo!

Zbudi mojo osamljenost
Škofja Loka – V sredo, 16. maja, ob 19. uri bo na Škofjelo-
škem gradu odprtje razstave Zbudi mojo osamljenost aka-
demskega slikarja Petra Gabra. Dela so nastala lani v turški 
Ankari.

PREDSTAVE

Ptički brez gnezda
Škofja Loka – KD dr. Ivan Tavčar Poljane in Rotary klub Ško-
fja Loka vabita v četrtek, 17. maja, ob 20. uri na Loški oder 
na ogled predstave Frana Milčinskega Ptički brez gnezda. 
Izkupiček od predstave bo namenjen invalidu Jaku za nakup 
kombija.
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Anketa

Branko Toplak iz Kranja:

“Prinesel sem semena buč, 
rad bi pa bi vzel ameriški 
krompir. Doma si zasadim 
vrt, ker se mi zdi domača ze-
lenjava mnogo bolj zdrava od 
kupljene; gojim tudi svoja se-
mena.«

Jana Pelko iz Kranja:

“Prišla sem pogledat, kaj po-
nujajo, prinesla nisem niče-
sar, ker nimam vrta, bi ga pa 
zelo rada imela, saj je doma-
ča zelenjava bolj zdrava, ker 
ni škropljena. Kupujem jo na 
tržnici ali na kmetijah.”

Jasmina Imamovič iz 
Adergasa:

“Prinesla nisem ničesar, vze-
la sem pa jagodo in semena 
buč. Vrtnarim šele tri leta. 
Pridelujem paradižnik, pa-
priko in kumare. Za gnojenje 
uporabljam naravna gnojila.” 

Ilija Bregar iz Kranja:

“Na Zelemenjavi žal nisem 
ničesar zamenjal, ker nimam 
vrta. Vrtnarjenje je priporo-
čljivo zaradi pridelave narav-
ne zelenjave, rekreacije in 
dobrega občutka, ko ješ svoj 
pridelek.”

Maša Likosar

V soboto je bila v Kranju ak-
cija Zelemenjava, pri kateri 
si vrtnarji izmenjujejo seme-
na, sadike, svežo zelenjavo, 
zelišča in nasvete. Obisko-
valce smo vprašali, kaj so si 
izmenjali, ali se jim zdi po-
membno pridelovati domačo 
zelenjavo, kaj svetujejo za us-
pešno vrtnarjenje ... 
Foto: Gorazd Kavčič

Zelemenjava

Vlasta Juršak iz Kranja:

“V Kranju smo se akciji Ze-
lemenjava pridružili prvič, a 
sem vseeno pričakovala večji 
odziv. Ljudje so prinesli sadi-
ke bučk, paradižnika in papri-
ke, hren, meto, jagode, veliko 
je začimb in avtohtonih vrst.”

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes, jutri in v četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno spo-
mladansko vreme. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo 
nastajale krajevne plohe.

Simon Šubic

Torovo – Na gorenjski avto
cesti še vedno potekajo pri
pravljalna dela za dokonč
no rušitev cestninske posta
je Torovo, s katerimi so za
čeli že prejšnji teden. Ruši
tev cestninske postaje oziro
ma odstranitev nadstrešni
ce, cestninskih kabin, opre
me in betonskih otokov bo 
po napovedih Družbe za av
toceste v RS (Dars) izvedli v 
petek. Sledila bo najbolj ob
sežna faza, v kateri bodo re
konstruirali plato cestnin
ske postaje in del trase pred 
in za cestninsko postajo, da 
bo mogoče na današnjih ob
močjih cestninskih postaj, 
ki so namenjene mirujo
čemu prometu, vzpostaviti 

normalen profil avtoceste 
in s tem dvigniti dovoljeno 
hitrost vožnje na 130 kilo
metrov na uro, so pojasnili 
v Družbi za avtoceste v RS. 
Postavljeno zaporo bo Dars 
izkoristil še za obnovo 1,4 
kilometra avtoceste med ce
stninsko postajo Torovo in 
priključkom Vodice v sme
ri proti Ljubljani. Dela naj bi 
potekala do 23. julija. Skoraj 
ves čas obnove bosta v vsa
ko smer potekala dva zože
na vozna pasova, zato več
jih zastojev zaradi del ne pri
čakujejo. Cestninske posta
je Hrušica ne bodo poruši
li, ampak le preuredili, ker 
se tam še vedno plačuje pre
dornina za osebna vozila, 
enako kot na avstrijski stra
ni predora. 

V petek rušitev cestninske 
postaje na Torovem
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Že ob vhodu v Dvo
rano tržiških olimpijcev je 
nase opozorila razstava av
torja Lada Srečnika, ki jo 
je posvetil Mirku Majerju 
(1924–2017), častnemu čla
nu Društva prijateljev mine
ralov in fosilov (DPMF) Slo
venije in častnemu članu 
Turističnega društva Tržič. 
Obe društvi skupaj z Obči
no Tržič in Prirodoslovnim 
muzejem Slovenije sta or
ganizirali dneve, na katerih 

je bilo 94 razstavljavcev iz 
17 držav. Viljem Podgoršek 
s Ptuja sem prihaja že vsaj 
25 let kot član DPMF Slo
venije in kot zasebni zbira
lec, ki ima v svojem muze
ju več kot sedem tisoč evi
dentiranih primerkov mi
neralov in fosilov. Tokrat je 
predstavil mineral wulfe
nit iz opuščenega mežiške
ga rudnika in nekaj primer
kov iz tujine. V strokovnem 
delu so se dnevi osredotoči
li na geološko bogastvo Ko
roške, Savinjske in Velenja; 

območje je z geološkega vi
dika najbolj raznovrstno v 
Sloveniji in veliko znanstve
nikov, kot je bil Marko Vin
cenc Lipold (1816–1883), je 
raziskovalo to ozemlje. Ne 
samo minerali, v rudniku in 
na pobočjih Pece je bilo naj
denih veliko fosilov, za zbi
ralce najzanimivejše in naj
redkejše so s piritom zapol
njene školjke. 

Mlajše udeležence so pri
tegnile delavnice v organiza
ciji nekaj osnovnih šol, med
tem ko je sežanska Višja 

strokovna šola, smer Obli
kovanje materialov prikaza
la brušenje kamna. Minera
li, fosili in nakit so bili paša 
za oči in dušo, na ogled ali 
naprodaj. Sodelujoči so po
nudili tudi kaj alternativne
ga, npr. vodeno meditacijo 
ali pa kolekcijo perila in ob
lačil iz naravnih materialov z 
žepki za kristale. 

Živahno je bilo tudi 
spremljajoče dogajanje. V 
Kosmačevem rovu so bile 
na ogled ilustracije iz slika
nice Šentanček, fotografi
je Antonovega rova ter slo
venski in mednarodni UV
minerali. V naravno okolje 
Dovžanove soteske in Gale
rijo Atrij Tržič so člani KUD 
Veseli umetniki postavili 
umetniška dela, ki so nasta
la v Dovžanovi soteski, v Pa
viljonu NOB je bila razstava 
Skrivnostni svet kamna. Tu
ristična vodnica Lučka Kav
čič je obiskovalce popeljala 
po Dovžanovi soteski in An
tonovem rovu, in kot je pove
dala, je bilo precej zanima
nja, v soboto je imela goste 
tudi iz zamejstva, s tržaške
ga. Med obiskovalci medna
rodnih dnevov je bil podžu
pan francoskega mesta Sa
inteMarieauxMines, ki je 
že več kot petdeset let pobra
teno s Tržičem. 

Vedno zanimivi minerali
Minuli konec tedna so obiskovalce v Tržič pritegnili 46. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja.

Na 46. Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja je bilo 94 razstavljavcev iz 17 držav.

Vilma Stanovnik

Kranj – Konc prejšnjega te
dna je Alpska investicij
ska družba, ki ima v lasti 
že 98,56odstotni delež Re
kreacijskoturističnega cen
tra (RTC) Krvavec, objavila 
prevzemno ponudbo za pre
ostalih 16.176 delnic, ki jih 
še nima v lasti. Prevzemnik, 
ki je do večine delnic RTC 
Krvavec prišel pred mese
cem dni, za delnico ponuja 

1,53 evra. Kot je znano, je 
Alpska investicijska druž
ba, katere lastnik je kranj
ski podjetnik Janez Janša, 
98,56odstotni delež RTC 
Krvavec kupila od Uniorja, 
zanj pa odštela 1,68 milijo
na evrov oziroma 1,52 evra 
na delnico. Kot je razvidno 
iz ponudbe, objavljene v ča
sniku Delo, je ponudba ve
ljavna do vključno 11. juni
ja, prevzemnik pa ne določa 
praga uspešnosti.

Prevzeli bi še preostale 
delnice RTC Krvavec


