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GORENJSKA

Postavili temelje za 
nadaljnji razvoj 
Z investicijo v nove prostore v 
Škofji Loki so postavljeni temelji 
za naslednji razvojni korak, je ob 
uradnem odprtju dejal predsednik 
uprave Domel Holdinga Matjaž 
Čemažar. 

7

KRONIKA

Turisti privabijo tudi 
žeparje 
Žeparji se najraje pomešajo v sku-
pine turistov, žrtve pa običajno 
okradejo tako neopazno, da te ta-
tvine sploh ne zaznajo in mislijo, 
da so denarnico izgubile.

12

ZANIMIVOSTI

Znanje, ki odpira vrata 
v svet 
Na 17. Frankofonskem festivalu se 
je zbralo več kot petsto petdeset 
osnovnošolcev in petdeset men-
torjev iz vse Slovenije, ki jih pove-
zuje ljubezen do francoščine in 
francoske kulture 

20

ZADNJA

Letos rušitev polovice 
postaj 
Na Torovem zaradi rušitvenih del 
in preureditve platoja cestninske 
postaje ne bi smelo prihajati do 
večjih zastojev kot navadno, pravi 
prvi mož Darsa Tomaž Vidic. 

24

VREME

Danes dopoldne se bo poo-
blačilo, začele se bodo poja-
vljati padavine. Jutri bo 
zmerno oblačno. V četrtek 
bo spremenljivo vreme. 

 
11/22°C

jutri: zmerno oblačno

Marjana Ahačič

Planica – Planica je dobila 
organizacijo svetovnega pr-
venstva v nordijskem smu-
čanju leta 2023, so v četrtek 
sklenili na kongresu Med-
narodne smučarske zveze v 
Atenah. V dolini pod Ponca-
mi bodo tako čez slabih pet 
let gostili najboljše tekmo-
valke in tekmovalce v teku 
na smučeh, nordijski kom-
binaciji in smučarskih sko-
kih. Za svetovno prvenstvo 
sta se sicer tokrat borila dva 
kandidata; poleg Planice, 
ki se je tokrat za organiza-
cijo tega velikega dogodka 

potegovala četrtič, še norve-
ški Trondheim, ki se je za or-
ganizacijo potegoval že leta 
2016. Planica je prejela de-
vet, Trondheim pa šest gla-
sov.

Objavo odločitve Medna-
rodne smučarske zveze so v 
četrtek pozno popoldan prek 
svetovnega spleta spremlja-
li tudi ljubitelji smučarskih 
skokov in tekov v planiškem 
nordijskem centru. 

»Svetovno prvenstvo bo 
v najlepši dolini na svetu. 
Praznik v Planici bo leta 
2023 trajal najmanj štiri-
najst dni!« je bil le nekaj mi-
nut po razglasitvi odločitve 

navdušen vodja Nordijskega 
centra Planica Jure Žerjav.

 »Organizirati svetovno 
prvenstvo ne bo enostavno; k 
pripravam bo seveda pristo-
pil tudi organizator, v nordij-
skem centru pa bomo poskr-
beli za infrastrukturo. Glav-
nino imamo; do leta 2023 
moramo ob tem zagotovo 
dograditi sistem umetnega 
zasneževanja na tekaških 
progah. Zaradi sprememb 
v tehnologiji, ki jih prinaša 
napredek, pa bo seveda tre-
ba marsikaj postoriti tudi na 
tehničnem področju.«

V četrtem poskusu Planici uspelo
Planica bo gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2023. 
Odločitev Mednarodne smučarske zveze so v četrtek pozno popoldan v živo 
spremljali tudi v nordijskem centru pod Poncami.

Navdušeni domačini in športni delavci so v četrtek v nordijskem centru takole pozdravili 
odločitev o tem, da bo Planica gostiteljica nordijskega svetovnega prvenstva leta 2023.

U. P., J. P., M. L., D.Z.Ž.

Breznica – Svet je v nedeljo, 
20. maja, na datum rojstva 
pionirja sodobnega čebe-
larstva Antona Janše (1734–
1773), prvič obeležil svetov-
ni dan čebel. Osrednje pra-
znovanje je potekalo na Bre-
znici, ki je zaživela kot pra-
va »medena vas«. Na več kot 
osemdesetih stojnicah so 
obiskovalci z vseh koncev 
in krajev Slovenije in tujine 
lahko okusili in kupili čebe-
lje pridelke, se posladkali z 
medenjaki, poskusili jedi z 
medom, si ogledali preno-
vljen Janšev čebelnjak, se za-
bavali ob glasbi ... 

Praznovala Breznica in ves svet
Osrednje praznovanje ob svetovnem dnevu čebel je potekalo v rojstnem kraju Antona Janše, na 
Breznici, ki je zaživela kot prava »medena vas«.

Osrednje slovesnosti v prireditvenem šotoru so se poleg množice čebelarjev in drugih 
obiskovalcev udeležili visoki gostje. / Foto: Gorazd Kavčič

43. stran

44. stran

Tržiškemu muzeju najvišje 
muzejsko priznanje

stran 6

080 23 23 jelovica-hise.si/projekt-belca.html

Paketna rešitev
NIZKOENERGIJSKA
 HIŠA + PARCELA

Vse na enem mestu v naselju Belca.
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Knjigo prejme ROBERT LEBAN iz Križ.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Komedijo Tvoj bodoči bi-
vši mož si lahko ogledate 
v četrtek, 21. junija 2018, 
ob 21. uri v Letnem gleda-
lišču Khislstein v Kranju. 
V predstavi Vid Valič na 
zabaven način obdeluje 
poroke, ločitve, parčkanje 
in druge dogodivščine. 
Tudi sam bi se rad poro-
čil. Že od nekdaj. Ampak 
kaj narediš, če se hočeš 
poročiti, pa ne najdeš pra-
ve? Kaj narediš, če najdeš 
pravo, pa se ona noče po-
ročiti s tabo? Kaj narediš, 
če zasnubiš dvajset žensk 
v dveh letih in ti vsaka reče ne?! In kaj narediš, če ti kakšna 
dejansko reče da? V osebnoizpovedni komediji bo Vid Valič 
iskal odgovore na ta vprašanja in morda bo prav on tisti, ki bo 
na koncu rekel da. Najbrž ne … ampak mogoče … V njej boste 
našli koščke svojega življenja, ki jih boste lahko lepili skupaj 
– in Vid Valič vam bo priskrbel lepilo. Vstopnice lahko kupite 
na vidvalic.si ter na vseh OMV-jevih in Petrolovih bencinskih 
servisih po Sloveniji. Naročniku Gorenjskega glasa bomo po-
darili dve vstopnici, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kdo je avtor komedije Tvoj bodoči bivši mož? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 28. maja 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Tvoj bodoči bivši mož

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Obisk so začeli opol-
dne v Tržiču, se nato ustavi-
li v Škofji Loki in Kranju, po-
poldne pa obiskali še Jeseni-
ce in Bled. V gorenjski volil-
ni enoti (v okraju Kamnik) 
kandidira tudi predsednik 
Marjan Šarec. 

Kakšne cilje ima Lista 
Marjana Šarca? »Radi bi do-
segli, da se začnejo reforme 
na vseh tistih področjih, kjer 
jih čakamo že dolga leta,« 
je povedal Marjan Šarec. 
»Najprej se mora spreme-
niti volilni sistem, da bodo 
ljudje bolj neposredno voli-
li poslanke in poslance, torej 
proporcionalne, z ukinitvijo 
sedanjih volilnih okrajev in 
z možnostjo preferenčnega 
glasu. Prav tako smo za kraj-
še postopke pri imenovanju 
vlade. Te spremembe zah-
tevajo dvotretjinsko večino 
in zavedamo se, da bo tre-
ba zanje veliko napora, am-
pak če teh ne bomo dosegli, 
tudi na drugih področjih ne 
bomo tako uspešni.« Na po-
dročju zdravstva napovedu-
jejo spremembe, ki bodo v 
štirih letih skrajšali sedanje 
čakalne dobe na polovico. Z 
digitalizacijo zdravstvenega 
sistema želijo doseči večjo 
povezanost informacijskih 

sistemov in preglednost. 
Javno naročanje v zdravstvu 
mora biti transparentno in 
brez posrednikov, zdravstve-
no zavarovanje pa urejeno 
tako, da bomo vedeli, da tisto, 
za kar plačamo, tudi dobimo. 
Na vseh področjih bo potreb-
nega več reda. V gospodar-
stvu želijo doseči debirokrati-
zacijo in hitrejše postopke za 
pridobivanje dovoljenj za za-
četek opravljanja ali širjenja 
dejavnosti. Za podjetništvo 
hočejo doseči stabilno in 

predvidljivo okolje za priva-
bljanje investitorjev, investi-
cije pa naj bodo z dodano vre-
dnostjo, da se bomo razvijali 
in bomo konkurenčni. Mar-
jan Šarec dodaja, da si želijo 
na volitvah čim več odstotkov 
za uvrstitev v parlament, in 
ne skriva tudi želje po zma-
gi. »O koalicijah pa bomo go-
vorili potem, ko bomo vede-
li, kdo bo vabil in kdo bo va-
bljen. Želimo pa si take vla-
de, ki ne bo ustvarjala strahu, 
ki bo pozitivno naravnana, ki 

bo omogočila državljankam 
in državljanom stabilnost, 
varnost, predvidljivost, mož-
nost, da je vsak plačan za svo-
je delo, in da dobimo vse dob-
rine, ki si jih zaslužimo.«

Na Listi Marjana Šarca pa v 
prvi volilni enoti kandidirajo: 
Irena Pirc, Alen Kofol, Kar-
la Urh, Robert Nograšek, Bo-
štjan Poklukar, Igor Peček, 
Edvard Paulič, Uršula Maj-
cen, Davorin Stanonik, Mar-
jan Šarec in Natalija Kovač 
Jereb. 

Več reda na vseh področjih
Ekipa Liste Marjana Šarca, v kateri so bili tudi kandidatke in kandidati prve volilne enote, je v petek 
obiskala Gorenjsko.

Marjan Šarec z ekipo, v kateri so tudi kandidatke in kandidati iz gorenjske volilne  
enote / Foto: Tina Dokl 

Danica Zavrl Žlebir

Naklo – V prvi volilni eno-
ti na Gorenjskem ima Dob-
ra država naslednje kandidat-
ke in kandidate: Tjašo Zupan, 
Špelo Gomboc, Branka Mar-
ša, Boruta Werberja, Karmen 
Žura, Matejo Čadež, Zvez-
dano Stojaković, Živka Rusa 
in Andreja Pavletiča. Poleg 
teh se je v Naklem predstavi-
la tudi Urška Gagel Boštar, ki 
kandidira v tretji volilni eno-
ti, v okraju Medvode. Predse-
dnik stranke Bojan Dobovšek 
je o svoji ekipi dejal, da je ve-
rodostojna, saj je aktivno so-
delovala pri pripravi progra-
ma, ki ga je strokovno spo-
sobna izvajati, ima zadostne 
reference, da zasede ključne 
položaje in sposobna gradi-
ti partnerski odnos. Presega 
razlike, ki ideološko delijo na 
desno in levo, prav tako raz-
kol, ki je umetno ustvarjen 
med gospodarskim in javnim 
sektorjem.

Kandidati in kandidat-
ke so med svojimi cilji 

omenjali vzpostavitev takih 
razmer v državi, da bomo 
imeli delo, zaslužek, dobro 
življenje, da mladi ne bodo 
več uhajali na tuje, ampak 
svoje sposobnosti dali na 
razpolago Sloveniji. Predla-
gajo ureditev področja zdra-
vstva, kjer je denarja dovolj, 
a se neracionalno uporablja. 

Enako velja za proračunski 
denar, ki mora biti pravične-
je uporabljen. Državo, ki jo 
prevevata korupcija in biro-
kratizacija, slabe neformal-
ne mreže so ugrabile drža-
vo, zato je čas, da pozitivne 
mreže spet spravijo Sloveni-
jo v gibanje. Razmere je tre-
ba začeti spreminjati zdaj, če 

hočemo, da bo čez dve dese-
tletji dobra država in prijaz-
na za nas in naše potomce, 
sporočajo gorenjski kandi-
dati Dobre države. Sloveni-
ja ima dober potencial, tre-
ba ga je izkoristiti, motivira-
ti ljudi in jih aktivirati. Spre-
meniti je treba prepričanje, 
da se ne da nič spremeniti.

Gradijo na partnerskem odnosu
Na regionalni konvenciji v Naklem je svoje kandidate in kandidatke v prvi volilni enoti predstavila 
stranka Dobra država Bojana Dobovška.

Kandidatke in kandidati Dobre države na Gorenjskem s predsednikom Bojanom 
Dobovškom / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Prejšnji teden je ustavno sodišče odločilo o ustavni 
pritožbi liste kandidatov Združena desnica Kangler & Primc 
glede zavrnitve list kandidatov v dveh volilnih enotah, ker niso 
bile izpolnjene spolne kvote. Ustavno sodišče pritožb kandi-
datov Združene desnice v kranjski in novomeški volilni enoti 
na odločitev volilnih komisij in vrhovnega sodišča o zavrnitvi 
njihovih kandidatur ni sprejelo v obravnavo. Zaradi neupo-
števanja spolnih kvot je bila zavrnjena tudi lista Združene 
levice in Sloge v Celju. Vsi zavrnjeni so se obrnili na vrhovno 
sodišče, ki pa njihovim pritožbam ni ugodilo.

Neuspešni tudi na ustavnem sodišču

Kranj – Iz Državne volilne komisije sporočajo, da bodo pred-
časne volitve v državni zbor 3. junija potekale na skupno 3164 
voliščih. Pri izvedbi bo sodelovalo 20.110 članov volilnih or-
ganov (19.314 članov volilnih odborov in 796 članov volilnih 
komisij) in približno 590 drugih oseb (tajniki, namestniki taj-
nikov, informatiki, računovodje, osebe za administrativno in 
tehnično pomoč). Skupaj je torej v pripravo in izvedbo pred-
časnih volitev vključenih približno 20.700 oseb. 

Za volitve več kot tri tisoč volišč

Radovljica – V torek je svojo kandidatko za državni zbor 
predstavila tudi Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
(Desus), ki jo bo v radovljiškem okraju na volitvah zastopala 
Marjeta Rozman iz Vrbenj. Program in uspehe stranke ter 
podporo Rozmanovi je predstavil predsednik stranke Karel 
Erjavec, ki je posebej poudaril slogan, pod katerim se bo stran-
ka predstavljala na letošnjih parlamentarnih volitvah: Vrnite 
ljudem dostojanstvo. Za dostojne pokojnine se bo, če bo izvo-
ljena, zavzemala tudi Rozmanova. Da se ta cilj uresniči, pa bi 
si morali vsi, ne le upokojenci, začeti prizadevati že danes, je 
poudarila na predstavitvi. Upokojenka Marjeta Rozman, ki je 
otroštvo preživela v Radovljici, je po poklicu tekstilno-kemijski 
tehnik, zaposlena pa je bila v treh nekdaj najpomembnejših 
gorenjskih tekstilnih podjetjih: Suknu Zapuže, kranjskem 
Tekstilindusu in radovljiški Almiri. 

Desus v Radovljici z Marjeto Rozman

KRATKE NOVICE
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Ko so akcije, je pogosto 
gneča, zato se nanje pr-
aviloma ne odzovem. 

Tokrat sem šla, ker je bila to 
drugačna akcija, če jo že poi-
menujemo tako. Zdravstveni 
dom Škofja Loka je organiziral 
akcijo cepljenja proti klopnemu 
meningoencefalitisu (KME).

Cepljenje je potekalo v dveh 
terminih. Ker v družini poleg 
mene proti KME nista bila 
cepljenja tudi najmlajša otro-
ka, sem se odločila, da po prva 
odmerka peljem tudi njiju. Že 
v prvem terminu sem priča-
kovala gnečo, zato smo lovili 
zadnje minute. Smo jih ujeli, 
ne pa tudi cepiva za otroka. 
Pripadla mi je zadnja doza 
za odrasle, potem ko sem z 
listkom s številko v rokah čaka-
la, ali bo ali ne, za mano jih 
je nekaj ostalo brez. Prav sme-
šen občutek. Cepiva za otroke 
je zmanjkalo že precej prej. 
Otroka sem nato nekaj dni 
kasneje peljala cepit v ambu-
lanto. Sem si mislila, da v dru-
go bo pa cepiva dovolj, a smo 
za vsak primer šli vseeno prej. 
Tako so razmišljali tudi drugi. 
Vrste tokrat ni bilo, za otroka 
pa sem bila znova prepozna. 
Za otroke je cepiva tudi tokrat 
zmanjkalo. Nisem bila edina 
nejevoljna in se spraševala, za-
kaj ob takem navalu ob prvem 
terminu niso več cepiv na zalo-
go zagotovili vsaj za drugega. 
Direktor Zdravstvenega doma 
Škofja Loka dr. Aleksander 
Stepanović je pojasnil, da so v 
dveh dneh akcije cepili okrog 
osemsto ljudi, od tega je bila 

približno tretjina otrok. S tako 
velikim odzivom so seveda za-
dovoljni, saj je v zadnjem času 
v javnosti veliko pomislekov o 
vseh cepljenjih. Kot je dejal, so 
za aprilski dan akcije naročili 
količino cepiva, ki bi jo po nji-
hovih predvidevanjih lahko po-
rabili še v akciji v maju. Kljub 
temu je pošla vsa zaloga. Ker je 
bilo v aprilu veliko ljudi, ki so 
prejeli le poživitveni odmerek 
in še enega ne potrebujejo, so 
ocenili, da bo za majsko akci-
jo več kot zadostovalo enako 
naročeno število cepiv kot za 
april, a se je izkazalo, da je 
bilo cepiv spet nekoliko pre-
malo. Kot je poudaril Stepa-
nović, je ZD Škofja Loka eden 
redkih zdravstvenih domov v 
Sloveniji, ki so se lotili takšne 
akcije, zato je bilo kar nekaj 
cepljenih tudi iz drugih delov 
Gorenjske in Ljubljane. Del 
stroškov akcije krije tudi Ob-
čina Škofja Loka, zato je bilo 
cepljenje ugodnejše, še vedno 
pa za veččlansko družino 
predstavlja kar velik strošek.

K velikemu odzivu ali ča-
kanju v vrsti na cepivo je nekaj 
zagotovo pripomogla tudi niž-
ja cena, v prvi vrsti pa dejstvo, 
da je virus KME na Škofjelo-
škem močno razširjen in je, kot 
potrjujejo zdravstveni delavci, 
velik problem. Pa tudi na sploš-
no je Slovenija v svetovnem 
merilu med najbolj ogroženi-
mi območji. In ko je nekaj med 
nami, ko zbolijo ljudje v naši 
bližini, okolici, potem se v vrsti 
čaka tudi na takšnih akcijah. 
Očitno jih je premalo.

V vrsti na cepivo

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Simon Šubic

Kranj – Gorenjsko gospodar-
stvo (brez bank, zavaroval-
nic, družb pooblaščenk in 
nekaterih finančnih družb) 
je tudi lani nadaljevalo že 
nekajletno rast, čeprav lan-
ski preskok ni bil tako vi-
sok kot v letu 2016, na pod-
lagi zbirnih podatkov iz ne-
revidiranih letnih poročil 
za leto 2017 ugotavlja vodja 
kranjske izpostave Agencije 
RS za javnopravne evidence 
in storitve (Ajpes) Zdenka 
Kajdiž. Gospodarske druž-
be, teh je bilo 5.634, so lani 
ustvarile 6,6 milijarde evrov 
prihodkov (enajstodstotna 
rast) in izkazale 337,6 milijo-
na evrov neto čistega dobič-
ka, kar je dvanajst odstotkov 
več kot lani; 5.872 samostoj-
nih podjetnikov je ugotovilo 
približno 41 milijonov evrov 
neto podjetnikovega dohod-
ka, kar je dvanajst odstot-
kov nad lanskim dobičkom, 
38 zadrug pa 338 tisoč evrov 
neto čistega dobička. 

Tako po prihodkih kot 
neto čistem dobičku se go-
renjsko gospodarstvo uvršča 
na četrto mesto v državi ter 
je že doseglo raven iz pred-
kriznega leta 2007, je pou-
darila Kajdiževa. Ob tem se 
povečuje tudi zaposlenost, 
ki se prav tako bliža ravni 
izpred desetletja. Družbe 
so sicer imele lani 43.400 
zaposlenih (2.799 več kot 
predlani), njihova povpreč-
na bruto plača pa je znaša-
la 1.624 evrov, kar je za 39 
evrov več kot leto pred tem 

in 43 evrov več od povprečne 
plače v slovenskem gospo-
darstvu. Vsak zaposleni je 
v povprečju ustvaril 42.416 
evrov neto dodane vrednos-
ti, produktivnost pa se v pri-
merjavi s preteklim letom ni 
spremenila.

Gorenjsko gospodarstvo 
je lani z izvozom ustvari-
lo 3,1 milijarde evrov pri-
hodkov, kar je 47,3 odstotka 
vseh prihodkov. Čisti dobi-
ček v skupni višini 385,1 mi-
lijona evrov je izkazalo 3.973 
oz. 71 odstotkov vseh gorenj-
skih družb, čisto izgubo v vi-
šini 47,5 milijona evrov pa je 
ugotovilo 1.495 družb. Pod-
jetja z dobičkom so sicer 

zaposlovala 91 odstotkov 
vseh zaposlenih.

»Izvoz raste, imamo dobre 
firme, veliko inovatorjev, ve-
lik razvoj, ni pa kadra,« pa je 
direktorica območne gospo-
darske zbornice za Gorenj-
sko Jadranka Švarc opozori-
la na trenutno glavno coklo 
razvoja gorenjskega gospo-
darstva. Gorenjska ima na-
mreč ob 6,1-odstotni stopnji 
brezposelnosti, ki je najniž-
ja v državi, zelo problema-
tično strukturo brezposel-
nih, saj jih je kar 46 odstot-
kov starejših od petdeset let, 
ti pa so težko zaposljivi. Delo-
dajalci tako vse težje pridobi-
vajo nove delavce, zato so jih 

prisiljeni uvažati, predvsem 
iz držav nekdanje Jugoslavi-
je. Tako kot drugod po državi 
tudi v gorenjski regiji manjka 
predvsem tehničnega kadra. 
»Naša podjetja so visoko teh-
nološko razvita, imajo dobre 
kadre, so inovativna, tako da 
mislim, da bi se lahko obdrža-
la tudi, če pride do krize. Go-
vori se, da bi lahko prišla nova 
kriza, a upajmo, da nas ne bo 
tako prizadela kot leta 2008,« 
je še dejala Švarčeva.

V lanskem letu je bilo si-
cer na novo ustanovljenih 
273 družb, s poslovanjem pa 
jih je prenehalo 278, zoper 
57 družb pa je bil začet ste-
čajni postopek.

Imamo rast, ni pa kadra
Rast gorenjskega gospodarstva se je nadaljevala tudi lani, ko so družbe spet povečale tako prihodke kot 
dobiček. Brezposelnost se niža, kronično pa primanjkuje tehničnega kadra. 

Vodja kranjske izpostave Ajpesa Zdenka Kajdiž (desno) in Urška Rihtaršič, odgovorna 
za statistiko in informiranje, sta znova predstavili spodbudne podatke o poslovanju 
gorenjskega gospodarstva. / Foto: Tina Dokl

Navdušencem v nordij-
skem centru se je v četrtek 
pridružil tudi direktor Tu-
rizma Kranjska Gora Blaž 
Veber. »Lahko govorimo o 
največjem športnem dogod-
ku, ki ga bo ne samo Kranj-
ska Gora, tudi Slovenija go-
stila do leta 2023. Čeprav 
smo kandidirali že štiri-
krat, se nam je danes zgodi-
lo nekaj nepredstavljivega. 
Po pravici povedano: nismo 
upali, da bomo izbrani, tako 
da sem še toliko bolj vesel, da 
je mednarodna smučarska 
zveza v Planici vendarle pre-
poznala kredibilnega kan-
didata. Prepoznali so našo 
tradicijo in tudi dejstvo, da 
je ta šport pri nas razvit, ne 
le na tekmovalnem temveč 
tudi na splošnem nivoju. 

Smučarska zveza Slovenije 
je z odločitvijo, da bo svetov-
no prvenstvo v Planici, pri-
dobila veliko zaupnico za 
izvedbo tekmovanja. Verja-
mem, da bo prav zaradi tega 
projekta ime Kranjske Gore, 
Slovenije in tudi ostalih kra-
jev, ki bodo sodelovali v pro-
jektu – govorim o Furlaniji - 
Julijski krajini in Koroški – 
šlo široko v svet,« je povedal 
Veber.

Prepričan je, da bodo pro-
mocijski učinki, povezani z 
organizacijo prireditve, zelo 
veliki. »Verjamem pa tudi, 
da se bo infrastruktura, ki jo 
takšno tekmovanje potegne 
za seboj, zgradila, dogradila 
in da bo po tekmovanju os-
tala kot dobra referenca za 
našo dolino. Gre za zelo ve-
lik projekt; ne bom rekel, da 
bo zanj treba globoko seči v 

žep, vsekakor pa se bo tre-
ba izvedbe lotiti zelo premi-
šljeno, tudi zato, da bo ta in-
frastruktura, urejena za sve-
tovno prvenstvo, po konča-
ni prireditvi ostala nam, ki 
tu živimo, in vsem obisko-
valcem še naprej,« ocenjuje 
Blaž Veber. 

Domačini veseli in 
ponosni

Tudi Sonja Kavalar, pred-
sednica sveta Krajevne 
skupnosti Rateče - Planica, 
je bila zadovoljna, da sta bila, 
kot pravi, v končnem izboru 
za organizacijo dva enako-
vredna kandidata. »Na tok-
ratnem izboru sta bila dva 
poštena kandidata. Srčno 
upam, da Trondheim dobi 
prvenstvo leta 2025. Zares 
zelo smo upali, da ga tokrat 
dobimo mi, vedeli pa smo, 

da se lahko zgodi karkoli,« je 
povedala po razglasitvi in de-
jala, da je ne skrbi, da se do-
mačine ne bi mogli pripravi-
ti na ta veliki dogodek. 

»V Planici smo vedno 
pripravljeni, zato so obi-
skovalci zmeraj dobrodošli, 
tudi pred letom 2023,« je še 
z nasmehom obiskovalce v 
dolino pod Poncami pova-
bila Sonja Kavalar. »Smo pa 
vsekakor veseli, da smo do-
bili svetovno prvenstvo. Pla-
nica je sicer že urejena, ver-
jetno bomo do leta 2023 do-
bili še kaj novega. Tudi Ra-
teče so obnovljene, prav le-
tos je bila zaključena obno-
va vaškega jedra, verjetno pa 
se bomo že zelo kmalu začeli 
pogovarjati, kako naprej, da 
še kaj dodelamo in to svetov-
no prvenstvo pričakamo res-
nično najbolje pripravljeni.«

V četrtem poskusu Planici uspelo
31. stran
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KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
Ljubljanska c. 27, 4240 RADOVLJICA

Razpisuje prosti delovni mesti
1. TAJNICA DIREKTORJA (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe družboslovne  
smeri (ekonomska, administrativna),

•  najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
•  uporabniško znanje računalništva.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

2. VZDRŽEVALEC – VOZNIK (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri,
•  najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
•  vozniško dovoljenje B in C kategorije,
•  znanje slovenskega jezika,
•  zaželen je izpit iz TGM in izpit za viličarja,
•  vrline komuniciranja s strankami,
•  fizične sposobnosti. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s poskusnim 
delom 6 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje,  naj pisne prijave s kopijami 
zahtevanih  dokazil o izpolnjevanju pogojev  pošljejo v 8 dneh 
po objavi na naslov: Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava na razpis«

Praznovala Breznica in ves svet
Osrednje slovesnosti v pri-

reditvenem šotoru na pro-
storu Konjeniškega kluba 
Stol so se udeležili visoki go-
stje, slavnostni govornik in 
častni pokrovitelj dogodka 
je bil predsednik republike 
Borut Pahor, zbrane so na-
govorili še generalni direk-
tor Organizacije združenih 

narodov za prehrano in 
kmetijstvo (FAO) Jose Gra-
ziano da Silva, predsednik 
Čebelarske zveze Sloveni-
je in idejni oče svetovne-
ga dneva čebel Boštjan Noč 
ter župan Žirovnice Leopold 
Pogačar. Slovesnosti sta se 
udeležila tudi premier, ki 
opravlja tekoče posle, Miro 
Cerar, in odhajajoči kmetij-
ski minister Dejan Židan. 
Uradnemu delu je sledilo še 

Boštjan Noč, predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije:

 »Samo praznovanje čebel 
ne bo rešilo, zato prehajamo 
h konkretnim dejanjem. Naš 
prvi cilj je razglasitev čebel 
za ogrožene. S tem bodo po-
stale zaščitene, prešle s po-
dročja kmetijstva pod okrilje 
okoljevarstva, čebelarji bodo 
upravičeni do subvencij, še 
bolj bomo sadili medovite 
rastline, skrbeli za ekologijo, 
pogoji za uporabo fitofar-
macevtskih sredstev bodo 
strožji … Nabor ukrepov je 
pripravljen, naša sovlagate-
ljica predloga bo Nemčija. S 
tem bo majhna Slovenija na-
redila nekaj pomembnega za 
vso Evropo.«

Philip McCabe, predsednik 
Apimondie (svetovne 
čebelarske zveze): 

»Zdi se mi izjemno, da je v 
Sloveniji ob dveh milijonih 
prebivalcev kar deset tisoč 
čebelarjev. Povsod, kamor 
grem, predstavljam Sloveni-
jo kot zgled čebelarstva, če 
omenim samo medeni zajtrk, 
s katerim se poudarja pomen 
medu in ki bi se moral razši-
riti prek meja … Če je moje 
srce na Irskem, je moja gla-
va v Sloveniji … Slovenskim 
čebelarjem se zahvaljujem 
za ves trud, svetovni dan če-
bel je čebelarstvo postavil na 
povsem novo raven z opozar-
janjem na pomen ohranjanja 
čebel.«

srečanje slovenskih čebelar-
jev iz več kot stotih čebelar-
skih društev.

Nedeljsko praznovanje je 
bilo le vrhunec tridnevne-
ga dogajanja, namenjene-
ga prvi obeležitvi svetovne-
ga dneva čebel. Že v petek 
je v dvorani Stol v Zabrezni-
ci potekala svetovna čebe-
larska konferenca, na kate-
ri je 150 udeležencev z vse-
ga sveta govorilo o izzivih 
čebelarstva. V soboto pa je 
na ministrski konferenci na 
Brdu pri Kranju 22 kmetij-
skih ministrov sprejelo poli-
tično zavezo za ohranitev če-
bel. Konference se je udele-
žil tudi evropski komisar za 
okolje, ribištvo in pomorske 
zadeve Karmenu Vella.

Dvajseti maj je rojstni dan 
prvega učitelja sodobnega 
čebelarstva na svetu, Antona 
Janše z Breznice, ki ga je na 
prvo čebelarsko šolo na sve-

tu na Dunaju leta 1770 ime-
novala Marija Terezija. Svoj 
nauk je utemeljil na znanju 
gorenjskih čebelarjev, Mari-
ja Terezija pa je na svojih šo-
lah zaukazala čebelarjenje le 
po Janševih načelih. 

Svetovni dan čebel je de-
cembra lani na pobudo Slo-
venije razglasila Generalna 
skupščina Združenih naro-
dov. Tako je bil storjen prvi 
korak h krepitvi zavedanja 
o pomenu te opraševalke za 
človeštvo, naslednji korak je 

zaščita čebel na ravni Evrop-
ske unije. Aktivnosti za to 
so že stekle, Slovenija je pri 
tem dobila podporo Nemči-

je, državi bosta skupaj vloži-
li predlog na zasedanju Sve-
ta Evropske unije za kme-
tijstvo prihodnji mesec v 
Luksemburgu.

Otroci o čebelah

Sicer pa se ves maj na raz-
ličnih lokacijah po Sloveni-
ji vrstijo različni dogodki, ki 
v središče postavljajo čebe-
le in opraševalce. Na dogod-
ke so nas vabila čebelarska in 
druga društva Gorje - Bled, 

Šenčur, Tržič, Škofja Loka, 
Radovljica, Podbrezje ... Sve-
tovni dan čebel so obeleži-
li tudi na podružnici OŠ Da-
vorina Jenka v Zalogu. S pri-
reditvijo Kapljica čebelje šole 
so želeli pokazati izreden po-
men čebel, otroci so narisali 
plakate s poučno vsebino, iz-
delali 3D-čebelice in napisali 
hvalnice čebelam. Organiza-
torka Lilijano Skubic pravi, 
da se njihovi otroci res zave-
dajo, da če izumrejo čebele, 
izumre tudi človeštvo. Hkra-
ti so na dan čebel praznovali 
deset let ENO mednarodne-
ga projekta zasajanja dreves 
in zato so po programu zasa-
dili lipo. Sledile so delavni-
ce o čebelah, ENO park miru 
in prijateljstva, obrez dreves 
in pokušina medu ter sla-
ščic. Prireditve so se udeleži-
li tudi ravnateljica Damijana 
Božič Močnik, člana čebelar-
skega društva v Cerkljah Zo-
ran Kmetič in Andrej Vid-
mar ter skrbnik ENO dreves 
Lado Rupar.

Odprli Pot kranjske sivke

Prvi svetovni dan čebel so 
v soboto proslavili tudi ško-
fjeloški čebelarji, ki so ob če-
belarskem domu v Brodeh v 
okviru projekta Med-O-Vita 
odprli čebelarsko učno pot, 
imenovano Pot kranjske siv-
ke. Uvodoma jo je predsta-
vil predsednik Čebelarske-
ga društva Škofja Loka Aleš 

Demšar, odprla sta jo župan 
Škofje Loke Miha Ješe in 
Jana Fojkar iz Loškega mu-
zeja. Ob tej priložnosti so za-
služnim čebelarjem podeli-
li odličja Antona Janše, ki so 
jih prejeli: Janez Klemenčič, 
Janez Kožuh, Slavko Miže, 
Alojz Potočnik, Tomaž Po-
točnik in Karel Žveglič. Ude-
ležencem, med katerimi so 
bili tudi čebelarji s Koroške, 
idrijskega in iz Labina na Hr-
vaškem, so predstavili delo 
čebelarskega društva, ki de-
luje že 115 let, prisluhnili so 
predavanju Mojce Šifrer Bu-
lovec iz Loškega muzeja o 
poslikavi panjskih končnic 
in peki medenega peciva na 
Loškem. Beseda je bila tudi 
o pomembnosti ozavešča-
nja javnosti o ohranjanju če-
bel s poudarkom na razglasi-
tvi 20. maja za svetovni dan 
čebel. Srečanje se je nadalje-
valo v Škofji Loki z ogledom 
mesta in z obiskom v roko-
delskem centru DUO, kjer 
so si ogledali izdelavo mode-
lov za loške kruhke. 

Čebelarska učna pot tudi 
v Domžalah

Člani čebelarskega dru-
štva Krtina - Dob in Čebe-
larskega društva Domžale 
so ob podpori Občine Dom-
žale v petek popoldne od-
prli Domžalsko čebelarsko 
učno pot, ki je dolga skoraj 
pet kilometrov, poteka pa ob 
Kamniški Bistrici in delo-
ma Rači. Na njej je šest in-
formativnih točk, ki so lah-
ko tudi vstopne točke: Učni 
čebelnjak v parku pod Mo-
čilnikom, ob reki Rači, pri 
plezalni steni Knezove ska-
le, pri brvi pod Šumberkom, 
pri prostoru za piknike Pri 
vagonu ali pri apiterapev-
tskem čebelnjaku pri Cen-
tralni čistilni napravi Dom-
žale - Kamnik, ki je trenutno 
še v fazi izgradnje. Čebelarji 
obeh društev pa so se v sobo-
to predstavili tudi na tržnem 
prostoru v središču Domžal, 
kjer so s čebeljimi izdelki in 
številnimi informacijami 
opozarjali na svetovni dan 
čebel in pomen ohranjanja 
teh živali.

Pri čebelarskem domu v Brodeh so odprli Pot kranjske 
sivke. Na sliki so župan Miha Ješe, Jana Fojkar in Aleš 
Demšar. / Foto: Tina Dokl

Domžalski čebelarji na domžalski tržnici / Foto: Jasna PaladinLuka Kmetič je predstavil medovite rastline. / Foto: Tina Dokl

1. stran

»Za kilogram medu morajo čebele obleteti štiri 
milijone cvetov in preleteti štiri dolžine ekvatorja. 
Ni čudno, da so simbol pridnosti in marljivosti,« je 
v svojem nagovoru dejal slavnostni govornik Borut 
Pahor in dodal: »Naša skromna želja je, da bi se otroci 
naših otrok podili po cvetočih travnikih in bi jih sem 
in tja nagajivo preganjale pridne čebele.«

Leopold Pogačar, župan Občine Žirovnica: »V občini 
Žirovnica smo izredno ponosni, da ves svet praznuje 
svetovni dan čebel na rojstni dan čebelarja, ki je bil 
rojen na našem območju, na Breznici. Veseli smo, 
da smo postali del te zgodbe, za našo občino pa je 
to korak naprej v razvoju čebelarskega turizma. Kot 
gostitelji smo se potrudili, da smo pripravili pestro 
dogajanje in da imajo obiskovalci kaj videti, okusiti, 
občutiti ...«
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Na dopustu brez neprijetnih 
presenečenj

»Vsekakor se pred odhodom dobro  pripravite – preve-
rite menjalni tečaj, veljavnost in limit plačilne kartice, 
pozanimajte se o višinah provizij. Preverite tudi mož-
nosti plačila s plačilnimi karticami – za destinacije, kjer 
jih ne sprejemajo, si pripravite zadostno količino gotovi-
ne in poskrbite tudi, da jo boste varno hranili na različ-
nih mestih v prtljagi,« priporoča vodja NLB Poslovalnice 
Kranj. 

Pomoč bančnika na dopustu

Če bi v tujini potrebovali finančni nasvet, so vam naši 
bančniki na voljo kadarkoli – prek spletnega klepeta ali 
video klica. Ob primerni identifikaciji vam bodo prek 
video klica na voljo številne storitve, kadar pa potrebu-
jete le nasvet, lahko izberete spletni klepet.
»Seveda se na spletu in drugod najde mnogo nasvetov 
za vsakovrstno načrtovanje, tudi finančno. Vsekakor pa 

so situacije, kje je pomoč finančnega strokovnjaka še 
kako dobrodošla. Naša glavna prednost je prav gotovo 
znanje, ki ga z velikim veseljem delimo s strankami,« 
zaključi Mojca Čuk. Prijazno vabljeni, da nas v NLB Po-
slovalnici Kranj na Koroški cesti 21 obiščete tudi sami.

Že načrtujete letošnji dopust?
»Preden odhitite pustolovščinam naproti, je dobro, da se za trenutek ustavite 
in poskrbite, da vas po vrnitvi z dopusta ne bi pričakala luknja na bančnem 
računu. Lahko se odločite za varčevanje in vsak mesec določeno vsoto namenite 
varčevanju za dopust ali pa se v prid varčevanju za dopust odpoveste kateri od 
svojih nenujnih razvad,« začne Mojca Čuk, vodja NLB Poslovalnice Kranj.

Mojca Čuk, vodja NLB Poslovalnice Kranj
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – »Teden obrti 
in podjetništva na Loškem 
je tradicionalna prireditev, 
ki se je v teh letih dobro pri-
jela. Je povezava med mladi-
mi in starejšimi, druženje 
obrtnikov in podjetnikov, 
poleg tega je priložnost za 
pregled narejenega in raz-
mislek o izzivih, ki nas še 
čakajo. Princip je vsako leto 
podoben. Ogrejemo se s po-
hodom, v nadaljevanju ve-
liko pozornosti namenimo 
mladim, ki naj bi prevzeli 
uspešne poslovne poti, zak-
ljučimo pa s presežkom, ki 
ga je nekdo že pokazal sko-
zi svoje delo. Teh presežkov 
imamo na Škofjeloškem že 
kar nekaj in prepoznavni 
so tako v slovenskem pro-
storu kot širše,« je povedal 
Jože Misson, predsednik 
Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Škofja Loka, ki 
Teden obrti in podjetništva 
na Loškem (TOP) pripravlja 
skupaj z Razvojno agencijo 
Sora in ob podpori vseh šti-
rih občin na Loškem.

Letošnji program

Vsako leto pripravijo zani-
miv program. Podrobneje ga 
je predstavil Jurij Bernik, di-
rektor Razvoje agencije Sora. 
»Poleg družabnega dela v 
Tednu obrti in podjetništva 

poskušamo vsako leto nare-
diti tudi atraktivno vsebino. 
Nekatere točke so kar stal-
ne, za letošnje leto pa smo 
se odločili, da namesto ene-
ga ali dveh strokovnih preda-
vanj organiziramo pogovor-
ni večer z uspešnimi podje-
tniki s poudarkom na mla-
dosti. V okviru Tedna obrti 
in podjetništva želimo več-
ji zagon dati mladim,« po-
udarja Bernik. Teden obr-
ti in podjetništva se je začel 
v soboto s pohodom obrtni-
kov in podjetnikov, nadalje-
val včeraj s TOP pogovornim 
večerom Podjetniška misel-
nost malo drugače. Tretji 

dogodek bo danes, ko se bo 
v Inkubatorju in coworking 
centru Lokomotiva v Škofji 
Loki ob 17. uri začelo sveto-
vanje za podjetnike začetni-
ke z naslovom Gremo mi na 
svoje! »Tradicionalno nudi-
mo svetovanja podjetnikom 
začetnikom. Res je, da ima 
škofjeloško območje niz-
ko brezposelnost, da je več-
ji problem pomanjkanje ka-
dra predvsem s tehnično iz-
obrazbo. Kljub vsemu pa 
mladim damo možnost, 
da povprašajo, kako začeti 
z lastnim podjetjem,« pra-
vi Bernik. Jutri bo v Sokol-
skem domu v Škofji Loki ob 

18. uri odprtje razstave izdel-
kov dijakov Šolskega centra 
Škofja Loka s podelitvijo na-
grad OOZ Škofja Loka in fo-
tografska razstava obrtnikov 
in podjetnikov. Gre za tra-
dicionalni dogodek, o tem, 
kaj bo letos novega, pa Mis-
son pravi: »To je eden osre-
dnjih dogodkov. Hočemo 
prepoznati mlade z njihovi-
mi zaključnimi izdelki, ki so 
se prav posebej izkazali. Le-
tos smo sklenili, da bi z nji-
mi želeli ohraniti stik. Naj-
bolj perspektivne želimo sle-
diti, saj jih v okolju potrebu-
jemo. Treba jih je podpre-
ti, da nadaljujejo uspešno 

delo.« V četrtek bo svoja vra-
ta ob 18. uri odprl Kreativni 
center Mizarnica v Žireh, ob 
19.30 pa bo v Škofji Loki za-
četek dogodka Dobimo se v 
coworking centru Lokomo-
tiva s produkcijsko ekipo 
Coworking izven okvirjev. 
Ob 19.45 se bodo obiskoval-
ci lahko udeležili snemanja 
produkcijske ekipe na tere-
nu. Zaključek Tedna obrti in 
podjetništva na Loškem bo v 
petek z ogledom nove tovar-
ne podjetja Polycom v Dob-
ju (ob 17. uri). 

Podpora občin

Teden podjetništva in 
obrti podpirajo tudi vse šti-
ri občine na Loškem: Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Žiri in Železniki. Župani so 
ob tej priložnosti nameni-
li nekaj besed podjetništvu 
v minulem letu in sprego-
vorili o načrtih občin na po-
dročju spodbujanja in razvo-
ja obrti in podjetništva. Pou-
darjajo, da gredo obrtnikom 
in podjetnikom nasproti v 
okviru zakonskih možnosti, 
predvsem pri industrijsko-
-obrtnih conah, nižjem ko-
munalnem prispevku, raz-
ličnih razpisih za podjetni-
ke ... Kot pa je bil jasen Janez 
Žakelj, župan Žirov, se pod-
jetništvo v prvi vrsti razvija 
zaradi podjetnih ljudi. In na 
Loškem jih je kar veliko.

TOP, dogodek na Loškem
Na Loškem od 19. do 25. maja poteka tradicionalni Teden obrti in podjetništva, ki prinaša zanimive dogodke. V ospredje 
postavljajo mlade.

Ob Tednu obrti in podjetništva na Loškem so spregovorili (od leve): Milan Čadež, župan 
občine Gorenja vas - Poljane, Anton Luznar, župan Železnikov, Jože Misson, predsednik 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, Jurij Bernik, direktor Razvojne agencije 
Sora, in Janez Žakelj, župan Žirov. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko so že lani 
zamenjali del razrahlja-
nih in uničenih tlakovcev, 
se letos delo na Maistro-
vem trgu v Kranju nadalju-
je. Komunala Kranj je prej-
šnji teden začela obširnej-
še popravilo plošč v sklopu 
rednega vzdrževanja cest. 

Zamenjali in na novo po-
ložili bodo približno dvesto 
kvadratnih metrov poško-
dovanih plošč. Stroške bo 
Mestna občina Kranj pok-
rila iz sredstev, ki so za ta 
namen rezervirana v prora-
čunu za letošnje leto. Tako 
bo celoten Maistrov trg ob-
novljen najkasneje do kon-
ca meseca julija.

Nadaljujejo prenovo 
Maistrovega trga

Prenova poškodovanih plošč naj bi bila končana do konca 
julija. / Foto: Tina Dokl

Gorje – V naseljih Poljšica 
in Zgornje Laze bodo v teh 
dneh začeli z obnovo občin-
skih cest. Pogodbi o obnovi 
omenjenih cest sta župan 
Občine Gorje Peter Torkar 
in direktor Gorenjske grad-
bene družbe Kranj Stanislav 
Remic podpisala v začetku 
maja. Dela na Zgornjih Lazah 
naj bi bila vredna nekaj manj 
kot dvesto tisoč evrov, poleg 
obnove cestišča pa bodo 
uredili še javno razsvetljavo 
v naselju, za obnovo ceste na 
Poljšici pa bodo odšteli 148 
tisoč evrov. Dela bodo pred-
vidoma končali jeseni.

Obnovili bodo dve cesti

Kovor – Na Podružnični šoli 
Kovor bodo energetsko sani-
rali fasado, dela bodo začeli 
še v maju in jih zaključili v 
avgustu. Z izvajalcem del je 
že podpisana pogodba, po-
godbena vrednost del znaša 
dobrih 48 tisoč evrov. Kot so 
sporočili iz občinske uprave, 
bo pouk do začetka poletnih 
šolskih počitnic oviran le 
minimalno. V sodelovanju s 
krajani in uporabniki je bila 
določena tudi barva fasade: 
ta ostane rumena.

Podružnična šola Kovor 
z novim videzom

Brdo – V petek, 25. maja, 
bo na Brdu pri Kranju slo-
vesnost ob 25-letnici delo-
vanja Združenja slovenskih 
elektroenergetikov CIGFRE 
– CIRED. Posameznikom 
in kolektivom, ki so najbolj 
zaznamovali delo združenja, 
bodo podelili priznanja.

Jubilej 
elektroenergetikov
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) 
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja naslednje 

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI SPREMEMB  

IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OB-
ČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 8

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča javnost, da bo javno 
razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - 
spremembe št. 8 (krajše: SD OPN 08), ki ga je pod številko pro-
jekta 1523 izdelalo podjetje Locus d.o.o. Postopek SD OPN 08 se 
izvaja v skladu s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

SD OPN 08 se nanašajo na spremembe izvedbenega dela OPN. 
Bistvena sprememba se zgodi v grafičnem delu, kjer gre za 
spremembo osnovne namenske rabe prostora iz kmetijskih 
zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe umestitve krožišča Tra-
ta v prostor.

Kraj in čas javne razgrnitve 

Javna razgrnitev SD OPN 08 bo potekala od 29. maja 2018 do 
vključno 29. junija 2018, v sobi št. 101 Občine Cerklje na Gorenj-
skem (I. nadstropje), Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Go-
renjskem, v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo bo javno 
dostopno tudi na spletnem naslovu www.cerklje.si.

Kraj in čas javne obravnave

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava SD 
OPN 08, ki bo potekala v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16. uri, 
v veliki sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem (II. nadstropje), 
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen do-
polnjeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresi-
rani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlo-
ge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov oziroma na pripravljeni 
obrazec na mestu javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov 
Občine Cerklje na Gorenjskem. Rok za podajo pripomb in pre-
dlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji 
dan javne razgrnitve.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Gorenjski Glas in na sple-
tni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Številka: 350-01/2018-40 
Datum:   21. 5. 2018     
 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Župan 
 Franc Čebulj, l.r.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Leta 1948 je 
bil v Škofji Loki ustanovljen 
Dom igre in dela, predho-
dnik današnjega javnega 
zavoda Vrtec Škofja Loka. 
K ustanovitvi so pomagali 
AFŽ Škofja Loka, občinsko 
socialno varstvo in sindika-
ti. Ker ni bilo druge ustre-
zne stavbe, so se naselili v 
prostorih takratne Osnovne 
šole Petra Kavčiča. V vrtec je 
bilo v prvem letu vključenih 
62 otrok, na razpolago pa so 
imeli kuhinjo, shrambo, je-
dilnico in en razred kot učil-
nico.

Danes je Vrtec Škofja 
Loka drugi največji vrtec na 
Gorenjskem. Sestavlja ga 

sedem enot s skupaj kar 49 
oddelki. Trenutno je v njih 
okoli devetsto otrok, zaposle-
nih pa je blizu sto petdeset. 

»Skozi zgodovino pred-
šolske vzgoje in tudi Vrtca 
Škofja Loka so se spreminja-
li programi, pristopi, načini, 
razumevanja in naklonje-
nosti. Najbolj pomembno 
pa je, da je ostal odnos, po-
vezan z otrokom in njego-
vo osebnostjo,« je na torkovi 
slavnostni akademiji v dvo-
rani Sokolskega doma v Ško-
fji Loki povedala ravnateljica 
Janja Bogataj. »Vrtec je pros-
tor, kjer se spletajo prve niti 
prijateljstva, ljubezni in za-
upanja. Je podporno okolje 
otroku in njegovi družini, « 
je tudi povedala ravnateljica, 

vzgojiteljice in otroci pa so 
se predstavili s prisrčnim 
programom. 

Zbrane je nagovoril tudi 
župan Miha Ješe, ki se ni 
mogel izogniti pričakova-
ni gradnji nove enote Vrtca 
Kamnitnik, ki je prioritetna 
investicija, saj je na čakal-
nem seznamu zadnja leta 
okoli sto otrok.

»V moji mladosti je bil vr-
tec bolj izjema kot pravilo. 
Nato so se potrebe po vrtcih 
povečevale. Loka je rasla in 
sedaj je več vrtcev na različ-
nih lokacijah. Žal vam da-
nes še ne morem reči, da 
smo zasadili lopato za novo 
enoto Vrtca Kamnitnik. Lah-
ko povem le, da gremo v dru-
gi krog izbire izvajalca in 

upam, da ga bomo našli v 
kratkem. Gradnja bo pred-
vidoma trajala 14 mesecev 
in zato računam, da bo dru-
go leto do začetka šolske-
ga leta zgrajen nov vrtec na 
Kamnitniku. Bo pa to vrtec, 
ki ne bo le omogočal dobre-
ga bivanja in vzgoje otrok, 
ampak bo zadoščal za vse 
otroke, ki bodo potrebova-
li vrtčevsko varstvo,« je ob 
čestitkah sedanjim in nek-
danjim zaposlenim v Vrtcu 
Škofja Loka poudaril župan 
Miha Ješe. 

Ob koncu programa je dla-
ni in grla zbranih ogrel še 
gost večera pevec Aleksan-
der Mežek, ki tako kot Vrtec 
Škofja Loka letos praznuje 
sedemdeset let.

Drugo leto v nov vrtec
To je želja tako vzgojiteljev kot staršev in otrok v Škofji Loki, kjer v letošnjem letu praznujejo 
sedemdeset let organizirane predšolske vzgoje, jubilej pa so proslavili minuli četrtek.

Prisrčno praznovanje jubileja Vrtca Škofja Loka se je zaključilo s skupno pesmijo, ki so jo zbrani zapeli z gostom 
Aleksandrom Mežkom. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Godešič, Škofja Loka – Sre-
di maja je minilo sto let od 
upora slovenskih vojakov v 
Judenburgu. Upor so zadu-
šili, njegovega vodjo Antona 
Hafnerja z Godešiča in še 
16 njegovih somišljenikov 
pa ustrelili. Upor tik pred 
koncem prve svetovne vojne 
je bil veliko dejanje, ki je na-
povedovalo konec vojne mo-
rije, konec habsburške mo-
narhije in osvoboditev slo-
venskega naroda iz »ječe 
narodov«, slovenski vojaki 
pa vizionarji, vredni zgodo-
vinskega spomina.

Ob obletnici so njihov spo-
min počastili v Hafnerjevi 
domači vasi. K spominske-
mu obeležju na rojstni hiši 
Antona Hafnerja na Godeši-
ču 37 so položili spominske 

vence, slovesnost pa nadalje-
vali v Aleji zaslužnih Ločanov 
v Škofji Loki, kjer stoji spo-
menik godeškemu in škof-
jeloškemu rodoljubu. Tudi 
tja so ob častni straži garde 

Slovenske vojske in ob zvo-
kih Mestnega pihalnega or-
kestra Škofja Loka položili 
vence, v nagovorih pa so se 
rojaka spomnili Vinko Haf-
ner, nečak Antona Hafnerja, 

Boris Koprivnikar, podpred-
sednik vlade in minister za 
javno upravo, ter župan Ob-
čine Škofja Loka Miha Ješe. 
Slednji je prebral tudi pismo 
Hannesa Dolleschalla, župa-
na Judenburga, ki se ni mogel 
udeležiti slovesnosti v spo-
min na Antona Hafnerja, in 
vseh žrtev upora 17. pešpolka 
v Judenburgu (v njem je kraj-
ši čas služil tudi Ivan Can-
kar), tamkajšnji prebivalci pa 
cenijo njihovo žrtev. 

V četrtek, 24. maja, bo ob 
19.30 v Kašči tudi Blaznikov 
večer o zadnjem letu prve 
svetovne vojne in uporu slo-
venskih vojakov v Judenbur-
gu. O tem bosta govorila 
zgodovinar Marko Štepec 
iz Muzeja novejše zgodovi-
ne Slovenije v Ljubljani in 
Vinko Hafner, nečak Anto-
na Hafnerja.

Spomin na upor slovenskih vojakov
Na Godešiču in v Škofji Loki so se ob stoti obletnici upora slovenskih vojakov v Judenburgu poklonili 
spominu vodje upora Antonu Hafnerju.

K spomeniku Antona Hafnerja v Aleji zaslužnih Ločanov so 
položili venec. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – V počastitev medna-
rodnega dneva muzejev je 
bila včeraj v Narodni galeriji 
Slovenije slovesna podelitev 
Valvasorjevih odličij za izje-
mne dosežke na področju 
muzejstva. Slovensko muzej-
sko društvo vsako leto podeli 
tri Valvasorjeve nagrade za 
enkratne dosežke za pretek-
lo leto, strokovna komisija 
je med 14 prijavljenimi pro-
jekti nagradila Tržiški muzej 
za stalno razstavo tržiških 
obrti: Tržiški šuštarji, Usnje 
vseh barv, Klobčič in nit, stari 
modni hit. »Nova stalna raz-
stava je rezultat petletnega 
ustvarjalnega dela, na novo 
smo postavili čevljarsko, 
usnjarsko, tekstilno in bar-
varsko zbirko ter v posebnem 
prostoru prikazali pestrost 

ostalih pomembnih tržiških 
obrti. Želeli smo poudariti 
pomembnost tržiške kultur-
ne dediščine rokodelskih, 
obrtnih in industrijskih de-
javnosti, zato smo izpostavili 
najdragocenejše predmete in 
predstavili pomen znanj in 
ročnih spretnosti posame-
zni obrti,« je povedala direk-
torica Tržiškega muzeja Jana 
Babšek, ki je ponosna, da je 
bilo njeno in delo sodelav-
cev muzeja opaženo. Župan 
Občine Tržič Borut Sajovic je 
vesel, da je bil predlog občine 
Tržič, da nagradi direktorico 
muzeja kot vodjo projekta in 
njene srčne ter predane so-
delavce prepoznan kot pro-
jekt z dodano vrednostjo. S 
takšnim prestižnim prizna-
njem se ime Tržiškega mu-
zeja pojavlja tudi v širšem 
slovenskem prostoru.

Tržiškemu muzeju najvišje 
muzejsko priznanje
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Postanite donator  
osnovni šoli v svojem kraju  
z nakupom slikanice Pomisli

Slikanica Pomisli seje mir v svetu in je  
s priloženimi gradivi odličen učni pripomoček  
za najmlajše. Podjetja in podjetniki, vabljeni  
k nakupu po posebni donatorski ceni.

Več: www.amnesty.si/pomisli

B
R

E
Z

P
L

AČ
N

A 
O

B
JA

VA

A
nk

er
st

 G
nb

R
, E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

V Krivi Vrbi / Krumpendorfu ob Vrbskem jezeru na avstrijskem 
Koroškem od junija do začetka oktobra 2018 zaposlimo 

natakarja/sodelavca za 
strežbo m/ž

(Kellner/Serviererin mit Inkasso)

 Delo poteka 6 dni na teden, od 17. ure do 22:30.
Nudimo vam dobro plačo.

Potrebno je dobro znanje nemščine. 

Prosimo, javite se nam na:
rosenheim@sporthotel-leitner.at

Fr. Hermine Leitner
Hotel Rosenheim BetriebsgesmbH

Schlossallee 33, A-9201 Krumpendorf am Wörthersee/Kriva Vrba ob Vrbskem jezeru

Holidaycheck priznanje za vrhunski hotel
A-9551 Bodensdorf • Gerlitzen Alpe/Osojščica

Zaposlimo

snažilke/sobarice m/ž
(Reinigungskräfte/Stubenmädchen)

Pogoj je znanje nemščine. Delo poteka 5 oz. 6. dni na teden, 40 
oz. 48 ur. Po želji vam nudimo tudi možnost bivanja oz. možnost 

prevoza z drugimi sodelavci na relaciji Jesenice - Gerlitzen/
Osojščica - Jesenice. Plača najmanj po kolektivni pogodbi, 

odvisno od kvalifikacije in delovnega časa tudi več. 
G. dir. Andreas Feichter se veseli vašega klica ali sporočila:
tel.: 0043 (0) 4248 2880 • e-pošta: af@hotel-feuerberg.at

Dodatne informacije najdete na: hotel-feuerberg.at

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi so de-
vetnajstič obeležili občinski 
praznik. Zbrane je na slove-
snosti v kulturnem domu na-
govoril tudi župan Stanislav 
Poglajen, ki se je na kratko 
sprehodil skozi pomembne 
dogodke, ki so zaznamovali 
minulo leto. Najzahtevnejši 
projekt v občini je predstavlja-
la izgradnja kanalizacijskega 
sistema. Kohezijski projekt 
je zaključen, občino pa po žu-
panovih besedah čaka še pre-
cej dela z gradnjo sekundar-
nih vodov v naseljih Klanec, 
Breg, Nasovče in Potok. Ob-
čina je v zadnjem letu dokon-
čala dela na Gori, v Gmajnici, 
Mlaki in Podborštu. 

»Kljub podpisani pogod-
bi z ministrstvom za okolje 
in prostor o sofinanciranju 
gradnje za vsa že dokončana 
in izvajalcem poplačana dela 
še nismo prejeli povrnjenih 
sredstev. Zopet se zatika na 
strani države,« je bil kritičen 
Poglajen, saj je občina za iz-
gradnjo kanalizacije name-
nila 2,5 milijona evrov, od 
države in Evropske unije pa 
so dobili 1,6 milijona evrov, 
preostanek pa še čakajo.

Spomnil je tudi na nadzi-
davo osnovne šole v Komen-
di, s čimer so pridobili šti-
ri oddelke in kabinete, sani-
tarije ter prostore za upravo 
vrtca – 725 tisoč evrov vred-
no investicijo so financirali 

iz lastnih sredstev. Zamenja-
li so tudi okna in vrata Gla-
varjeve bolnice in obnovili 
petsto metrov ceste proti Ko-
mendski Dobravi. Poglajen 
obžaluje, da klub prizadeva-
njem še niso pridobili izvze-
tih zemljišč na območju ko-
mendske poslovne cone, in 
je izrazil upanje, da se bo v 
naslednjih letih vendarle za-
čela graditi cestna povezava 
Želodnik–Vodice, ki bo raz-
bremenila tudi ceste na ob-
močju občine Komenda. 
Prav tako se v Komendi nade-
jajo, da se bo kmalu uresni-
čila dolgoletna želja po izgra-
dnji doma za starejše občane.

Na proslavi so podelili tudi 
občinska priznanja. Letošnje 
bronasto priznanje je prejel 
Franc Podjed, ki je dejaven 
na številnih področjih v ob-
čini in tudi eden od ključnih 
mož pri organizaciji kme-
tijskega sejma. Srebrno pri-
znanje je za dolgoletno delo 
z mladimi s težavami v razvo-
ju prejela dr. Angelca Žerov-
nik, ki kljub upokojitvi osta-
ja dejavna v različnih organi-
zacijah v občini in izven nje. 
Zlato priznanje pa je šlo letos 
v roke Veroniki Kepic. Pri-
znanje je prejela za dolgole-
tno delo pri Rdečem križu in 
njena prizadevanja pri skrbi 

za nego starostnikov in lju-
di v stiski. Vrsto let organizi-
ra tudi proslave za matere in 
žene ob dnevu žena in mate-
rinskem dnevu, poleg tega pa 
je kot članica Mešanega pev-
skega zbora Moste in društva 
upokojencev dejavna tudi na 
kulturnem področju.

Priznanja so podelili tudi 
športnikom. Najperspektiv-
nejša športnika do 15 let sta 
postala šahist Jan Šublej in 
judoistka Haya Veinhandl 
Obaid. V članski konkuren-
ci pa sta najboljša športni-
ka leta postala atletinja Aga-
ta Zupin in jahač Roman Je-
rovšek.

Ob prazniku priznanja
Občinski praznik so v Komendi počastili s proslavo in podelitvijo nagrad zaslužnim občanom in 
najboljšim športnikom.

Franc Podjed, Veronika Kepic, dr. Angelca Žerovnik, župan Stanislav Poglajen, Haya 
Veinhandl Obaid, Jan Šubelj, Agata Zupin in Roman Jerovšek

Ana Šubic

Železniki – S simboličnim 
rezanjem traku so predse-
dnik uprave Domel Holdin-
ga Matjaž Čemažar, direk-
tor Domela Zvone Torkar 
in direktor poslovne enote 
Komponente Gregor Jelenc 
minuli petek uradno preda-
li namenu nove prostore na 
Trati pri Škofji Loki. Gre za 
peto lokacijo največjega že-
leznikarskega podjetja, ki 
ima skupaj že 1370 zaposle-
nih, od tega 250 na novi loka-
ciji v Škofji Loki. 

Torkar je razložil, da so v 
letih 2014 in 2015 začeli ugo-
tavljati, da ne bodo uspeli iz-
koristiti rasti, ki jim jo nudi 
trg in da brez novih prosto-
rov ne bodo zmogli slediti 
zahtevam industrije, pred-
vsem avtomobilske. Tako so 
kupili lokacijo nekdanjega 

LTH, kar jih je skupaj s ce-
lovito prenovo proizvodne 
hale stalo 13 milijonov evrov, 
vključno z opremo pa več kot 
dvajset milijonov evrov.

Na Trati proizvajajo kom-
ponente – ključne sestavne 
dele za elektromotorje. Po-
lovico jih namenjajo Do-
melovi proizvodnji, prav 

tolikšno količino pa proda-
jo drugim proizvajalcem 
elektromotorjev. Čemažar 
je povedal, da prihodnost 
vidijo v dveh stebrih: v se-
salnih enotah, kjer ohranja-
jo vodilno pozicijo na trgu, 
čeprav so odvisnost od trga 
sesalnikov zmanjšali pod 
polovico, in v elektronsko 
komutiranih motorjih. Nji-
hovi izdelki so vgrajeni v 
izdelke prepoznavnih bla-
govnih znamk iz različnih 
branž (gospodinjski apara-
ti, avtomobilska industri-
ja, vrtna oprema, profesio-
nalna čistilna oprema …). Z 
investicijo v nove prostore 
in opremo na Trati so pos-
tavljeni temelji za nasled-
nji razvojni korak, je pou-
daril Čemažar. Po petko-
vem uradnem odprtju so v 
soboto pripravili še dan od-
prtih vrat.

Postavili temelje za nadaljnji razvoj
Z investicijo v nove prostore v Škofji Loki so postavljeni temelji za naslednji razvojni korak, je ob 
uradnem odprtju dejal predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar.

Predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar, Franc 
Sinur iz družbe IBE, ki je projektirala obnovo proizvodne 
hale, in direktor Domela Zvone Torkar / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranjski mestni svetniki so že pred prazniki potrdili 
sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve. S tem so potrdili zneska za dobljeni glas na volitvah v 
občinski svet in kandidata za župana, ki sta kot najvišja dolo-
čena v Zakonu o volilni in referendumski kampanji in ostajata 
enaka kot za zadnje lokalne volitve. Politične stranke in drugi 
organizatorji volilne kampanje, katerih kandidati bodo izvo-
ljeni v mestni svet, bodo dobili povrnjene stroške kampanje 
v višini 0,33 evra za vsak prejeti glas. Do delnega povračila so 
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidatov za 
župana, ki bodo prejeli najmanj deset odstotkov glasov. Tako 
v prvem kot v morebitnem drugem krogu županskih volitev 
bodo ti prejeli po 0,12 evra za dobljeni glas. Skupni znesek po-
vrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.

Povrnitev stroškov kampanje
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AVSENIKOVA GLASBA  
V PODOBAH

Razstavo ilustracij slikarja  
Andreja Militarova, ki je ilustriral 
Avsenikove skladbe, si lahko 
ogledate v avli Gorenjskega glasa  
na Bleiweisovi 4 v Kranju  
do 30. maja 2018. Vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

www.blejski-grad.si
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Masa Likosar

Kranj – Boštjan Gorenc Piža-
ma in Tanja Komadina sta v 
kranjski Mestni knjižnici 
predstavila projekt Cankar v 
stripu. Gre za knjižni kom-
plet stripovskih izdaj treh 
slovenskih avtorjev in treh 
ilustratorjev, ki ponuja mo-
gočo refleksijo tega, kako 
nas lahko Cankar nagovar-
ja danes. 

Avtorja sta v sodobni pre-
obleki predstavila Cankar-
jevo Moje življenje. V stri-
pu, ki sta ga naslovila Moj 
lajf, beremo o tem, kako je 
šel Ivan prvič v šolo, kako je 
kradel suhe hruške iz mate-
rinega peharja, o podobah 
iz sanj, zasledimo celo »ha-
ripoterjevski« klobuk Izbi-
ruh.

V Cankarja sta se avtor-
ja padala počasi in temelji-
to. Ustvarjala sta pogloblje-
no, se popolnoma seznanila 
z Ivanovim časom in tedanjo 
podobo Vrhnike. 

»Cankar se je očitno od-
ločil, da bo ob stoti obletnici 
svoje smrti temeljito priso-
ten v najinih življenjih – in to 
ni nič čudnega, saj je vendar-
le mojster v slogu in temati-
ki, njegovo pisanje je aktual-
no,« pravi Boštjan in nadalju-
je: »Moj lajf vam bo zanimiv 
predvsem zato, ker ponudi 
razrešitev konflikta, ki se je 
porajal v Peharju suhih hru-
šk, ter Ivanu, njegovi mami 
in sestri nakloni olajšanje. Ta 
strip je marihuana za Can-
karjev heroin, zaradi njega 
boste želeli prebrati celoten 
opus Ivana Cankarja.«

Marihuana za 
Cankarjev heroin

Boštjan Gorenc Pižama in Tanja Komadina / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Kranj – Študijski kolegi Ana 
Belčič, Špela Dežman, San-
dra Stare in Danijel Brboro-
vić so leto dni oblikovali idej-
ne zasnove prenove ter revi-
talizacije zapuščenih ozi-
roma neobdelanih obmo-
čij Kranja. Njihov glavni na-
men je bil raziskati možnos-
ti za reintegracijo degradira-
nih urbanih območij v aktiv-
no mestno okolje in spodbu-
diti razmislek o možnostih 
prilagojene ponovne upora-
be kot trajnostne razvojne 
strategije, s katero skrbimo 
za ohranjanje stavbne kul-
turne dediščine iz dvajsete-
ga stoletja. Projekti obrav-
navajo lokacije Majdičeve-
ga mlina, Športnega centra 
Kranj, nabrežja reke Save ob 
mestnem središču in nekda-
nje tovarne Intex.

Avtorica ideje o prenovi to-
varne Intex Ana Belčič se je 
odločila povezati industrij-
sko preteklost in prihodnost 
novih podjetniških idej prek 
novega Muzeja kranjske in-
dustrije Franja Sirca, ki ga 

umešča v objekt. Špela Dež-
man je Majdičev mlin vzela 
pod drobnogled, ker stavba 
predstavlja prvo kranjsko to-
varno, ki je pred dobrim stole-
tjem močno vplivala na iden-
titeto ozkega obrečnega pasu 
in revitalizacija tega prosto-
ra bi vzpostavila odnos med 
mestom in otokom, ki leži na 
stičišču kulturno-upravnega 

in komercialnega središča 
mesta. Magistrsko delo San-
dre Stare obravnava Športni 
center Kranj kot potencial za 
športni turizem. Bližina na-
rave, pestrost športnih vse-
bin ter turistične lepote mes-
ta in njegove okolice so povod 
za razmislek o razvoju turi-
stične destinacije. Kranj bi 
se tako uvrstil na zemljevid 

turizma kot turistični cilj, 
specializiran za šport. Pro-
jekt Danijela Brborovića je 
usmerjen v revitalizacijo 
nabrežij reke Save v Kranju. 
S projektom linearnega par-
ka med nekdanjim Tekstilin-
dusom in Majdičevim mli-
nom pa bi mesto pridobilo 
bogat odprt javni prostor in 
turistično prepoznavnost.

Spregledani arhitekturni 
potenciali Kranja
V novi galeriji GT1 v središču Kranja bodo do srede, 30. maja, na ogled projekti magistrskih del mladih 
kranjskih arhitektov. Ob predstavitvenem dogodku so se avtorji dotaknili konceptualnih idej, možnosti 
izvedbe in financiranja njihovih projektov, ki odsevajo jasno vizijo za izboljšanje mestnega prostora.

Arhitekti Ana Belčič, Danijel Brborović in Špela Dežman; Sandra Stare je bila odsotna. 

Samo Lesjak

Škofja Loka – V Loškem mu-
zeju je uspešno zaživel pro-
jekt mednarodne izmenja-
ve umetnikov, katerih dela 
bodo na ogled v novo prido-
bljenih prostorih Loškega 
gradu. V prvi izmenjavi je 
lani Škofja Loka gostila tur-
škega umetnika slikarja Ha-
kana Esmerja, galerija Gu-
ler Sanat iz Ankare pa slo-
venskega slikarja Petra Gab-
ra, člana loškega Združenja 
umetnikov.

Peter Gaber je umetnik, 
ki se na temelju raziskovanj 
svetlobe, prostora in barve 
vse bolj uveljavlja na doma-
či likovni sceni. Tako znotraj 
krajinskega kot figuralnega 
slikarstva nakazuje nove iz-
razne smeri in odpira vpra-
šanja o pomenu klasične sli-
karske motivike v sodobnem 
času. Z deli, nastalimi v An-
kari, Gaber kontinuirano na-
daljuje svojo ustvarjalnost, 
ki črpa kreativno energijo iz 

želje po harmoniji in estetiki. 
Avtor se konstantno posveča 
iluzionističnim žanrsko fan-
tazijskim motivom, z različ-
nimi pozami in perspekti-
vami pa jih upodablja na na-
čin, kot jih doživlja sam. Raz-
krivajo nam subtilno likov-
no govorico, ki s svetlobni-
mi kvalitetami, živahnostjo 
in barvno harmonijo omo-
goča gledalcu posebne estet-
ske izkušnje. Kot pravi Ga-
ber, je celoten cikel nastajal 

v občutku domotožja in izra-
žanja prek ogromnih količin 
risanja in kontroliranega po-
livanja barve po velikih plat-
nih. Turčija ga je sprejela s 
pregovornim gostoljubjem, 
kreativno pa so prevladova-
li občutki osamljenosti in 
eskapizma – odtod tudi na-
slov razstave, katere dela iz-
žarevajo melanholijo in se iz 
zunanjega sveta preobračajo 
v notranji svet doživetij in ob-
čutkov.

Iz Ankare v Loko
Na Loškem gradu je na ogled odlična razstava Zbudi mojo osamljenost 
akademskega slikarja Petra Gabra. Dela so nastala lani v turški Ankari.

Od Ankare do Loke: Agata Pavlovec, Boštjan Soklič, Saša 
Nabergoj in Peter Gaber / Foto: arhiv razstave (Marija Demšar)
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Kranj – V četrtek, 24. maja, ob 
19. uri na Zavarovalnici Tri-
glav, Območna enota Kranj 
odpirajo razstavo likovnih del 
akademske slikarke in magi-
stre umetnosti Brine Torkar. 
Predstavila se bo s ciklom Ta 
zemlja je sveta, ki zajema nje-
na najnovejša dela, ki nas po-
peljejo v svet lepote in miru 
nedotaknjene narave. 

Ta zemlja je sveta
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Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

TRIGLAV KRANJ : DOMŽALE
sreda, 23. 5., ob 16. uri

Železniki – Prejšnji teden so potekale kvalifikacije za popolni-
tev tretje slovenske kegljaške lige, kjer so si kot predstavniki 
Gorenjske napredovanje priborili kegljači ekipe Železniki 2, ki 
so v dveh nastopih premagali ekipo Krke 2. Sicer pa so letošnji 
državni prvaki kegljači Konstruktorja, ki so zmagali pred Cal-
citom, ki si je z drugim mestom pridobil tekmovanje v evrop-
skem pokalu. V 1. B ligi je zmagal Triglav 1 in tako napredoval 
v 1. A ligo, deseti Siliko pa je izpadel v drugo ligo. V drugi ligi 
je najboljšo uvrstitev med gorenjskimi ekipami dosegel Calcit 
2 s četrtim mestom. V tretji ligi je bil četrti Adergas, Ljubelj 2 
pa je izpadel iz slovenske tretje lige. Državne prvakinje med 
ženskami so Celjanke – pred triglavankami, ki so se uvrstile 
v evropski pokal.

Uspešni kegljači Železnikov

Škofja Loka – Rokometaši so v končnici za državnega prva-
ka odigrali tekme devetega kroga. Ekipa Urbanscape Loka je 
gostovala pri Kopru 2013 in zmagala z zadetkom razlike (26 
: 27), potem ko so po prvem polčasu vodili za pet golov (11 : 
16). Na lestvici so na petem mestu.

Loški rokometaši zmagali v gosteh

Maja Bertoncelj

Kranj – V petek je bila v Ce-
lju tretja finalna tekma prve 
slovenske košarkarske lige 
za ženske med Cinkarno 
Celje in Triglavom. Celjan-
ke so bile tudi v tretje bolj-
še in že štirinajstič v zgodo-
vini osvojile naslov državnih 
prvakinj. 

Varovanke Damirja Gr-
gića so sezono državnega pr-
venstva sklenile brez poraza, 
Triglav pa je tako kot v prej-
šnji sezoni tekmovanje v 1. 
SKL končal na drugem mes-
tu, že sedmič zapored in na 
naslov državnih prvakinj še 
čaka. Zadnja, tretja tekma, 
se je končala z rezultatom 
87 : 45 (27 : 10, 19 : 8, 25 : 15, 
16 : 12). Še najbližje zmagi 

so bile Kranjčanke Celjan-
kam na drugi tekmi v doma-
či dvorani (62:69). So pa tri-
glavanke v tej sezoni osvojile 
naslov pokalnih zmagovalk, 
po tem, ko so v finalu prema-
gale prav Celjanke. 

»Po takem porazu je tež-
ko karkoli komentirati. Pri-
čakoval sem, da lahko po-
kažemo več, ne samo na tej 
tekmi, temveč tudi na neka-
terih preostalih. V seriji treh 
tekem smo odigrali le en do-
ber polčas. Kljub temu mis-
lim, da smo imeli dobro se-
zono in se mi zdi pravilno, 
da sta se pokalni naslov in 
naslov državnih prvakinj 
razdelila med nas in Celje,« 
je po tretji finalni tekmi po-
vedal Ernest Novak, trener 
Triglava.

Triglavanke podprvakinje
Državne članske košarkarske prvakinje so 
štirinajstič Celjanke, ki so bile boljše od Triglava.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Karateistka Tja-
ša Ristič je v petek ponosno 
pokazala bronasto medaljo, 
ki jo je v kategoriji do 61 kg 
osvojila na evropskem član-
skem prvenstvu v Novem 
Sadu. Njena medalja je dob-
ra motivacija tudi za druge 
slovenske karateiste. Ne na-
zadnje karate je bil sprejet 
tudi v olimpijsko družino 
in bo na sporedu iger v To-
kiu 2020. Tudi o tem sva se 
pogovarjali s članico Karate 
kluba Kranj.

Kdo je Tjaša Ristič?
»Stara sem 24 let, priha-

jam iz Kranja. V karateju 
sem pravzaprav že celo živ-
ljenje, odkar se spomnim, 
uradno pa od sedmega leta. 
Karate mi vzame veliko časa. 
Poleg tega delam magiste-
rij na Ekonomski fakulte-
ti, smer turizem. To podro-
čje me tudi zelo veseli. Rada 
se ukvarjam še z masažo 
in v prihodnosti je moj cilj 
odpreti masažni salon. Naša 
družina je tesno povezana 
s športom in tudi z glasbo. 
Moj oče Drago je trener ka-
rateja, s športom se rekrea-
tivno ukvarja tudi mami Mi-
lena, moj fant Rok Baskera 
je športnik, nogometaš, ig-
ral je tudi pri Olimpiji. Le 
moj brat Rok je popolnoma 
druga zgodba. Je v glasbi, v 
narodno-zabavnih vodah. 
Igra harmoniko pri Veselih 
Begunjčanih.«

Nekaj besed o medalji s član-
skega evropskega prvens tva ...

»Uresničile so se mi sa-
nje. Pred kratkim sem že 

zmagala v Premier ligi, še 
vedno pa to ni bilo isto kot 
evropsko prvenstvo. Tega 
uspeha nisem pričakovala. 
Sem pa nanj čakala zelo dol-
go in garala zanj. Je nagra-
da za minulo delo, za vztraj-
nost. Imela sem tudi krizno 
obdobje, ko mi ni šlo, pa ni-
sem vedela razloga. Ob stra-
ni so mi stali ljudje, ki so se-
daj tudi najbolj veseli. Na 
prvenstvu sem bila osredo-
točena predvsem na borbo, 
da dam vse od sebe, da si ne 
bom potem česa očitala. Bor-
be so bile zanimive, pred-
vsem zadnja, v kateri je bil 
rezultat izenačen, tako da je 
odločala sodniška odločitev, 
ki je bila s 5 : 0 v mojo korist. 
Sodnike sem prepričala, da 
sem boljša.« 

Treningi?
»Treniram ogromno, v 

pripravljalnem obdobju dva-
krat na dan, zjutraj fi t n-
es, fizična priprava, kondi-
cija, zvečer karate. Ob kon-
cih tednov so ali priprave ali 
pa tekme. Sodelujem tudi s 
športno psihologinjo, ki mi 
zelo pomaga. Imam dobro 
podporo, kar mi da še dodat-
no motivacijo.«

Zelo pomembna je konku-
renca na treningu. Kakšna 
je karate sredina v Kranju?

»Slovenija, tudi jaz seve-
da, ima s tem največji pro-
blem. V reprezentanci smo 
kvalitetni tekmovalci in tre-
ningi so lahko na veliko viš-
jem nivoju kot samo v klu-
bu. Večkrat na trening v 
Kranj pride reprezentančna 
kolegica, ki študira v Ljublja-
ni. Ena drugo dopolnjujeva. 

Z reprezentanco potujemo 
po svetu tudi na različne tre-
ning kampe, kjer se sreču-
jemo z mednarodno kon-
kurenco enakega ali višje-
ga ranga. Tam se lahko ve-
liko naučiš. Sicer pa je po-
membno tudi dobro sodelo-
vanje med trenerji v klubu in 
reprezentanci.«

Prehrana?
»Nimam nutricionista, se 

sama kar spoznam na to. Fa-
nt je nogometaš in oba se 
zdravo prehranjujeva. To se 
pozna na treningih in potem 
tudi na tekmovanjih.«

Cilji?
»Naslednji cilj je uvrsti-

tev na sredozemske igre, ok-
tobra še na svetovno prven-
stvo. Največji cilj pa so seve-
da olimpijske igre leta 2020 
v Tokiu, za kar bo treba še 

veliko garati. Slovenci ima-
mo slabše pogoje, smo pa 
vztrajni, grizemo in na tek-
movanjih dokazujemo, da 
se da. Upanje obstaja, tudi 
na medaljo. Pri karateju 
je tako, da lahko z vsakim 
nasprotnikom zmagaš ali iz-
gubiš. V danem trenutku se 
mora vse poklopiti.« 

O motivaciji, ker je karate pos-
tal olimpijska disciplina ...

»Motivacija je sedaj še ve-
liko večja, morda me je celo 
malce ovirala, a sem se na-
vadila pritiska. Na to sem 
čakala celo življenje, vsak 
športnik si želi nastopiti 
na olimpijskih igrah. Ved-
no sem rada tekmovala in 
vedno sem imela visoke ci-
lje, včasih celo previsoke. 
Upam, da se bo cilj uvrsti-
tve na olimpijske igre ures-
ničil.«

Dekle z zgodovinsko medaljo
Tjaša Ristič, članica Karate kluba Kranj, je na evropskem članskem prvenstvu v karateju osvojila prvo 
žensko člansko medaljo v zgodovini Karate zveze Slovenije. 

Tjaša Ristič z bronom z evropskega prvenstva. Njen velik 
cilj so olimpijske igre v Tokiu leta 2020.

Kranj – Nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi so od-
igrali tekme 29. ali predzadnjega kroga. Rezultati gorenjskih 
ekip: Cherriybox 24 Tabor Sežana – Zarica Kranj 3 : 3, AŠK 
Bravo – Kalcer Radomlje 9 : 2 in Roltek Dob – Ilirija 1911 2 : 0. 
Do zelo pomembne točke so prišli nogometaši Zarice Kranj, 
saj so jo osvojili na težkem gostovanju v Sežani. V njihovem 
boju za obstanek bo vse odvisno od razpleta zadnjega kroga, 
ki bo odigran v soboto. Predzadnji ali 25. krog so odigrali tudi 
nogometaši v tretji ligi – center. Rezultati gorenjskih ekip: 
Ivančna Gorica – Tinex Šenčur 5 : 0, Sava Kranj – Arne Tabor 
69 2 : 0, SIJ Acroni Jesenice – Kolpa 3:1, Šobec Lesce – Rudar 
Trbovlje 4 : 1, Komenda – Bled Hirter 0 : 1, Bohinje – Brinje 
Grosuplje 0 : 4.

Pomembna točka Zarice Kranj

Jože Marinček

Kranj – V prvi slovenski no-
gometni ligi je 34. krog 
postregel z derbijem med 
Mariborom in Olimpijo, ki 
so ga dobili Ljubljančani in 
dva kroga pred koncem pr-
venstva vodijo na lestvici. 

Pomembno tekmo so 
imeli tudi Kranjčani. Nogo-
metaši Triglava so namreč 
gostili Aluminij, na lestvici 
mesto pred Gorenjci. Sreča-
nje na nogometnem igrišču 
Športnega centra Kranj se je 
končalo z zmago Alumini-
ja z 0 : 2. Kranjčani so tek-
mo odigrali zelo slabo in si 
praktično skozi celotno sre-
čanje niso pripravili niti ene 

same priložnosti. Še najbliž-
je zadetku so bili iz prostega 
strela, ko je za las zgrešil Vla-
do Šmit. Aluminij si je s tem 
že zagotovil osmo mesto in 
obstanek v ligi, Triglav je na 
devetem. Pred zadnjim An-
karanom ima vsega dve toč-
ki prednosti. So pa pred do-
mačimi gledalci zmagali no-
gometaši Domžal, ki so s 3 
: 1 premagali Krško. Zade-
li so Dario Melnjak, Ama-
dej Vetrih in Agim Ibraimi. 
Domžalčani ostajajo na tret-
jem mestu. Naslednji, 35. ali 
predzadnji krog bo jutri. Vse 
tekme se bodo začele ob 16. 
uri, tudi v Kranju med Tri-
glavom in Domžalami.

Domžale uspešne, Triglav ne
Jutri se bosta oba gorenjska nogometna prvoligaša v predzadnjem krogu prvenstva pomerila v Kranju.

Na derbiju ekip z repa lestvice so triglavani (v temnejših 
dresih) doma izgubili z Aluminijem. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – AVK Triglav je organizator vaterpolskega turnirja Tri-
star 2018, namenjenega vaterpolistom, rojenim leta 2002 in 
mlajšim. Potekal bo od petka, 25. maja, do nedelje, 27. maja. 

Konec tedna v Kranju vaterpolski turnir
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 7 3 )Dedkova hiša – dušni kotiček (3. del)

Danes predstavljam še 
svoj tretji kotiček. Iz dnevne 
sobe na morje, danes v hri-
be. Tam je moj tretji dušni 
zapik. Na Jezerskem. Ded-
kova hiša. 

Tam sem preživljala otro-
ške in mladostniške dni. 
Tiste »nešolske«. Počitnice,  
konce tedna. Vedno je bilo 
neskončno lepo. Brezskrbno, 
igrivo, razposajeno. Kot se za 
mularijo spodobi. Peš, s kole-
som, s sankami, na smučeh, 
tekaških smučeh. V hribe, 
do jezera, kjer smo z mami 
delali lesene mlinčke in po-
nosno uživali v njihovem ur-
nem vrtenju, da so lahko sle-
dili tempu vode, ki jih je pri-
ganjala na poti z bližnjih hri-
bov v jezero in naprej. In na 
igrišču, kjer smo neumorno 
metali žogo na koš in, ne da 
bi se tega zavedali, trenirali 
svojo vztrajnost za kasnejše, 
odrasle dni. 

Na terasi hiške, kjer so me, 
ko sem bila čisto tiho in pri 

miru, obiskale veverice iz 
bližnjega gozda. Sedem jih 
je bilo. Vsaki sem dala ime 
in jih ločila po niansah barv, 
obliki repa in poteh, ki so jih 
ubirale, ko so skakale po bli-
žnjih smrekah. Potem sem 
šla na fakulteto. Ko sem štu-
dirala za izpite, sem vedno 
pobegnila od doma, mestne-
ga vrveža v Kranju, v mir in 
tišino, v »mojo Dedkovo 
hišo« na Jezersko. 

Tudi ko sta bila moja ot-
roka majhna, smo poletja 
najraje preživljali na Jezer-
skem. Pohajali smo po naj-
ljubših poteh in kotičkih 
mojega otroštva. Odkrivali 
nove, naše skupne. 

Nekega, že odraslega dne 
sem odkrila, v bistvu bolj za-
čutila, da je v Dedkovi hiši, 
točneje na terasi, moj tretji 
kotiček za dušo. Na ležalni-
ku sredi terase sem – v brez-
delju, ki sem si ga podarila 
– našla tretji zapik. Začutila 
sem mogočno energijo miru 

iz bližnjega gozda, ki se ji je 
pridružil seštevek občutkov 
vseh mojih »Jezerskih obdo-
bij«. Brezskrbnost, igrivost, 
otroško zaupanje v vse dob-
ro, ustvarjalnost, vzdržlji-
vost – tudi ko ne gre, spo-
sobnost opaziti drobne po-
sebnosti in dragocenosti, ki 
sestavijo barvito večjo podo-
bo. Mir. Čist zrak. Nešteti 

odtenki zelene barve, kjer 
spočiješ utrujene oči od vsa-
kodnevnih »bolj-ali-manj-
-(ne)-potrebnosti«. 

Ta zapik, te občutke upo-
rabljam, kadar ustvarjam 
kaj novega, se želim vrniti k 
sebi, začutiti in izraziti svo-
je potenciale. To sedaj de-
lim tudi z drugimi. Občas-
no v hiški vodim delavnice, 

lahko jo pa tudi najamete vsi 
tisti, ki tam, tako kot jaz že-
lite spočiti telo, dušo in srce. 

Upam, da ste v zapi-
sih o dušnih kotičkih našli 
kakšno idejo tudi zase in si 
ustvarili svoj poseben koti-
ček oziroma kotičke za raz-
lične potrebe. 

Uživajte. Kjerkoli, kadar-
koli. 

Jelena Justin

Današnja opisana pot 
nas bo pripeljala na najviš-
ji vrh zahodnega dela Sto-
la / Gran Monte, na Mon-
te Briniza / Brinico, ki ji do-
mačini rečejo tudi Viškorška 
gora. Ime je dobila po imenu 
vasi, ki leži pod njo: Viškor-
ša / Monteaperta. Stolov gre-
ben meri v dolžino približno 
34 kilometrov in se razpro-
stira med smaragdno Sočo 
na vzhodu in Terom na za-
hodu. Južna pobočja so trav-
nata in strma, severna stran 
grebena je poraščena. 

Izhodišče je vasica Monte-
aperta / Viškorša. Iz Kranja 
je najbližja pot do nje skozi 
Poljansko dolino v Cerkno, 
do Mosta na Soči, Kobari-
da, od tam pa proti Bregi-
nju, kjer prečkamo mejo čez 
nekdanji maloobmejni pre-
hod Most na Nadiži, zavije-
mo desno, nadaljujemo sko-
zi vas Tipana, nato pa zavi-
jemo ostro desno do vasi-
ce Viškorša, kjer peljemo 
mimo cerkve in na primer-
nem mestu parkiramo. 

Možnosti za vzpon sta 
dve, zato bomo naredili kro-
žno turo in se povzpeli po 

strmi poti 710 in sestopili po 
zložni mulatjeri št. 711. 

Pot 710 je že v spodnjem 
delu ponekod precej strma, 
a svojo pravo podobo poka-
že nad gozdno mejo, ko se 
postavi pokonci. Zelo! Pra-
va pohodniška vertikala. S 
travnika nad gozdno mejo 
pot najprej poteka v des-
no, nato pa se začne strmo 
vzpenjati v okljukih. V zgor-
njem delu pot poteka direk-
tno navzgor, po strmih ska-
lah, zato je po dežju nevar-
nost zdrsa velika. Zdrs na 
teh strmih travah se ne bi 
dobro končal. Ko dosežemo 

greben, se usmerimo des-
no oz. proti vzhodu in prvi 
vrh, ki ga dosežemo, je Mon-
te Testa Grande / Velika gla-
va. Nadaljujemo naprej pro-
ti Brinici. Greben tehnično 
ni zahteven, je pa ponekod 
izjemno ozek in izpostav-
ljen. Razgled z vrha Brinice 
je identičen celotnemu gre-
benskemu prečenju. Na se-
veru je pred nami divji gre-
ben Muscev z Zajavorjem, 
ki smo ga nedavno obiska-
li. Spodaj je Učja in prelaz 
Tanamea / Tam na meji. Za 
Musci se povsem drugače 
pokaže Strma peč, zraven je 
Montaž, pred njim Žrd, des-
no od njega pa Kanin z gre-
benom, ki se vleče do Sku-
tnika. Proti vzhodu se po-
kažejo Julijske Alpe, z mal-
ce sreče vidimo tudi Triglav. 

Tehnično zahtevnejši del 
poti je sestop z Brinice, saj se 
ponekod spuščamo resnič-
no strmo in ob koncu aprila 
je bilo treba prečiti še precej 
veliko zaplato snega, ki se je 
prediral do zadnjice. Greben 
prečimo do sedla Križ, kjer 
se obrnemo nazaj proti za-
hodu, na udobno mulatjero 
št. 711. Na drugi strani sed-
la se markirana pot nadalju-
je proti Breškemu Jalovcu. 

Sestop po omenjeni mula-
tjeri je lep, zložen, prav nič 
naporen. Le na koncu se že 

malce vleče, če sem povsem 
iskrena. Glede na to, da ce-
lotna tura poteka po južnem 
pobočju, predlagam, da se je 
lotimo spomladi ali jeseni. 
Poleti je preprosto prevroče. 
Če sem pa povsem pragma-
tična, pa mislim, da na gre-
benu tudi mrgoli kač, vsaj če 
pomislim na junijski obisk 
Breginjskega stola pred dav-
nimi leti. Tukaj naj ome-
nim tudi, da je greben znan 
po avrikljih, saj je v pomla-
dnih mesecih vse rumeno. 

Jaz sem bila tam žal en te-
den prekmalu.

Vsekakor tura, ki nam bo 
odprla oči in srce za kraje, 
kjer so živeli/živijo Slovenci 
in kamor se bomo še vrača-
li. Glede na to, da je vožnje 
v eno smer več kot tri ure, 
predlagam, da obisk podalj-
šamo za nekaj dni in obišče-
mo še kaj drugega. 
Nadmorska višina: 1636 m
Višinska razlika: 1300 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Testa Grande / Velika glava (1565 n. m.)  
in Monte Briniza / Brinica (1636 n. m.) 

Gori s slovenskim imenom
Najvišji vrh v zahodnem grebenu Stola / Gran Monte. Italijanski kraji s šumniki v imenu. Strmo, 
prepadno, z visokimi travami, izjemno razgledno in navdušujoče. Gora nad Tersko dolino.

Na grebenu Stola proti Veliki glavi / Foto: Jelena Justin

Vrh Brinice z razgledom proti Velikemu Karmanu in 
Karnijskim Alpam / Foto: Jelena Justin

Greben Stola proti sedlu Križ / Foto: Jelena Justin
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Urša Peternel

Kranjska Gora – Nedavnih 
olimpijskih iger v jogi Yo-
gaolimpics 2018, ki so pote-
kale v Nepalu, se je udeleži-
la tudi jogistka Ana Kersnik 
Žvab z jogijskim imenom 
Devayani iz Kranjske Gore. 
Ana se je domov vrnila s sre-
brno medaljo, tako visoko pa 
se ni uvrstila nobena Evro-
pejka.

Kot je povedala Ana, se 
olimpijskih iger v jogi ude-
ležujejo tekmovalci z vse-
ga sveta, razdeljeni pa so v 
različne starostne katego-
rije. Letos je sodelovalo sto 
moških in sto žensk, v Ani-
no starostno kategorijo do 35 
let pa se je uvrstilo deset tek-

movalk in med njimi je bila 
Ana edina iz Evrope, prevla-
dovale so jogistke iz Indi-
je, Nepala in Malezije. Tek-
movanje poteka tako, da na 
odru hkrati nastopa več jogi-
stov, ki skušajo čim bolj pra-
vilno izvesti telesne položa-
je – asane. Prvi trije položaji 

so obvezni, je povedala Ana, 
dva pa tekmovalci izberejo 
sami. Položaje je treba za-
držati kar nekaj časa, prav 
tako so pomembni prehodi 
iz položaja v položaj. »Lah-
ko rečem, da sem se na tek-
movanje dobro pripravila in 
da se je pokazalo moje dese-
tletno poučevanje joge. Zelo 
prav mi na tovrstnih tekmo-
vanjih pridejo tudi izkušnje 
profesionalnega modela, saj 
znam v še tako zahtevnih 
položajih zdržati dalj časa. K 
elegantnim prehodom med 
položaji pa pripomorejo tudi 
plesni gibi. Moj nastop je bil 
suveren, tekoč in dodelan. 
Pri vsem tem pa sem osta-
la osredotočena na to, kar 
zmorem in znam. Moj cilj je 
bil, da se čim bolje predsta-
vim jogijski sferi, saj nisem 
predstavljala le sebe, temveč 
tudi našo državo,« je bila s 
prikazanim zadovoljna Ana. 
Kljub hudi konkurenci je na 
koncu osvojila drugo mes-
to, a med prvimi tremi mes-
ti je bila res majhna razlika, 
bolj je šlo za manjše detajle, 
je dejala.

Kot je dodala, jogisti sicer 
ne tekmujejo pogosto, saj je 
joga v prvi vrsti namenjena 
spoznavanju svojega telesa. 
»A meni osebno tekmovanja 

predstavljajo poseben izziv, 
saj tako lahko dodelam svo-
je položaje, spoznam nove 
ljudi v jogijski sferi in tudi 
pridobim nove izkušnje,« je 
dodala Ana, ki se lahko po-
hvali tudi z nazivom miss 
Yoga 2012, uvrstila pa se 
je tudi v finale Miss Yogini 

Turkey 2018. A kot je deja-
la, bo omenjeno tekmovanje 
izpustila, predvsem zaradi 
drugih obveznosti in druži-
ne, saj ima dva majhna sino-
va, Jaka in Tjaša. Pripravlja 
pa se tudi na izid svoje četr-
te knjige, ki nosi naslov Joga 
za najmlajše. 

Z medaljo z jogijske olimpijade
Jogistka Ana Kersnik Žvab iz Kranjske Gore se je z olimpijskih iger v Nepalu vrnila s srebrno medaljo.

Jogistka Ana Kersnik Žvab / Foto: osebni arhiv

Ana je bila sprejeta tudi 
na prvenstvo v jogi, ki 
bo letos potekalo na 
Kitajskem. 

Kranjska Gora – V soboto, 26. maja, bo četrti Red Bull Goni 
Pony. Start bo v središču Kranjske Gore ob 15. uri, cilj na Vrši-
ču. Znova bo privabil množico ljubiteljev rekreacije in zabave, 
ki se bodo s ponyji podali na Vršič. Prijave so že zaključene. 
Potekal bo tudi spremljevalni program.

Četrtič bodo s ponyji gonili na Vršič

Maja Bertoncelj

Visoko – V soboto, 26. maja, 
se na Visokem v Poljanski 
dolini obeta pravi praznik 
teka, saj bo v organizaciji ŠD 
Poljane potekal jubilejni, že 
dvajseti Visoški tek.

»Visoški tek je bil prvič or-
ganiziran na dan državnos-
ti leta 1999. Tekmovanje je 
bilo med okoliškimi rekrea-
tivnimi tekači, še zlasti med 
otroki in mladino, že prvo 
leto zelo dobro sprejeto. V 
trinajstletni zgodovini je pre-
raslo lokalne meje. Organi-
zacijski preskok sega v leto 
2005, ko smo se priključili 

Gorenjskemu pokalu v re-
kreativnih tekih. Danes je Vi-
soški tek ena najbolj znanih 
prireditev, ki jih pripravlja-
mo v društvu. Udeležuje-
jo se ga tekmovalci iz različ-
nih koncev Slovenije in tudi 
iz tujine, še vedno pa nam je 
glavni cilj na tek privabiti čim 
večje število domačih tekačev 
ter na splošno spodbuditi te-
kaško aktivnost v kraju,« po-
udarjajo v ŠD Poljane. 

Start in cilj tekov sta pri 
Tavčarjevem dvorcu. Tek-
movanje bodo ob 10. uri od-
prle otroške kategorije, ob 11. 
uri pa bo start kategorij za od-
rasle na 9700-metrski progi.

Dvajseti Visoški tek

Maja Bertoncelj

Kopačnica – Več kot 180 te-
kačic in tekačev se je v soboto 
iz Kopačnice v Poljanski do-
lini podalo na skoraj dvajset 
kilometrov dolgo progo KBK 
(Kopačnica–Blegoš–Kopač-
nica) – traila v deveti izvedbi. 

Po sedmih izvedbah KBK-
-ja v klasični gor-dol varianti, 
iz Kopačnice direktno na vrh 
in potem prav tako nazaj, so 
organizatorji iz ŠD Marmor 
Hotavlje lani zagrizli v novo 
zgodbo, v KBK trail različi-
co. Trasa je od prejšnje nekaj 
kilometrov daljša, na njej pa 
je manj najtežjih klancev in 
več ravninskih delov. Z njo je 
letos najhitreje opravil eden 
najboljših slovenskih gor-
skih tekačev Gašper Bregar. 
Član KGT Papež je bil v cilju 

s časom 1;27:20. Kar prepri-
čljivo je prehitel najbližjega 
zasledovalca Simona Aliča 
(ŠD Nanos) iz bližnjih Vin-
harij, ki je bil v cilju s časom 
1;33:23. Tretji je bil Simon 
Strnad (ŠD Nanos - Kroufe, 
1;36:48). Precej bolj tesno 
je bilo v ženski konkurenci, 
kjer se je kot zmagovalka leta 
2018 vpisala Idrijčanka Saša 
Pisk (ŠD Bibov, 1;56:15), dru-
ga je bila Mihaela Tušar (ŠD 
Nanos Podnanos, 1:56:48), 
tretja pa Urša Trobec (KGT 
Papež, 2;01:41). 

Novo tekmovanje v slo-
venskem trail koledarju bo 
že ta konec tedna s Krva-
vec trail vikendom. V sobo-
to, 26. maja, bo Vertical ki-
lometer, v nedeljo, 27. maja, 
pa še Sky run na 21 ali 11 ki-
lometrov.

Tekaški praznik pod 
Blegošem
Zmagovalca teka iz Kopačnice na Blegoš in nazaj 
sta Gašper Bregar in Saša Pisk.

Tekači so se podali iz Kopačnice na Blegoš in nazaj.  
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Kranj – V Kranju bo v nedeljo, 27. maja, četrti Scottov kolesar-
ski dan. Med 9. in 18. uro bo potekal pester spremljevalni in 
animacijski program za vse generacije. Start otroškega mara-
tona (1 km) po ulicah starega mestnega jedra bo ob 11. uri, ob 
12. uri bo start malega družinskega maratona (12 km), ob 13. 
uri pa start velikega družinskega maratona (47 km).

Scottov kolesarski dan

Suzana P. Kovačič

Kranj – Kot je Duško Dublje-
vić povedal pred nekaj dnevi 
pri sorodnikih v Kranju, je o 
tem osebnem izzivu razmi-
šljal že dlje časa, zadnji dve 
leti pa se je nanj še intenziv-
neje začel pripravljati z dalj-
šimi kolesarskimi treningi 
– od petdeset do sto kilome-
trov na dan, lani tudi s kole-
sarsko turo iz Nikšića do Be-
ograda in nazaj. Potem je 
prišel dan, ko se je v Nik-
šiću, kjer živi, usedel na ce-
stno kolo in odpeljal v smeri 

Sarajevo–Banjaluka–Vrbo-
vec–Kranj. Na prvi etapi od 
Nikšića do Sarajeva je nare-
dil 184 kilometrov in več kot 
tri tisoč višinskih metrov. 
Naslednja etapa od Saraje-
va do Banjaluke je bila dol-
ga 177 kilometrov, premagal 
je 2300 višinskih metrov. 
Tretja etapa od Banjaluke 
do Vrbovca je bila bolj nižin-
ska, dolžine okrog 180 kilo-
metrov. Zadnja od Vrbovca 
do Kranja pa je bila dolga 225 
kilometrov z več kot dva tisoč 
višinskimi metri. Vozil je po 
običajnih prometnicah, ne 
stranskih poteh, to zanj po-
sebno doživetje pa zabele-
žil v kamero. Edini počitek 
je imel ponoči; v Sarajevu in 
Vrbovcu je prespal pri soro-
dnikih, v Banjaluki pa v ho-
telu. Zadnji del poti, od Za-
gorja ob Savi do Kranja, ga je 
na kolesu spremljal in spod-
bujal Marijan Gros, član ko-
lesarske sekcije Športnega 
društva Gorenjski glas. Du-
ško Dubljević se je na štiri-
dnevni poti – brez vmesne-
ga dneva premora – povsem 

osredotočil na kolesarjenje, 
in kot je povedal, je moč pra-
vilno razporedil in kakšne 
krize ni imel, na srečo niti 
»gumi defekta«. 

Sorodnike v Kranju je obi-
skal po tridesetih letih, a 
v tem kratkem času, ko je 
bil pri njih, ni miroval in 
je gorenjske kraje odkrival 
s kolesom. Upa, da kdaj v 

prihodnje odpelje tudi Ma-
raton Franja. 

»Teh 760 opravljenih ki-
lometrov je bila zame veli-
ko zadovoljstvo, hrana za 
dušo,« je še dejal, potem pa 
se čez nekaj dni iz Kranja od-
peljal po drugi poti nazaj; v 
jadranski smeri Novi Vino-
dolski–Zadar–Makarska–
Nikšić. 

Duško usvojil »Duško tour«
Triinšestdesetletni Duško Dubljević je osebni izziv uresničil s štiridnevnim kolesarjenjem od Nikšića 
do Kranja, kjer je po tridesetih letih obiskal sorodnike. Na t. i. Duško touru 2018 je prekolesaril približno 
760 kilometrov v eno smer, potem pa še nazaj ... 

Od Zagorja ob Savi do Kranja je Duška Dubljevića 
(levo) spremljal Marijan Gros, član kolesarske sekcije 
ŠD Gorenjski glas. Tudi oblekel ga je v kolesarski dres 
Gorenjskega glasa. / Foto: osebni arhiv

Spominska majica na 
kolesarskih 760 kilometrov 
v eno smer ... / Foto: osebni arhiv
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Simon Šubic

Ljubljana, Bled – Sloveni-
ja sicer ne velja za žeparski 
raj, a vseeno se zlasti v pole-
tni sezoni v turističnih sre-
diščih in mestih med šte-
vilne turiste radi pomeša-
jo tudi žeparji in drugi pri-
ložnostni tatovi. V slovenski 
policiji zato opozarjajo, da 
na dopustu, v Sloveniji ali v 
tujini, mislite tudi na ta se-
gment varnosti in ravnajte 
samozaščitno.

Žeparji se najraje giblje-
jo na lokacijah, kjer se zadr-
žujejo večje skupine turistov 
oziroma je tudi sicer gneča, 
turisti pa njihove tarče naj-
večkrat postanejo med ogle-
dovanjem znamenitosti, fo-
tografiranjem, nakupova-
njem ali posedanjem v go-
stinskih lokalih. Tudi na Go-
renjskem, kjer smo samo ju-
lija in avgusta lani zabeleži-
li skoraj milijon turističnih 
prenočitev, je takih prilož-
nosti zanje več kot na pretek. 
Med tatovi najbolj »priljub-
ljeni« so sicer poleg Bleda še 

Ljubljana, Postojnska jama 
ter druga večja turistična in 
obalna mesta, so policisti po-
udarili minuli petek na no-
vinarski konferenci na Lju-
bljanskem gradu. 

Medtem ko so v preteklo-
sti ulični tatovi najpogosteje 
delovali samostojno, žepa-
rili pa so predvsem v gneči 
na vlakih, avtobusih in več-
jih javnih prireditvah, danes 
raje delujejo v organiziranih 
skupinah z razdeljenimi vlo-
gami. Po besedah kriminali-
stičnega inšpektorja Policij-
ske uprave Ljubljana Mati-
je Breznika običajno sode-
lujejo vsaj trije storilci, lah-
ko tudi več, ki se npr. med 
ogledovanjem znamenitosti 
pridružijo večji skupini turi-
stov. Eden od njih opazuje, 
drugi z dežnikom, zemlje-
vidom, ruto in podobnim 
predmetom prekrije napa-
den zunanji žep, nahrbtnik 
ali torbico, tretji izvrši tatvi-
no in ukradene predmete ta-
koj preda četrtemu. Žepar-
je zanimajo predvsem de-
narnice, iz katerih najraje 

vzamejo evre in dolarje, dru-
ge valute jih manj zanimajo, 
ker jih je treba menjati. Ko iz 
denarnice poberejo denar, jo 
običajno odvržejo v reko, koš 
ali grmovje. 

Žeparji pridejo k nam za 
dan, dva

Storilci pri žeparjenju de-
lujejo zelo neopazno. Žrtve 
najraje okradejo, ko se gib-
ljejo, tako da te običajno 
sploh ne zaznajo nobenega 
kontakta in sploh ne vedo, 
da so bile okradene, zato so 
prepričane, da so denarnice 
izgubile. V Sloveniji so tatvi-
ne, pri katerih bi žeparji tor-
bico ali nahrbtnik prereza-
li, redke. Najpogosteje tatvi-
ne izvršijo iz nezaprtih torb 
ali iz takih, ki se lahko odpre-
jo. »Storilce premamijo ne-
zaprte zadrge in pretirano 
razkazovanje predmetov,« 
je opozoril Breznik.

Med tatovi je zanimi-
vo več žensk, storilci pa so 
predvsem tujci, večinoma 
iz Romunije, Bolgarije in 

območja nekdanje Jugosla-
vije. Po ugotovitvah Euro-
pola tuji storilci v Sloveni-
jo in druge evropske države 
prihajajo izključno z name-
nom izvrševanja žepnih tat-
vin. Po nekaj dneh ali celo še 
isti dan se te skupine že pre-
maknejo v drugo državo.

Pred žeparji se lahko naj-
bolje zaščitimo sami. »De-
nar in vrednejše predme-
te moramo prenašati v not-
ranjih žepih, večjo količino 
denarja pa shranimo na več 
mest. Zadrge naj bodo zapr-
te, pri gibanju v skupini no-
simo nahrbtnik spredaj, tudi 
torbice naj bodo pod nadzo-
rom. Posebno pozornost pa 
je treba nameniti osebam, ki 
niso del naše skupine,« sve-
tuje komandir Policijske po-
staje Bled Boštjan Lenček. 

Lani so slovenski poli-
cisti zaradi suma žeparjenja 
obravnavali okoli 25 oseb. 
Mnoge od njih so se po iden-
tifikacijah odstranile od sku-
pin, v katerih so bile prepoz-
nane kot sumljive, in obmo-
čje zapustile.

Turisti privabijo tudi žeparje
Žeparji se najraje pomešajo v skupine turistov, žrtve pa običajno okradejo tako neopazno, da te tatvine 
sploh ne zaznajo in mislijo, da so denarnico izgubile. 

Žeparji tudi v Sloveniji vse pogosteje delujejo v skupinah.  Storilci navadno žrtve okradejo povsem neopazno. 

Simon Šubic

Preddvor – V soboto dopol-
dan je na območju Storži-
ča nad Kališčem umrl plani-
nec, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. Pokojni, ki se 
je v hribe odpravil s psom, 
ki v dogodku ni bil poškodo-
van, je bil opoldan prijavljen 
kot pogrešan, po iskanju z 

vojaškim helikopterjem pa 
so ga našli mrtvega v skal-
ni grapi pod planinsko po-
tjo. Teren na kraju, kjer je 
bil najden planinec, je skal-
nat, zelo zahteven in strm, 
so pojasnili policisti, ki v ne-
sreči niso ugotovili sumlji-
vih okoliščin. Pokojnega so 
s helikopterjem prepeljali v 
dolino.

Na Storžiču umrl planinec

Simon Šubic

Kokra – Gorenjski policisti 
so zadnji konec tedna obrav-
navali 18 prometnih nesreč, 
polovica se je končala s po-
škodbami. Najhujša nesre-
ča se je zgodila v petek oko-
li 13.30 na cesti Preddvor–Je-
zersko, kjer je pri delovni za-
pori v Kokri z motorjem pa-
del avstrijski državljan, ki je 
pred tem izgubil nadzor nad 
motorjem. Z njim se je pe-
ljala tudi potnica, prav tako 
avstrijska državljanka, ki jo 
je po padcu odneslo v bližnjo 
reko, iz katere jo je rešil mo-
torist sam. Ta se je v nesreči 
lažje poškodoval, potnica pa 
huje, zato so jo s helikopter-
jem odpeljali v bolnišnico. 
Oba sta uporabljala motori-
stično opremo.

V petek popoldan je voznik 
v Voklem izgubil nadzor nad 
osebnim avtomobilom in po 
prebitju betonske ograje trčil 
v objekt ter se huje poškodo-
val, zvečer pa je še en voznik 
med prehitro vožnjo na ob-
močju Kranja povzročil trče-
nje s še dvema voziloma. 

V soboto so obravnava-
li štiri nesreče. V zgodnjih 
jutranjih urah je na obmo-
čju Lesc zaradi neprilagoje-
ne hitrosti padel kolesar, še 
en kolesar se je poškodoval v 
Leskovici, v Kranju sta na ob-
voznici trčila voznika oseb-
nih vozil, zvečer pa se je vo-
znik z avtomobilom prevr-
nil na streho na avtocestnem 
priključku na Hrušici.

V nedeljo se je pri padcu 
na območju Žirov poškodo-
val še en kolesar. 

Po nesreči padla v reko

Kranj – Gorenjski policisti so zadnji konec tedna štirikrat za-
segli manjše količine droge. V petek so dvakrat na javnem kra-
ju zasegli manjši količini konoplje, isto drogo pa so po enkrat 
zasegli tudi v soboto in nedeljo, ko so v postopkih v Škofji Loki 
in Radovljici obravnavali voznika osebnih vozil. V Radovljici 
je bil voznik tudi vinjen (0,70 mg/l). Proti vsem osebam, ki 
so jim zasegli konopljo, zdaj vodijo prekrškovne postopke. 

Štirikrat zasegli konopljo

Draga, Cerklje – V petek popoldan je občan v Dragi v občini 
Škofja Loka v svoji hiši zalotil žensko, ki je vstopila skozi odkle-
njena vhodna vrata. Ko jo je zalotil, je pregledovala omare. 
Lastnik je žensko zadržal na kraju in poklical policiste, ki jo 
zdaj obravnavajo zaradi poskusa drzne tatvine. V noči na ne-
deljo pa je neznani storilec iz odklenjene sobe nastanitvenega 
objekta na območju Cerkelj oškodovancu odtujil dokumente 
in mobilni telefon. Policisti so zadnji konec tedna obravna-
vali še poskus vloma v stanovanjsko hišo v Retečah, vlom v 
hišo na Zgornji Beli, od koder so neznanci odnesli denar in 
zlatnino, v noči na nedeljo pa še vlom v poslovni objekt na 
območju Gorenje vasi. 

Vstopila je skozi odklenjena vrata

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški policisti 
so pred dnevi prijeli 23-le-
tnega Kamničana, ki ga su-
mijo storitev dveh ropov in 
drzne tatvine. S kazensko 
ovadbo so ga privedli na za-
slišanje k preiskovalnemu 
sodniku, ki mu je odredil 
pripor. 

Kamniški policisti so v če-
trtek popoldne prejeli prija-
vo napada na občanko na Zi-
kovi ulici v Kamniku. Tedaj 
še neznani storilec je pristo-
pil do oškodovanke in ji z ra-
mena strgal torbico, tako da 
je padla po tleh in se lažje 
poškodovala. Storilca, ki je 
po dejanju zbežal, so poli-
cisti kmalu izsledili in pridr-
žali. V preiskavi so ugotovi-
li, da je isti osumljenec tega 

dne okoli 12. ure izvršil tudi 
drzno tatvino iz stanovanja 
na Kovinarski ulici v Kamni-
ku, pri kateri ga je zalotila 
lastnica, ki je policistom pri-
javila tatvino različnih pre-
hrambnih izdelkov in teh-
ničnih predmetov ter naki-
ta. Kasneje so policisti osu-
mljenca povezali še z ropom 
sredi meseca, v katerem se je 
huje ranila oškodovanka.   

Pri 23-letnem osumljen-
cu z območja Kamnika so 
kasneje na podlagi odredbe 
sodišča opravili hišno prei-
skavo, v kateri so zasegli 81 
predmetov – od računalni-
ka, nakita do uradnih doku-
mentov, mobilnih telefonov 
in bančnih kartic, za katere 
utemeljeno domnevajo, da 
izvirajo iz različnih kazni-
vih dejanj.

Prijet kmalu po ropu

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v soboto trem voznikom 
zasegli vozila. Dva zasega 
so izvedli škofjeloški poli-
cisti. Najprej so zasegli mo-
torno kolo motoristu, ki se 
je vozil brez motoristične 
čelade in ni razpolagal z ve-
ljavnim vozniškim dovolje-
njem. Iz prometa so kasne-
je izločili še voznika osebne-
ga avtomobila, ki je bil prav 
tako brez veljavnega vozni-
škega dovoljenja, pri sebi pa 
je imel tudi manjšo količino 
konoplje. Veljavnega vozni-
škega dovoljenja tudi ni imel 
voznik, ki so ga gorenjski 
prometni policisti ustavili v 
Lescah, bil je tudi pod vpli-
vom alkohola (0,47 mg/l), 
zato so ga izločili iz prometa. 

Med več drugimi vozniki, 
ki so bili zadnji konec tedna 

vinjeni, pa negativno izsto-
pata predvsem dva, so sporo-
čili s Policijske uprave Kranj. 
Na prvega so policisti nale-
teli v petek popoldne v Kra-
nju, kjer je v križišču zaspal 
za volanom ob prižganem 
avtomobilu. Ni jih presene-
tila ugotovitev, da ga je zde-
lal alkohol. Preizkus alko-
holiziranosti je voznik sicer 
odklonil, z naknadnim pre-
verjanjem pa so policisti iz-
vedeli, da je popil med osem 
in deset piv, preden se je use-
del za volan. S kombinacijo 
prekrškov zaradi alkohola in 
drog pa se je »izkazal« voz-
nik, ki so mu prometni poli-
cisti nadaljnjo vožnjo prepo-
vedali včeraj ponoči. Preiz-
kus alkoholiziranosti je pri 
njem pokazal rezultat 0,70 
mg/l alkohola, zasegli pa 
so mu tudi manjšo količino 
prepovedane marihuane.

Zaspal je v križišču
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Kranj – Gorenjski policisti so v okviru enotedenskega evropsko 
usklajenega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi (akcija 
Truck & Bus) minuli četrtek preverjali, kako ti vozniki upošteva-
jo prometna pravila. Kontrolirali so več kot petdeset tovrstnih 
vozil in ugotovili zgolj posamezne kršitve prometnih pravil, 
povezane z manjšimi prekoračitvami hitrosti vožnje in neupo-
rabo varnostnih pasov. Razveseljivo pa je, da pri nikomer niso 
ugotovili preobremenjenosti vozil ali prekrškov, povezanih 
s časom trajanja vožnje in počitki. Enak nadzor so policisti 
Specializirane enote za nadzor prometa istega dne izvajali na 
relaciji med Ljubljano in Dolenjsko. Kontrolirali so 28 vozil, 
pri tem pa izdali 23 plačilnih nalogov zaradi različnih kršitev, 
kot so prekoračitev hitrosti, neuporaba varnostnega pasu, na-
pačno naložen ali neoznačen tovor, preobremenjenost vozila, 
neupoštevanje obveznih odmorov voznikov, vožnja na prek-
ratki razdalji in tehnična neizpravnost vozil, nekatera tovorna 
vozila pa niso bila označena z nalepko za omejitev hitrosti.

Na Gorenjskem brez večjih kršitev



Alenka Brun

D
o dne, ko so zbi-
rali prijave, je bilo 
na srečanje prija-
vljenih 535 ude-
ležencev, se pa 

potem vedno zgodi, da se kdo 
prijavi še naknadno, ga potem 
morda ni na prireditev ali pa 
kdo pride še nenajavljen. 

Predstavnik organizator-
ja Toni Mežan razloži: »Pri-
jav je zagotovo vsako leto več. 
Nekatere zasebne glasbene 
šole, harmonikarska društva 
in klubi izkoristijo našo pri-
reditev kot zaključni dogodek 
šolskega leta. Kar je pa najbolj 
razveseljivo, je dejstvo, da je 
prisotnih vedno več mladih, 
ki na našem srečanju lahko 
uživajo tako v družbi pravih 
ljudskih godcev kot profesio-
nalnih glasbenikov.«

Tudi letošnji program sre-
čanja je bil podoben prete-
klim, vodila sta ga stari maček 

javnih prireditev Niko Rako-
vec in svetlolaska, ki tudi sama 
poprime za harmoniko, Maj-
či Bobnar; za zaključek pa je 
letos nastopil Ansambel Saša 
Avsenika in z njimi tudi nova 
pevka Larisa Majcen iz oko-
lice Ptuja. Vreme se je sicer 
kisalo, a je nekako zdržalo. Že 

zgodnje dopoldne je bilo tako 
na Jezerski promenadi živah-
no, povsod si slišal zvok har-
monike, na glavnem odru 
pa so se zvrstili številni krajši 
nastopi. Potem je že tradicio-
nalno, točno opoldne, ob Blej-
skem jezeru zadonela Avseni-
kova melodija. Harmonikarji 

in harmonikarice so zaigrali 
Otoček sredi jezera, Na Goli-
ci in Slakovega Čebelarja. V 
popoldanskem delu je priš-
la na vrsto povorka in »slaj-
ši del« srečanja, žrebanje 
nagrad, ki je izbranim ude-
ležencem srečanja na obraze 
risalo nasmehe.

HARMONIKE NA BLEDU
Vreme se je v nedeljo sicer nekaj kisalo, a je zdržalo letošnje ponovno srečanje harmonikaric in 
harmonikarjev ob Blejskem jezeru. Že šestič je tako na Bledu opoldne zazvenel Otoček sredi jezera.

Srečanje ob Blejsko jezero privabi vsako leto več harmonikarjev in harmonikaric vseh generacij. / Foto: Tina Dokl

Tudi na letošnjem srečanju harmonik je bila udeležba pisana. Tako je na koncu zadonel 
Avsenikov Otoček sredi jezera iz kar 560 harmonik. / Foto: Tina Dokl

Še zadnja vaja pred skupinskim igranjem: oče in sin 
Florjan in Filip Pintar iz Dobravice pri Podnartu / Foto: Tina Dokl

Niko Rakovec in Majči Bobnar / Foto: Tina Dokl

Zvok harmonik in živahno nedeljsko vzdušje srečanja sta 
spravila v plesno razpoloženje tudi blejskega župana Janeza 
Fajfarja. / Foto: Tina Dokl

Za letošnji, že 18. Večer slovenskih viž v narečju, ki bo 8. 
junija v Škofji Loki, se je prijavilo 15 ansamblov. Strokov-
no komisijo, ki je izbrala sodelujoče ansamble in skladbe, 
sta tudi letos vodila Tomaž Tozon in Francka Benedik. 
Sprejete skladbe ustrezajo tako po glasbeni kot besedil-
ni plati – Večer slovenskih viž v narečju je namreč edini 
slovenski glasbeni festival, na katerem ansambli še pre-
pevajo v narečjih. Komisija je izbrala osem tekmovalnih 
skladb in izvajalcev s povsem novimi narečnimi vižami. 
Tako se bodo v Športni dvorani Trata predstavili Brkinci, 
ansambel Dveh dolin, Hozentregarji, Kerlci, Me tri do pol-
noči, Mladi Belokranjci in Martin Špringer Huč, Odklop 
in Pvaninski abuhi.

Večer slovenskih viž v narečju
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Leti,
poleti dragi moj.

Razširi krila.
Podaj se v globočino.
Odpri srce
Zadihaj življenje.

Leti,
poleti dragi moj.

Razširi krila.
Podaj se v širino.
Odpri srce.
Zadihaj ljubezen.

Leti,
poleti brez mene.

Manca

Poleti dragi moj

PESMI MLADIH

Če zapremo oči in se predamo domišljiji, vsak od nas 
zna leteti. Nekateri sami, drugi v dvoje. Zato poletimo v 
poletne dni, ki so pred nami. 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.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

S 
svojimi deli so na 
letošnjem Dadi-
nem likovnem 
natečaju sodelova-
li učenci iz 53 šol, 

od tega jih je bilo 18 iz tujine. 
Letos so ustvarjali na temo 
Čebelice, moje ste prijatel-
jice, ki sovpada z letošnjim 
prvim svetovnim dnevom 
čebel. Na razpis je prispelo 
340 del, nekaj tudi na lesenih 
panjskih končnicah. Sodelo-
vali so tudi učenci iz Italije, 
Hrvaške, Bosne in Hercego-
vine, Makedonije in Avstrije 
ter prek projekta Erazmus še 
iz Romunije in Turčije.

Na izbrano temo so otroci 
na raznovrstne načine upo-
dobili čebele ter spomladan-
ske motive cvetoče narave z 
vso svojo barvitostjo in igri-
vostjo. »Prikupne, neposred-
ne izvedbe likovnih izdelkov 
mladih nadobudnih ustvar-
jalcev nam prikazujejo pom-
ladno brstenje, prebujan-
je narave in rojevanje nove-
ga življenja,« je v spremni 
besedi v katalogu, ki je izšle 

ob razstavi nastalih izdel-
kov, poudaril Boge Dimov-
ski. Letošnja novost na nate-
čaju so bile poslikane panj-
ske končnice. Zgodbe, upo-
dobljene na panjskih kon-
čnicah, navadno razkriva-
jo šege in običaje ter različ-
ne motive iz kmečkega živ-
ljenja. To staro prakso so po 
besedah Bogeta Dimovskega 
upoštevali tudi mladi udele-
ženci likovnega natečaja, tra-
dicijo pa obogatili in osveži-
li s svojimi idejami. Avtorji 

najboljših panjskih konč-
nic po izboru posebne komi-
sije so si prislužili medene 
nagrade. Tema letošnjega 
natečaja pa je otroke naved-
la tudi k razmišljanju o soob-
stoju človeka in čebele ter na 
skrb in odgovornost do oko-
lja, v katerem prebivamo. V 
OŠ Jakoba Aljaža so prepri-
čani, da se od čebel lahko tudi 
marsikaj naučimo, med dru-
gim da smo enotni močnejši.

Po besedah ravnate-
lja Jožeta Povšina so v 

slovenskih šolah lahko sre-
čni, da imajo učitelje, kot je 
bila Evelina Batista Abaza, ki 
je veselje in pozitiven odnos 
do umetnosti prenašala tudi 
na mladi rod. Podžupan 
Boris Vehovec pa je spom-
nil, da je OŠ Jakoba Aljaža 
edina kranjska osnovna šola 
s tako razvejanim likovnim 
natečajem. S tem skrbijo ne 
le za razvoj likovnih sposo-
bnosti pri mladih, ampak 
ohranjajo tudi spomin na 
priljubljeno učiteljico.

ČEBELE KOT NAVDIH
V Osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj so dvanajsto leto zapored razpisali likovni natečaj v spomin na 
pokojno sodelavko, likovno pedagoginjo Evelino Batista Abaza. 

V OŠ Jakoba Aljaža Kranj so minuli četrtek odprli razstavo del z 12. Dadinega likovnega 
natečaja. / Foto: Tina Dokl

Na letošnjo temo čebel so nastali raznovrstni likovni 
izdelki. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

L
etos se je Nejc prav-
zaprav vrnil na Hava-
je, ker prvič ni ures-
ničil svoje velike žel-
je: želel se je udeleži-

ti znanega pohoda na otoku 
Oahu. Hotel je videti zname-
nite stopnice Haiku, ki se jih 
je prijelo tudi ime Stairway 

to Haven, kar bi lahko preve-
dli kot stopnice do nebes ali 
kar »nebeška lojtra«. »Šti-
ri tisoč osemsto stopnic, ki 
vodijo do nekdanje opazoval-
nice, do letalskega radarja. 
Uradno je ta pohod – kakor-
koli obrneš – prepovedan. 
Dovoljenja za glavno pot ne 
dobiš. Kazen, če te dobijo, je 
okoli 1200 dolarjev. Stopni-
ce niso ravno varovane in 

vzdrževane. Tu je veliko lju-
di umrlo. Vodijo po grebenu, 
na levo in desno pa je bolj kot 
ne prepad. Čeprav je do nes-
reč prihajalo predvsem zato, 
ker ljudje hodijo tja tako kot 
pri nas na Triglav, če se poša-
lim – eni v japonkah, s ste-
kleničko vode, spet drugi pa 
seveda pripravljeni, v poho-
dnih čevljih in opremljeni 
z litri vode. Mi smo se kljub 

vsemu povzpeli na vrh, a s 
stranskega grebena ter se 
potem spustili nekaj stopnic 
nižje, toliko, da smo naredili 
kakšno fotografijo. Ker bele 
cone za ta pohod ni, kot sem 
že omenil, lahko rečem, da 
smo mi pač izbrali sivo.«

Nejc se je odločil, da se bo 
letos zapeljal tudi na ugas-
li ognjenik Haleakalo, ker 
je od tam želel videti sončni vzhod. Zanimala sta ga tudi 

vožnja do kraja Hane na oto-
ku Maui, in kanjon Waime-
ja na otoku Kauai – veliki 
kanjon Pacifika. Vleklo ga 
je, da bi obiskal znameni-
to divjo obalo Na Pali, ki se 
dviga osemsto metrov nara-
vnost iz morja in jo pokaže-
jo na začetku filma Jurski 
park. Gre za poraščeno in 
razbrazdano pečino. Mika-
lo ga je celo, da bi jo preho-
dil. »Lahko pa izbereš naj-
dražjo možnost – helikop-
ter in si jo ogledaš z vrha. A 
za to ti vzamejo med 230 in 
300 dolarji za 45 minut pre-
leta,« se nasmehne Nejc in 
nadaljuje: »Hodiš kakih 11 

milj, ker je slabih 18 kilome-
trov. Vmes prespiš – in seve-
da moraš imeti dovolilnico. 
Na koncu se nisem odločil, 
ker bi mi to vzelo kar dva ali 
tri dni. Ker je območje znot-
raj nacionalnega parka, spu-
stijo tja le določeno kvoto lju-
di: kakšnih petdeset na dan. 
S kvotami se na Havajih 
redno srečuješ. Tudi za na 
Haleakalo potrebuješ rezer-
vacijo in dovolilnico. Če si 
želiš ogledati Pearl Harbor, 
obstaja za ogled bojne ladje 
USS Arizona spet neka kvo-
ta brezplačnih vstopnic: kak-
šnih tri tisoč ali nekaj takega. 
In podobno.« 

 (Nadaljevanje prihodnjič)

Rajsko otočje v Tihem oceanu: Havaji (4)

LESTEV DO NEBA

Na otoku Kauai je Nejc našel vozilo, ki je bilo uporabljeno v 
enem od filmov o Jurskem parku. / Foto: osebni arhiv

Obala Na Pali je težko dostopna in je večkrat služila za 
sceno v filmih, tudi za Jurski park. / Foto: osebni arhiv

Lestev do neba / Foto: osebni arhiv
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V Škofji Loki so se 12. maja 2018 poročili: Andraž Trček 
in Alenka Buh, Franc Gerjolj in Eva Zorman ter Sebastian 
Gradišar in Marjanca Močnik; na Bledu: Blaž Markelj in 
Sabina Zgaga ter Samo Stadler in Marija Lukšič; v Radov-
ljici pa: Tomaž Štular in Marija Šimec ter Gregor Pirnat in 
Zala Zobec.

Mladoporočenci

Kranj – Dečve, pevke Folklorne skupine Sava, bodo ob 
dvajsetletnici svojega delovanja v soboto, 26. maja, v Sto-
lpu Škrlovec pripravile kar dva koncerta s posebnimi gosti. 
Simpatične pevke iz Stražišča s ponarodelimi večglasnimi 
pesmimi različnih slovenskih pokrajin že okroglih dvajset 
let skrbijo za ohranjanje tradicije pevskega ljudskega izro-
čila. Vmesne točke med plesnimi nastopi folklorne skupi-
ne so kmalu prerasle v redno udeležbo območnih srečanj 
malih vokalnih skupin. Rade so se odzvale vsakemu vabilu 
za nastop, pa naj bo to na odru Cankarjevega doma, podo-
knica ob rojstnem dnevu, nastop v domu upokojencev ali 
na vaškem odru na drugem koncu Slovenije. Zapele so 
tudi ob svečanih priložnostih na porokah in krstih, z vese-
ljem pa so vedno nastopile na domačem odru v Šmartin-
skem domu ob stražiških kulturnih tednih. Nabor pesmi 
se iz leta v leto povečuje, tako da jih je danes že več kot 
sto. Raste pa tudi prijateljstvo med pevkami, ki ohranja-
jo tradicijo, vzdržujejo stike in nabirajo izkušnje in znanje 
tudi pri drugih ljudskih skupinah. Zato se vsako leto en 
konec tedna odpravijo na vajo na turistično kmetijo v eno 
od slovenskih pokrajin, kjer navežejo stike s tamkajšnjimi 
skupinami ljudskih pevcev. Kjer se pojavijo Dečve, tam se 
slišita pesem in smeh. Ob obletnici lepo vabijo na dva kon-
certa, naslovljena Dečva, mene imej, ki bosta v soboto, 26. 
maja, ob 17. in 20. uri v dvorani Stolpa Škrlovec v Kranju. V 
goste so povabile ljudska godca 21. stoletja Boštjana Gom-
bača in Janeza Dovča ter skupino ljudskih pevcev Kopači iz 
Podlehnika, na odru pa se jim bosta pridružila tudi Janko 
Bajt in Jože Kočevar – dolgoletna godca Folklorne skupine 
Sava. Oba koncerta bosta vsebovala posebej za to prilož-
nost izbran nabor ljudskih pesmi, ki jih želijo s sodobnim 
konceptom približati vsem generacijam.

Dečva, mene imej

Dečve vabijo na koncert ob jubileju / Foto: arhiv GG (Gorazd Kavčič)

Samo Lesjak

K
ot poudarja že sam 
naslov koncerta 
Sem vprašal ptiči
ce, so bile vsebin
ska rdeča nit kon

certnega večera ptice v slo
venskih ljudskih pesmih 
(gregorjevo, ptičja ohcet, 
prebujanje narave, pomlad 
...). Poleg slovenskih ljud
skih pesmi so nastopajoči v 

koncept vključili tudi ljud
sko glasbo in plese, obisko
valcem pa postregli še s poe
zijo Otona Župančiča, ki v 
svoji Dumi opeva gregorjevo 
in ptičjo ohcet. Seveda niso 
pozabili na domače ustvar
jalce – otroci so predstavili 
pesem Marije Kurnik, ki je 
opevala ptice kot svoje prija
teljice.

Pevska skupina pod vod
stvom Pije Japelj in Saše 
Meglič je v letošnji sezoni 

dosegla državni nivo pous
tvarjanja slovenske ljudske 
pevske dediščine. Tokratni 
projekt ob jubileju so izved
li v sklopu Tedna ljubiteljske 
kulture in Tedna vseživljenj
skega učenja ter z nastopom 
navdušili občinstvo. Zahva
la pa gre tudi članicam krož
ka Tržiška kulinarična dedi
ščina, ki deluje na Ljudski 
univerzi Tržič – za vse obis
kovalce so gospe spekle kva
šene ptičke.

SEM VPRAŠAL PTIČICE
V petek je v prostorih Tržiškega muzeja potekal prvi samostojni koncert 
pevcev ljudskih pesmi Folklorne skupine Karavanke ob petletnici delovanja 
pevske skupine.

Pevska skupina FS Karavanke je dosegla državni nivo poustvarjanja slovenske ljudske 
pevske dediščine. / Foto: arhiv FS Karavanke

Samo Lesjak

P
o dveh uspešno izv
edenih dalmatin
skih koncertih v ok
viru prireditve Vi
kend zabave, ki smo 

jo deset let organizirali v Pred
dvoru, smo tokrat prvič prip
ravili prireditev v tej dvorani. 
Vzdušje, ki sta ga pripravi
li obe klapi, je bilo izjemno, 
triurni program z najlepši
mi dalmatinskimi pesmimi 
je navdušil obiskovalce,« je 
misli po koncertu strnil Boš
tjan Avsec, direktor Agen
cije Media butik, ki je orga
nizirala uspešen koncertni 
večer.

Prvi del koncerta je bil v 
znamenju domače klape 

Sk ala s Ptuja, ki na glasbe
nih odrih nastopa dve leti, 
ima vsaj dve veliki uspešnici 

Tri dni sem ljubil in Mala 
barka, fantje pa so izdali tudi 
zgoščenko. V soboto pa so 
imeli prvi nastop na Gorenj
skem in na odru stali s svoji
mi velikimi vzorniki.

»Vsako srečanje z glas
beniki je nekaj posebne
ga. Odlično se ujamemo in 
imamo krasen prijateljski 
odnos. Za nas je velika čast, 
da se lahko srečamo s pio
nirji tovrstnega melosa,« 
je po nastopu povedal Vla
do Cverle iz klape Skala in 
dodal, da smo Slovenci zna
ni po večglasnem moškem 
petju in nič ni narobe, če ga 
stkemo v niti mediteranske 
pesmi.

Izjemno energijo pa vedno 
znova na oder prinesejo čla
ni klape Maslina iz Šibenika. 
Odlični promotorji Dalmaci
je so se predstavili s svojimi 
največjimi uspešnicami in 
obiskovalcem v dvorani popi
hali na dušo tudi z Avseniko
vo Slovenija, od kod lepote 
tvoje in Slakovo V dolini tihi. 
Dalmatinskim Rolling Sto
nesom, kot jim radi pravi
jo, leta ne pridejo do živega. 
Že desetletja z istim žarom, 
predanostjo in navdušenjem 
pripovedujejo najlepše ljube
zenske zgodbe skozi dalma
tinsko pesem, ki večinoma 
opeva različne ljudi in dogod
ke, ki bogatijo življenje.

PRIZVOK MEDITERANA
V soboto je v dvorani Biotehniškega centra Naklo občinstvo uživalo v Dalmatinskem večeru.

Dalmatinski Rolling Stones: klapa Maslina v Tržiču 

V večglasnem petju klape Skala odmeva mediteranski melos. / Foto: arhiv prireditve (Media Butik)
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Ljubljana – V petek, 25. 
maja, bo ob 21. uri v Orto 
baru nastopila zasedba 
DreamOn, ki bo predsta-
vila tudi nov videospot 
za skladbo Tih deževen 
dan.

Koncert DreamOn
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PRAZNOVANJA

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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Tudi danes bomo imeli poš-
to bralke, ki jo seveda zanima 
ljubezen. Pod šifro Cvetličar-
na si je izbrala sedem kart, 
ki si jih sama ne zna najbo-
lje razložiti. Ali jo v obstoječi 
ljubezni, za katero jo skrbi, 
da je bolj enostranska, čaka 
konec ali pa nov pravi zače-
tek. Karte so Vdovec, Ljube-
zen, Neiskrenost, Sovražnik, 
Hrepenenje, Ljubica, Sreča. 
Vdovec in Ljubezen kažeta 
na to, da eden od njiju, pred-
videvam, da prijatelj, še ne 
more preboleti pretekle lju-
bezni in lahko se zgodi, da 
se kljub razočaranju, ki ga je 
že doživel, še enkrat vrne v to 
zgodbo. Ampak ponovile se 
bodo iste – če temu rečemo – 
napake. Neiskrenost prinaša 
veliko laži in sprenevedanj. 
Igrala se bo igra ne glede na 
igralce. Izhodi se ne bodo 
takoj videli. Zaradi velikih 
pričakovanj. Tudi Sovražnik 
ne prinaša kaj dobrega. Ena 
oseba je odkrita, druga ni. 
Brez posebnega razloga bo 
veliko skrivanja in raznega 
zanikanja. Zadnje tri karte pa 

popolnoma spremenijo situ-
acijo, in to seveda v prid bral-
ki. Moj nasvet je, naj počaka 
v ozadju in mirno brez vme-
šavanja počaka na svojih pet 
minut, ki vsekakor pridejo. 
V zadnjem trenutku spozna, 
kje je v resnici njegovo srce 
in po čem resnično hrepe-
ni. Čeprav bo vse kazalo na 
konec zveze, se na koncu vse 
obrne in v ljubezni jo čaka lep 
in nov začetek. Sreča nikoli 
ne pride brez razloga. Treba 
je samo malo počakati, kar 
ne sme biti težko. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
»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

»Bivol«
Redno berem vaše članke in 
tudi večkrat ste mi že odgo-
vorili na vprašanja. Tokrat gre 
najprej za mojo vnukinjo. Kon-
čuje osnovno šolo, ima težave 
in me zanima, ali jo bo konča-
la in ali bo sprejeta na šolo, na 
katero se je vpisala. Skrbi me 
tudi za zdravje starejšega sina. 
Vnukinja je v najbolj težkih 
letih in iz vsake situacije 
skuša potegniti najboljše, 
kar lahko. Osnovno šolo bo 
uspešno končala in tudi vna-
prej se ji kaže še šola, tako 
da se vse te zadeve pozitiv-
no uredijo. Izbrala si bo pre-
cej zahtevno smer šolanja, 
a s tem ni nič narobe, saj je 
sposobna veliko bolj, kot 
pokaže. Vaš sin je prevečkrat 
žalosten, žalost pa je tista, ki 
povzroča zdravstvene teža-
ve. Za njim so težke preiz-
kušnje in izgubil je upanje na 

boljše, a vse to se mu kma-
lu spremeni. Kmalu, v času 
poletja, se začnejo dogajati 
dobre stvari in njegov svet 
bo postal lepši, s tem pa tudi 
zdravje boljše. Razočaranje, 
ki ga je skusil na svoji koži, bo 
spremenil v pozitivno ener-
gijo in poln novih načrtov bo 
hitel naprej. Želim vam vse 
dobro.

»Zaskrbljena«
Zanima me, ali bo starejša 
hči sploh dobila službo. Toli-
ko prošenj je že poslala in vse 
odbito. Kaj bo sedaj z mlajšo 
hčerko. Zanima me zdravje 
vseh treh.
Hčerka bo dobila službo. 
Vidim veliko terenskega 
dela, komunikacije in sploš-
nega zadovoljstva. Vse to se 
ne bo zgodilo čez noč, malo 
bo treba še počakati. Mesec 
julij bo zanjo prelomen, in ne 

samo glede zaposlitve, tudi 
na čustvenem področju se 
ji obeta sreča. Zaljubila se 
bo do ušes in videti je, da bo 
ta ljubezen trajna. Vi imate 
kronične zdravstvene teža-
ve, slabšalo se vam ne bo 
in ni skrbi za naprej. Mlajša 
hči ima zelo načete živce in 
je pod stalnim stresom, a 
življenje se ji kmalu začne 
urejati. Na jesen se ji obeta 
cel niz dobrih presenečenj 
in postavi se nazaj na noge. 
Vse v kompletu, tako par-
tnersko razmerje kot služba. 
Pri hčerkah glede zdravja ne 
vidim ničesar posebnega. 
Lep pozdrav.

»Prihodnost 18«
Že nekaj časa berem vašo rub-
riko in mi je zelo všeč. Pišem 
vam zaradi hčerke. Imela je 
zvezo, ki je propadla. Ali se bo 
še kdaj podala v resno zvezo in 

kje bo živela? Bo gradila hišo? 
Kaj pa njena služba? Poglejte 
še za moje zdravje in katere so 
moje srečne številke.
Hčeri se obeta lepa, svetla 
prihodnost. Še v tem letu 
spozna sorodno dušo in 
srečna bo v ljubezni. Nič se 
ne bojte. Vsaka stvar v živ-
ljenju se zgodi z razlogom. 
Zveza, ki se je prekinila, je 
bila obsojena na propad, ne 
glede na to, koliko bi oba še 
vložila vanjo. V roku dveh let 
bo začela graditi hišo, v kate-
ri bo tudi živela s svojo druži-
no. Vidim dva otroka. Nekaj 
časa bo še v tej službi, čez 
kakšna tri leta se ji obetajo 
pozitivne spremembe in pre-
mik na boljše delovno mes-
to. Pri vašem zdravju razen 
starih težav ne vidim ničesar 
posebnega. Vaše srečne šte-
vilke so 12, 13, 18, 19, 32, 34 in 
35. Lepo se imejte. 

Maša Likosar

M
inilo je petde-
set let, od kar 
so dijaki tedaj 
Srednje tehni-
čne šole Iskra 

Kranj maturirali – in ob oble-
tnici so se zbrali v Naklem Pri 
Marinšku na večerji. Organi-
zatorja srečanja Drago Pre-
vodnik in Alenka Loboda sta 
povedala, da se srečujejo red-
no na pet let, letos pa je sni-
denje še posebno svečano. 
»Bilo je leto 1968, ko smo 
maturirali, in kar težko ver-
jamemo, da je res minilo že 
petdeset let. Danes smo sta-
ri 69 let in res je, da nismo 
več mladi, a še vedno držimo 
skupaj, prav tako močno, kot 
smo v srednji šoli.«

Petdesete obletnice matu-
re se je udeležilo 18 sošolcev 

in sošolk od 22 še živečih. 
Sošolec Ruda Pavičič je takoj 
po maturi migriral v Avstri-
jo, Viktor Heningman pa 
je odšel v Avstralijo in tam 
ostal do konca življenja, je 

povedal Drago. Ponosni pa 
so tudi na sošolca Janeza 
Kavarja, ki je bil brigadir v 
Slovenski vojski. 

V takratnem razredu je 
bilo 27 dijakov, od tega kar 

sedem deklet. Bili so druga 
generacija, ki se je neposre-
dno vpisala v srednjo šolo. 
V generaciji sta bila le dva 
razreda: eden je bil strojno 
usmerjen, v njihovem raz-
redu pa so bili električarji. 
Drago pravi, da je bila nji-
hova razredničarka Jožica 
Mihel zelo razumevajoča, 
imeli so občutek, da jih ima 
izredno rada. »Spominjam 
se, da smo jo vedno povabi-
li na zabave in se jih je ude-
ležila; skupaj smo ponoče-
vali. Tudi po maturi je ved-
no prišla na naša srečanja.« 
Na zaključni izlet niso šli, 
organizirali pa so zabavo s 
programom, napisali celo 
pesem in eno kitico posveti-
li vsakemu sošolcu in vsem 
profesorjem. Po končani 
maturi so se večinoma takoj 
zaposlili v Iskri, le redki so se 
vpisali na fakulteto.

ŠE VEDNO DRŽIJO SKUPAJ

Sošolci in sošolke 4. e razreda so maturirali leta 1968. / Foto: osebni arhiv

Petdesete obletnice mature se je udeležilo osemnajst sošolk in sošolcev. / Foto: Tina Dokl

Letošnje tradicionalne prireditve Miss narcis v Planini 
pod Golico, kjer najlepšo med narcisami izbirajo že od 
leta 1964, se je udeležilo okoli tisoč obiskovalcev, ki so 
kljubovali vremenu. Za lento najlepše se je pomerilo šest 
tekmovalk, po tradicionalnih preizkušnjah in zbiranju gla-
sov publike pa je zmagala Jeseničanka Klementina Debe-
ljak. Kot je po zaključenem izboru povedala zmagovalka, 
ki je poleg lente odnesla tudi vrsto lepih nagrad, je zelo 
ponosna na zmago, ker pozna bogato tradicijo te priredi-
tve in je prepričana, da se bo izbor Miss narcis nadaljeval 
še zelo dolgo. Večerna zabava s skupino Rock'n' Band pa 
je v Planino pod Golico privabila nove obiskovalce, tako 
se je zabava zavlekla pozno v noč.

Miss narcis 2018 je Klementina Debeljak

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 49 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 20 dečkov in 11 deklic. 
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 4580, drugemu pa 2230 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 10 dečkov in 8 deklic. Najtežji je bil deček, ki je 
tehtal 3810 gramov, najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 
2900 gramov.

Novorojenčki

Letošnja miss narcis Klementina Debeljak (dekle s 
krono) z obema spremljevalkama.
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VESELICA V BESNICI
MODRIJANI

SOBOTA, 2.6.2018
Pod šotorom, ob 19. uri

VSTOP PROST!
Turistično društvo Besnica

Sobota
2.6.2018

VELIKA OTROŠKA ZABAVA
     z delavnicami
 in čarovnikom Gregom

    ob
15. uri

Nedelja
3.6.2018

  27. GORENJSKO
     PRVENSTVO
HARMONIKARJEV

    ob
12. uri

Medijski pokrovitelj:

1. nagrada: porcija čevapčičev na gasilski veselici v Besnici 2. 6. 2018 za 2 osebi 
+ 2 pijači.
2. nagrada:  porcija čevapčičev na gasilski veselici v Besnici  2. 6. 2018  za 2 osebi.
3. nagrada: porcija čevapčičev na gasilski veselici  v Besnici  2. 6. 2018  za 1 osebo.

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 torka, 29. 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.
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Minuli konec tedna se je zgodila težko 
pričakovana poroka med britanskim 
princem Harryjem (33) in igralko Meg-
han Markle (36). Mediji so pisali o zgo-
dovinskem trenutku, saj je britanski dvor 
sprejel za vojvodinjo hčerko temnopolte 

mame in svetlopoltega očeta. Na pravljično poroko je bilo 
vabljenih dvesto svatov, veliko tudi hollywoodskih igral-
cev. Nevesto Meghan je do oltarja pospremil princ Char-
les, saj se njen oče zaradi zdravstvenih razlogov poroke 
ni udeležil.

Pravljična poroka na britanskem dvoru

Ločitev Frances Bean Cobain od moža 
Isaiaha Silve je 25-letnico stala slav-
ne očetove kitare, s katero je leta 1993 
še zadnjič pred smrtjo nastopil v MTV 
oddaji Unplugged. Čeprav je trdila, da 
možu, s katerim sta se poročila leta 2014, 

ni podarila kitare, je sodnik razsodil, da glasbilo pripada 
njemu. Milijone dolarjev vredna kitara in družinska dedi-
ščina je izgubljena, ni pa še znana delitev posesti, vredne 
450 milijonov dolarjev, ki jo ji je zapustil oče Kurt Cobain.

Frances Bean Cobain izgubila očetovo kitaro

Raper Offset (26) je po manjši prometni 
nesreči v Atlanti pristal v bolnišnici. Nje-
gova partnerka Cardi B, ki pričakuje nju-
nega prvega otroka, je po tragični novici 
odhitela k njemu. »Tako sem vesela in 
hvaležna. Bog nam na ta usodni dan nekaj 

sporoča. Ljubim te Offset,« je zapisala raperka. Po poroča-
nju TMZ naj bi glasbenik že zapustil bolnišnico.

Offset pristal v bolnišnici

Igralec Alec Baldwin (60) in njegova 
soproga Hilaria (34) sta se razveselila 
četrtega skupnega otroka. Štiriletni Car-
men, dveletnemu Rafaelu in enoletne-
mu Leonardu se je pridružil še en deček, 
čigar ime še ni znano. Za igralca je to peti 

otrok, saj ima iz prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger 
odraslo hčerko Ireland. Družina Baldwin pa ni edina, ki 
se je v teh dneh povečala. Po hčerki sta se sina razveselila 
manekenka Chrissy Teigen in pevec John Legend.

Alec Baldwin petič očka

VRTIMO GLOBUS

J. P., U. P., A. B.

V 
kranjski Qulan-
dii so razstavlje-
ni plakati miru 
učencev osnov-
nih šol: Predos-

lje, Helene Puhar Kranj, Sta-
neta Žagarja Kranj in Ore-
hek. Sicer je bil Lions klub 
Kranj med domačimi klu-
bi prvi, ki se je projektu pri-
ključil in tako v mednarod-
nem projektu Plakat miru 
sodeluje sedaj že več kot 
15 let. Odprtje je spremljal 
zanimiv glasbeni program, 
razstava pa bo na ogled do 
17. junija letos. Povezovan-
je programa so zaupali radij-
ki Moniki Tavčar, nastopil 

je podmladek Sorških orgli-
čarjev KUD Otona Župan-
čiča Sora, robotiko so obis-
kovalcem predstavili člani 
uspešne ekipe (ne)Predvid-
ljivi iz OŠ Predoslje, za piko 
na i pa je nastopil še Nipke. 
So pa javno razglasili tudi tri 
najboljša razstavljena dela 
in tako pod oder poklica-
li Žana Trilarja (OŠ Helena 
Puhar), Majo Pavlič (OŠ Sta-
neta Žagarja Kranj) in Aure-
lio Hartman (OŠ Orehek).

Prireditev S citrami po 
Domžalah je že ob lansko-
letni premierni izvedbi pre-
segla vsa pričakovanja, zato 
so se organizatorji odločili, 
da postane tradicionalna. In 
kot kaže, so jo za svojo vzeli 
tudi citrarji, saj se jih je letos 

v Domžalah zbralo več kot 
110 – najprej na tržnem pro-
storu, kjer so svoje citrarsko 
znanje prikazali člani Slo-
venskega citrarskega kvar-
teta, nato pa so se razkropi-
li po mestu in z zvoki tega 
priljubljenega glasbila pole-
pšali dan številnim Domžal-
čanom. Igrali so pred znani-
mi gostinskimi lokali, trgo-
vinami, na parkiriščih in 
križiščih, med drugim tudi 
v Domu upokojencev Dom-
žale. Zaključek prireditve je 
bil tako kot uvod na domžal-
skem tržnem prostoru, kjer 
se je zvrstil še skupni nastop 
vseh sodelujočih citrarjev, ki 
so tik pred dežjem zaigrali še 
nekaj slovenskih pesmi, pri-
rejenih za citre.

V okviru praznovanja sve-
tovnega dneva čebel pa je v 
kulturni dvorani na Breznici 
potekal sklepni nastop mla-
dih kuharskih mojstrov v 
sklopu projekta Kuhnapato. 
Tokrat so se predstavili s tra-
dicionalnimi jedmi v pove-
zavi z medom. Med sode-
lujočimi so bili tudi mladi 
kuharji z Osnovne šole Gor-
je, ki so pripravili zelenjav-
ne polpetke z medom. Kot 
so nam zaupali, so uporabi-
li naribane bučke in koren-
je, dodali sesekljano in prep-
raženo čebulo, kuhano ajdo-
vo kašo, sir, drobtine in jaj-
ce, nato pa oblikovali maj-
hne polpetke in jih na malo 
olja popekli. Na koncu so jih 
prelili z medom. Slastno!

MED, CITRE IN PLAKAT MIRU
V kulturni dvorani na Breznici je v nedeljo potekal sklepni nastop mladih kuharskih mojstrov v sklopu 
projekta Kuhnapato, v središču Domžal so v soboto zapele citre, Lions klub Kranj pa je povabil na 
odprtje letošnje razstave Plakat miru z naslovom Prihodnost miru. 

Ekipa (ne)Predvidljivih z mentorjema; svoje znanje robotike 
bodo junija predstavili v Estoniji. / Foto: Tina Dokl

Matic, Julija, Zala in Nina, mladi kuharji z OŠ Gorje, so 
pripravili zelenjavne polpetke z medom. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik Lions kluba Kranj Kostja Avsec se je na razstavi 
preizkusil v vlogi tonskega tehnika. / Foto: Tina Dokl

Najboljši – od tretjega proti prvem mestu: Žan Trilar, Maja 
Pavlič in Aurelia Hartman / Foto: Tina Dokl 

Med člani Slovenskega citrarskega kvarteta je tudi Tomaž 
Plahutnik iz Kamnika (drugi z desne). / Foto: Jasna Paladin

Marjan Beton iz Kranja je zaigral na nekoliko drugačne 
citre, ki jim pravijo akordične in tudi kitarske citre. 

Med mlajšimi udeleženkami prireditve S citrami  
po Domžalah je bila tudi citrarka Eva Poglajen iz 
Komende. / Foto: Jasna Paladin
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Narastki 

Mar ni nekaj najlepšega, ko vse potrebno za neko jed zloži-
mo v posodo, prelijemo, kot je treba, pokrijemo, če je treba, 
porinemo v ogreto pečico in potem se tam nekje čisto zase 
kuha in narašča, kakor ve in zna, nam pa ni treba več niti mig-
niti za tisto jed. Pečica bo naredila svoje, mi pa bomo ta čas 
porabili za kaj drugega koristnega. Narastke pečemo v jenski 
ali navadni kovinski posodi. Posodo vedno dobro namastimo 
in posujemo z moko ali drobtinami. Pri jenski posodi je treba 
paziti: bognedaj, da vročo postavimo na mrzel pult. Vedno jo 
je treba dati na lesen podstavek, star zložen Gorenjski glas ali 
večjo krpo! »Na milijon koščkov je šla moja jenska posoda z 
vsemi svaljki vred, pa sem se z njo samo dotaknila pulta,« je 
nekoč vsa ogorčena pripovedovala moja prijateljica Marica H. 
Vedno se je spomnim, kadar bi lahko ogrozila svojo razgreto 
jensko posodo in hitim podlagati časopise. 

Krompirjev narastek z gomoljno zeleno

Za 4 osebe potrebujemo: 400 g krompirja, 200 g zelene, 1,5 dl mle-
ka, sol, poper iz mlinčka, 3 jajca, 100 g naribanega sira ementalca 
(ali podobnega mastnega sira z najmanj 45 odstotki maščobe), 
malo naribanega muškatnega oreščka, vejico rožmarina.
Krompir olupimo, operemo in narežemo na tanke rezine. Ze-
leno prav tako. Pekač velikosti približno 30 krat 20 centimetrov 
namastimo z maslom ali oljem in potresemo z drobtinami. 
Nanj po plasteh zložimo rezine krompirja in zelene. Vsako 
plast solimo in popramo. Nato gladko razžvrkljamo jajca in 
mleko, umešamo še sir, sol in poper ter muškat. Tako prip-
ravljeno zmes prelijemo po narastku in ga pri 200 (pri venti-
latorski pečici pri 180) stopinjah Celzija pečemo od 50 do 55 
minut, da dobi lepo zlato skorjo. Pečenega potresemo z lističi 
rožmarina. Zraven ponudimo zeleno solato.

Narastek iz prosene kaše

Potrebujemo: 1 liter mleka, 15 dag prosene kaše, 2 jajci, 10 dag 
rozin, 5 dag sladkorja, 1 zavitek vanilijevega sladkorja, sol.
Mleko s soljo in vanilijevim sladkorjem zavremo, dodamo dob-
ro oprano kašo in kuhamo pol ure na majhnem ognju. Nato 
jed nekoliko ohladimo, primešamo še oprane rozine, sladkor, 
rumenjake in nazadnje še sneg iz beljakov. Maso stresemo v 
pomaščen in pomokan model in pečemo še pol ure. Zraven 
ponudim dober jabolčni, češpljev ali višnjev kompot.

Skutni narastek

Potrebujemo: 50 dag skute, 5 dag masla, 10 dag sladkorja, 10 dag 
pšeničnega zdroba, 2 jajci, pest rozin ali sadja (češnje, borovnice, 
ribez itd.), naribano limonino lupino ali cimet.
Maslo, sladkor in rumenjake penasto umešamo, dodamo 
skuto, zdrob, rozine in nazadnje še sneg iz beljakov. Masa 
naj pol ure stoji, da se zdrob napoji. Stresemo v pomokan 
model in spečemo. Ponudimo z domačim malinovcem ali 
dobrim sadnim sokom. 

Beluši
Zdi se, da so v zadnjih le-

tih beluši doživeli pravi raz-
cvet. Ker imajo glede na os-
talo zelenjavo relativno viso-
ko ceno, jih vsaj uporabimo 
tako, da bo jed z beluši pra-
vi gurmanski užitek. Z be-
luševo juho ali z lososom 
beluši in mladim pečenim 
krompirjem zagotovo ne 
bomo zgrešili.

Za pripravo beluševe juhe 
potrebujemo: 0,5 kg svežih 
belušev, 1 krompir, 1 čebu-
lo, 3 stroke česna, 0,5 l jušne 
osnove, 1 žlico olivnega olja.

Čebulo in česen olupi-
mo ter nasekljamo. Krom-
pir olupimo in narežemo na 
majhne kocke, belušem od-
režemo olesenel del ter jih 
narežemo na krajše palčke. 

V posodi na žlici olja prepra-
žimo čebulo in česen ter 
nato dodamo krompir in 
beluš. Na nizki temperatu-
ri pražimo še 5 minut. Zali-
jemo z jušno osnovo, zavre-
mo in kuhamo, dokler se ze-
lenjava ne zmehča. Iz juhe 
poberemo nekaj beluševih 
vršičkov, ki jih prihranimo 
za dekoracijo. Juho zmelje-
mo s paličnim mešalnikom, 
serviramo v skodelice in ok-
rasimo z vršički.

Nasvet: z navedeno količi-
no jušne osnove dobimo go-
stejšo kremno juho. Če že-
limo redkejšo juho, pove-
čamo količino jušne osno-
ve. Ko je juha servirana, jo 
lahko pokapamo z olivnim 
ali bučnim oljem, lahko 

pa dodamo tudi žlico kisle 
smetane.

Za lososa z beluši in krom-
pirjem potrebujemo: 4 fileje 
lososa, 1,5 kg mladega krom-
pirja, 0,5 kg svežih belušev, 
olivno olje, 1 limono, sol.

Pečico segrejemo na 200 
stopinj Celzija. Krompir te-
meljito operemo in nare-
žemo na krhlje. Belušem 

odrežemo olesenel del ter 
jih narežemo na 3 cm dol-
ge palčke. Fileje lososa ope-
remo, jih osušimo in poso-
limo. Pekač premažemo z 
olivnim oljem in vanj raz-
poredimo pripravljen krom-
pir. Postavimo v ogreto pe-
čico za 20 minut. Krompir 
premešamo, posolimo in 
mu dodamo beluše. Pekač 

postavimo nazaj v pečico in 
pečemo še 15 minut. Nato na 
krompir postavimo fileje lo-
sosa, ki jih pokapamo z li-
moninim sokom. Vse sku-
paj pečemo še 10 do 15 mi-
nut. Postrežemo z rezino li-
mone.

Nasvet: Po želji začinimo 
še z rožmarinom in potrese-
mo z nasekljanim česnom.

Mojca Logar

Slovenci imamo radi rože. 
Skoraj v vsakem gospodinjstvu 
najdemo orhidejo in večina hiš, 
vsaj na Gorenjskem, ima po-
leti balkonsko cvetje. Ponekod 
ocenjujejo najlepše rože v vasi, 
stara mesta spodbujajo sta-
novalce, naj dajo na pročelja 
glavnega trga rože, ker je tako 
mesto potem lepše. Rože mojih 
babic so bile pelargonije, danes 
pa imamo rož, barv in sort, kar 
jih hočemo. Vsako leto pride 
ven kakšna druga sorta in naj-
bolj vešče gospodinje takoj pre-
izkusijo novo rastlino. Soseda 
pravi, da je letošnja novost lepa 
Suzana v vijolični barvi, do se-
daj sta bili na voljo rumena in 
oranžna. Pa vendar se mi zdi, 
da smo z leti gospodinje (ver-
jamem, da kje za rože skrbijo 
tudi moški, vendar je zagoto-
vo več žensk kot gospodov, ki 
so jim rože v ponos in veselje) 
malo bolj praktične. Kakor koli 
gledamo, so najbolj nezahtev-
ne bršlinke. Kombiniramo jih 
še z drugimi rožami, ki nare-
dijo nasad boj pester, razgiban, 
barvit. Problem z dopusti je 
večna mora gospodinj. Imamo 
korita z rezervoarjem za vodo 
in nove substrate, pa vendar 
je treba rože pogledati, včasih 
potrebujejo manj vode, včasih 
jih je treba zaliti dvakrat na 
dan. Zdi se mi, da so največja 
nadloga veter, dež ali toča. Te-
daj so bujne cvetlice lahko v tre-
nutku polomljene in uničene. 
Moja letošnja nabirka rož se je 
začela s šestimi koriti pelargo-
nij, ki so prezimile pri mami. 
Potem sem dokupila še drugo 
cvetje, vsakega po malem. Od 
sodelavcev sem se naučila, da 
ne smemo nikoli varčevati pri 
zemlji. Torej kupim najboljšo 

zemljo. Včasih rože sploh ne 
pijejo vode, v koritih se kar vse 
kuha – to je slaba zemlja. Na-
učila sem se tudi, da moramo 
rože zalivati zvečer. Tako roža 
pije vodo celo noč. Zjutraj je 
močna in zdrži vročino. Drugi 
pravijo, da zalivajo vsak drugi 
dan. Roža je kakor človek, ka-
kor jo navadiš, tako raste. Več 
rož propade zaradi preobilice 
vode kot zaradi premalo vode. 
Dejstvo je, da imam vsako leto 
manj korit z rožami. Ko smo 
gradili hišo, balkon sploh ni 
bil predviden. Pa sem rekla, 
mora biti balkon, za rože. Pri 
nakupu rož srečam prijateljico 
in hitro poklepetava. Rože sem 
kupila, ji rečem. In ona me 
vpraša, ali sem kupila bršlin-
ke. Seveda, tudi bršlinke in še 
nekaj drugih za zraven. Ta 
kolegica pravi, da je 24 korit z 
rožami na balkonu zmanjšala 
na deset korit. Človek postane 
manj zahteven. Pravi, da dve 
leti ni imela rož, pa so jo pok-
licali znanci po telefonu in jo 
vprašali, kako je. Začudeno 
jim odgovori, da je dobro, kako 
pa drugače. In prijatelj na 
drugi strani ji pojasni: »No, 
samo vprašam, ali je s tabo vse 
v redu, ker na balkonu nimaš 
nič rož.« Kljub praktičnosti bo 
za Slovenke veljalo, da se po ro-
žah pozna, kje je dekle doma. 
In drug pregovor pravi, da se po 
moževi srajci pozna, kakšna je 
žena … Še dobro, da se moda 
menja in možje vse redkeje 
nosijo srajce. Tudi pri rožah se 
znajdemo, malo zmanjšamo, 
kakšne bolj zelene in grmovne 
si omislimo, pa je volk sit in 
koza cela … Vendar mora biti 
koza tudi sita, ne le cela …

Rože

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Pred kratkim sem obiskal 
teto v domu upokojencev. Sta-
rost in predvsem bolezen sta 
botrovali dejstvu, da je to edina 
možnost. Domači so ljubeče 
skrbeli zanjo, vendar zaradi 
napredovanja bolezni prepros-
to niso več zmogli. Skupaj smo 
popili kavo in bili v družbi sta-
rejših oseb, ki preživljajo zadnji 
del življenja v domu za starej-
še občane. Malo je tistih, ki se 
zavestno odločijo za odhod od 
lastnega doma v dom starejših 
občanov. Verjetno bi bila veči-
na raje doma, včasih pa je to 
res nemogoče. Najbolj so se me 
dotaknili gibalno ovirani, ki so 
na vozičkih ali celo priklenjeni 
na posteljo. V celoti so odvisni 
od pomoči drugih. Podobno 
težko je oskrbovancem (in nji-
hovim svojcem), ki trpijo za 
demenco. Dokler smo telesno 
čili in pri zdravi pameti, si 
težko predstavljamo trpljenje 
teh ljudi. Mislim, da si ga ne 
moremo v celoti predstavljati. 
Sicer opazujemo, smo sočutni, 
jim pomagamo, v njihovi globi-
ni pa jih ne moremo razumeti. 
In upamo, da bomo imeli dru-
gačno starost. Opazoval sem 
osebje, ki se ves dan prijazno 
ukvarja s starostniki. Veliko 
dobrega naredijo in večina 
zaposlenih srčno opravlja svoj 
poklic.

Ko sem odhajal domov, ni-
sem mogel pozabiti teh starej-
ših ljudi, ki so dan in noč od-
visni od pomoči drugih. In kar 
me je res šokiralo – poti nazaj 
ni več. Njihovo zdravstveno 
stanje se ne bo več izboljšalo in 
ne bodo več prestopili domače-
ga praga. Tam bodo ostali do 
smrti, oni nimajo več zakon-
skih prepirov, nimajo več fi-

nančnih problemov, ne morejo 
več skrbeti za svoje otroke, ne 
skrbi jih več služba in roki za 
naloge, ki jih morajo še oddati, 
nimajo več sanj o srečni spol-
nosti, ne zanimajo jih več raz-
prtije v parlamentu niti se ne 
ukvarjajo z iransko krizo, ne 
pogajajo se več za boljšo plačo, 
ne skrbi jih več košnja in slabo 
vreme, ne morejo več v cerkev, 
kamor so hodili štirideset let, 
ne želijo si več obiskovati tujih 
dežel, tisti, ki so si ustvarili več-
je materialno blagostanje ali so 
ga podedovali, verjetno nimajo 
več želje, da bi imeli še več in 
da bi še več delali.

Torej, če smo kdaj slabe vo-
lje (zakaj že?!) obiščimo koga 
v domu za ostarele ali koga, ki 
je neozdravljivo bolan. Hitro 
odleže. Kako bomo preživljali 
zadnje obdobje življenja, ne 
vemo. Do takrat pa se imej-
mo radi. Najprej samega sebe. 
Bodimo zadovoljni s tem, kar 
imamo. Če nam je v službi pre-
težko, jo zamenjajmo, saj smo 
zdravi in imamo pamet, roke 
in noge. Veselimo se lastnih 
otrok in njihovih uspehov, poj-
dimo v hribe, uživajmo v čudo-
viti naravi in odvrzimo svojo 
sitnobo v prepad, pozdravimo 
soseda in mu zaželimo lep 
dan. Povejmo svojemu možu, 
da je skrajni čas, da sva prija-
telja, preberimo kakšno dobro 
knjigo, kupimo nov ležalnik, 
uredimo si dopust in pojdimo 
že enkrat na sanjski otok, ne 
ukvarjajmo se z dediščino, 
rajši sami potrošimo, kar smo 
prigospodarili. Sedaj imamo še 
čas in možnost. Pohitimo!

Enosmerna cesta

Janez Logar je terapevt  
v zakonsko in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express

Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov, smučarjev in pohod-
nikov. Vsaka dolina je svet zase, vsako jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je oblik-
ovana po drugačnem navdihu. 

1.dan: Najprej se bomo odpeljali do polotoka Sirmione, ki se nahaja na jugu 
Gardskega jezera. Po ogledu bomo nadaljevali do jezera Iseo ali Sebino, ki je 
stičišče alpskega severa in mediteranskega juga. Nato se bomo vozili po dolini 
Camonica, ki je uvrščena na seznam Unescove kulturne dediščine.  2. dan: Po  
zajtrku se bomo z vlakom vozili po slavni železniški progi Bernina Express, ki je 
uvrščena na Unescov seznam. Celotna trasa proge je edinstvena: povezuje mesta 
Tirano, St. Moritz, Davos in Chur, vodi čez 196 mostov, skozi 55 tunelov ter čez slik-
oviti gorski prelaz Bernina. Izstopili bomo v St. Moritzu in se sprehodili po mestu. 
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta Bellinzona, nad katerim se dvigu-
jejo tri mogočne trdnjave, iz katerih so varovali vstop v dolino. Za konec si bomo 
ogledali še čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade. Na 
poti proti domu se bomo ustavili še v Luganu, pomembnem švicarskem turistič-
nem središču, ki leži ob istoimenskem jezeru.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v dvo-
posteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St. Moritz, 
ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter ddv. 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

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

Mateja Rant

Kranj – V Letnem gledali-
šču Khislstein so se v okvi-
ru Frankofonskega festiva-
la z glasbo, s poezijo, z re-
citacijo in gledališkimi toč-
kami v francoskem jeziku 
predstavili učenci iz 35 slo-
venskih šol. Festival je 17. 
leto organizirala Osnovna 
šola Orehek Kranj v sode-
lovanju s Slovenskim dru-
štvom učiteljev francoščine, 
Mestno občino Kranj, Fran-
coskim inštitutom v Slove-
niji, zavodom za šolstvo, mi-
nistrstvom za izobraževa-
nje, znanost in šport ter Za-
vodom za turizem in kultu-
ro Kranj.

Zbrane je v uvodu nago-
voril predsednik republike 
Borut Pahor, ki je z učenci 
delil svojo osebno izkušnjo 
s tujimi jeziki. Priznal jim 
je, da še danes obžaluje, da 
se v gimnaziji ni odločil, da 
bi se naučil še kakšnega tu-
jega jezika več, zlasti jezika 
poezije in ljubezni franco-
ščine. »Zaradi lenobe sem 
izbral italijanščino, ki sem 
jo znal že od prej,« jim je za-
upal in dodal, da jih obču-
duje, ker se učijo ta čudovit, 

melodičen in velik jezik, 
poln kulture in tradicije. »V 
življenju boste marsikaj ob-
žalovali. A nikoli tega, da 
imate znanje tujih jezikov 
in da lahko z nekom govo-
rite v njegovem maternem 
jeziku. To vas dela velike 
svetovljane.« Prepričan je 
namreč, da je prav znanje 
tujih jezikov eden izmed 
najplemenitejših kriterijev, 
s katerim merimo bogastvo, 
obenem pa govori o oseb-
nosti, njeni rasti in ustvar-
jalnosti. Zato se je zahvalil 
tudi učiteljem in mentor-
jem, ki svoj čas namenjajo 
mladim in jim posredujejo 
neprecenljivo znanje tujih 

jezikov, saj bodo zaradi tega 
po njegovem v življenju su-
verenejši in uspešnejši.  

Vršilka dolžnosti ravna-
teljice Osnovne šole Ore-
hek Kranj Katja Kržan je 
spomnila, da so v njihovi 
šoli prvič pripravili franko-
fonski dan leta 2001. V šol-
skem letu 1999/2000 so 
namreč kot prva šola v Slo-
veniji svojim učencem po-
nudili možnost zgodnje-
ga učenja francoskega jezi-
ka. Nabor ponudbe tujih je-
zikov, ki so jih poučevali v 
šoli, so v kasnejših letih še 
širili, nazadnje so dodali ki-
tajščino. Za zasluge pri zgo-
dnjem učenju tujih jezikov 

so prejeli Kumerdejevo pri-
znanje in evropsko jezikov-
no priznanje. »Največ za-
slug za to imata učiteljica 
Hilda Zalokar, ki še danes 
pomaga pri izvedbi franko-
fonskega festivala, in nek-
danja ravnateljica Ivka Sod-
nik.« Z organizacijo fran-
kofonskih festivalov želijo 
po besedah Katje Kržan pri 
otrocih že zgodaj vzbudi-
ti zavedanje, da so evropski 
državljani in da znanje tujih 
jezikov prinaša tudi pozna-
vanje drugih kultur. »S tem 
si pogumno odpirate vrata 
v svet in ta svet ste pripelja-
li tudi v Kranj,« je končala 
svoj nagovor.

Znanje, ki odpira vrata v svet
Na 17. Frankofonskem festivalu se je minuli četrtek zbralo več kot petsto petdeset osnovnošolcev  
in petdeset mentorjev iz vse Slovenije, ki jih povezuje ljubezen do francoščine in francoske kulture.

Na 17. Frankofonskem festivalu se je minuli četrtek zbralo prek petsto petdeset 
osnovnošolcev, ki jih je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor. / Foto: Tina Dokl

Predsednik Pahor je 
prepričan, da je prav 
znanje tujih jezikov eden 
izmed najplemenitejših 
kriterijev, s katerim 
merimo bogastvo, 
obenem pa govori o 
osebnosti, njeni rasti in 
ustvarjalnosti.

Samo Lesjak

Kranj – Barvite slikarske po-
dobe vedre domačnosti bodo 
krasile avlo vse do konca maja. 
Njihov avtor je vsestranski 
ustvarjalec Andrej Militarov 
iz Pirnič, po izobrazbi uči-
telj in pravnik, sicer pa znan 
kot ljubiteljski slikar, glasbe-
nik in lovec. Zanj so značil-
ni portreti, domača krajina, 
ilustracije in motivi iz žival-
skega sveta. Samostojno raz-
stavlja že od leta 1980 po raz-
ličnih krajih v Sloveniji in iz-
ven njenih meja, na povabilo 
in idejo takratnega znanca in 
prijatelja iz čebelarske in lo-
vske bratovščine, legendar-
nega Slavka Avsenika, pa se 
je že pred dobrimi trideseti-
mi leti lotil razstave z lovski-
mi motivi, nato pa tudi kole-
darja ter okrasitve čebelnjaka 
z motivi, ki prikazujejo na-
čin življenja, ki izhaja iz Av-
senikovih skladb. Andrej je 
tudi kasneje vseskozi nada-
ljeval ustvarjanje serije slik, 

posvečenih Avsenikovi glas-
bi. V vseh letih jih je v atelje-
ju ali na prostem nastalo več 
kot sto, izmed katerih je av-
tor za tokratno razstavo prip-
ravil jagodni izbor v poklon 
pokojnemu Slavku Avseni-
ku, vodji vsem priljubljene-
ga ansambla, katerega člane 
je Militarov prav tako na po-
seben kolažni način upodo-
bil s portreti.

Prof. dr. Mirko Juteršek, 
umetnostni kritik, je izposta-
vil osebno avtorjevo noto, ki 
vseskozi bogati slikarska dela 
– njegovi delovni obračuni so 
z vsako razstavo resnejši od 
prejšnjih in obenem vzpod-
buda, razmišljanje in usme-
ritev za naprej. Andrej pa os-
taja ljubitelj narave in glas-
be; v naravi uživa, dokler je v 
njej življenje, ta ljubezen pa 
se kaže tudi v naslikanih de-
lih – slike so živahne in vedre, 
kakršne so Avsenikove sklad-
be ter tudi Andrej, ki ostaja v 
svojih častitljivih letih akti-
ven še naprej.

Avsenikove 
skladbe v podobah
V avli Gorenjskega glasa je na ogled slikarska 
razstava Andreja Militarova z motivi zimzelenih 
melodij Ansambla bratov Avsenik.

Barvite slikarske podobe Andreja Militarova, ki so jih 
navdihnile Avsenikove skladbe. / Foto: Gorazd Kavčič
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 23. 5.
20.00 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
15.20, 17.30, 20.40 DEADPOOL 2
16.20 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
18.00 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA VOJNA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 23. 5.
14.00, 16.20, 17.40, 18.40, 20.00, 21.00 
DEADPOOL 2
16.00 ZADRŽI DIH
20.20 MOJ LAŽNI MOŽ
13.50, 15.50 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
17.50, 20.40 MAŠČEVALCI:  
BREZMEJNA VOJNA
16.50, 19.40 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA 
VOJNA, 3D
16.10 RESNICA ALI IZZIV
18.10 POČUTIM SE LEPO
14.20 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 

POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
14.50 PETER ZAJEC, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 24. 5.
20.00 FANTASTIČNA ŽENSKA

Petek, 25. 5.
18.00 BABICA
20.15 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD

Sobota, 26. 5.
16.00 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
18.00 FANTASTIČNA ŽENSKA
20.00 BABICA

Nedelja, 27. 5.
16.00 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
18.00 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
20.30 FANTASTIČNA ŽENSKA

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 22. maja
18.00 Marius von Mayenburg: MUČENIK (v dvorani PGK)

Sreda, 23. maja
20.00 Marius von Mayenburg: MUČENIK (v dvorani PGK)

Četrtek, 24. maja
20.00 Tadeusz Slobodzianek: NAŠ RAZRED

GLEDALIŠKI SPORED

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

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

sudoku_LAZJI_18_41
NALOGA

2 5 6 8
3 6 9 2 8
9 2 3 4

5 3 8 1 7
2 4

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

7 2 1

sudoku_LAZJI_18_41

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_41
NALOGA

2 9 3 7
5 8 9
1 7
7 3 5

1 5 6 3
3 7 2

4 3
6 2 1

1 8 7

sudoku_TEZJI_18_41

REŠITEV

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

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_41
NALOGA

2937
589
17
735

1563
372

43
621

187

sudoku_TEZJI_18_41

REŠITEV

293457168
576831294
148629735
789213456
421596387
635748912
814975623
967382541
352164879

sudoku_LAZJI_18_41
NALOGA

2568
36928
9234

53817
24

87496
9165
64138

721

sudoku_LAZJI_18_41

REŠITEV

256894371
134765928
798213564
465328197
329671845
817459632
972186453
641532789
583947216

desetdnevna vremenska napoved

Torek
22. 5. 

11/19 °C

Nedelja 
27. 5.

12/25 °C

Sreda 
23. 5. 

Četrtek
24. 5. 

Petek
25. 5. 

Sobota
26. 5.

11/22 °C 13/23 °C 14/24 °C 15/24 °C

Ponedeljek 
28. 5.

Torek
29. 5.

Sreda
30. 5.

Četrtek
31. 5.

12/25 °C 11/24 °C 10/23 °C 11/25 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

22. 5. tor. Milan 5.22 20.35

23. 5. sre. Željko 5.21 20.37

24. 5. čet. Suzana 5.21 20.38

25. 5. pet. Gregor 5.20 20.39

26. 5. sob. Zdenko 5.19 20.40

27. 5. ned. Janez 5.18 20.41

28. 5. pon. Avguštin 5.17 20.42

Maša Likosar

Kranj – V počastitev dveh 
desetletij delovanja Morače 
so v dvorani Mestne občine 
Kranj priredili slavnostno 
akademijo, ki so se je po-
leg mnogih članov udeležili 
tudi veleposlanik Črne gore 
v Sloveniji Vujica Lazović, 
častni konzul Vojo Kovać, 
častna članica društva Mi-
lena Morača, njen mož Jurij 
Souček, podžupan Mestne 
občine Kranj Boris Vehovec 
in nekdanji kranjski župan 
Mohar Bogataj. 

Visoki gostje so polno dvo-
rano pozdravili in jim izrek-
li čestitke za tesno sodelova-
nje in povezovalni duh v tu-
jerodni državi. Podžupan 
Boris Vehovec je poudaril 
naklonjenost občine do dru-
štev nekdanje Jugoslavije: 
»Imamo odprte razpise, po-
leg tega sofinanciramo nji-
hovo delovanje, nudimo jim 
prostore in se z veseljem 
udeležujemo dogodkov.« 
Kulturni del srečanja je bil 
poln plesa, petja in glasb – 
z osrednjim črnogorskim 
tradicionalnim godalnim 

instrumentom gusle in 
vrhuncem večera, nastopom 
legendarne sopranistke Mi-
lene Morača, članice ansam-
bla ljubljanske Opere. Večer 
se je nadaljeval ob črnogor-
skih kulinaričnih dobrotah 
in sproščenem druženju, ki 

je potekalo v duhu spoštova-
nja bogastva različnosti kul-
tur ter medsebojnega soži-
tja. Društvo Morača, ki ima 
okoli 150 članov, pozornost 
usmerja predvsem v razvoj 
kulturnih odnosov med dr-
žavama, v svoji zgodovini 

so zato gostili več kot sto Čr-
nogorcev, ki so svojo kul-
turo predstavili slovenske-
mu občinstvu v Kranju. Or-
ganizirajo pohode in vzpo-
ne, večere črnogorske kul-
ture, povezujejo folklorna 
društva iz Slovenije s tisti-
mi iz Črne gore, poznani pa 
so tudi po svoji humanitar-
nosti in čutu do sočloveka. 
Predsednik društva Čedo 
Đukanović pravi, da želijo 
črnogorsko kulturo in nava-
de prenesti na svoje otroke, 
ki so rojeni v Sloveniji. Po-
udari, da trenutno v Slove-
niji biva okli 6300 priseljen-
cev iz Črne gore: »Sam sem 
v Kranj prišel pred več kot 
štiridesetimi leti in danes 
Sloveniji res lahko rečem 
moja druga domovina. Tu 
me sprejemajo, spoštuje-
jo, obravnavajo enakoprav-
no, tu sem našel svoj dom 
in tu bom ostal.« Zahvalil se 
je tudi kranjski občini za vso 
podporo, ki jo nudi etničnim 
skupinam iz nekdanje Jugo-
slavije ter tako pomaga oh-
ranjati kulturne običaje ter 
omogoča prenos znanja iz 
roda v rod.

Ohranjajo kulturno dediščino
Črnogorsko kulturno, prosvetno in športno društvo Morača Kranj letos obeležuje dvajset let delovanja. 
Velja za prvo društvo, ki je bilo ustanovljeno kot povezovalni most med Slovenijo in Črno goro. 

Predsednik društva Morača Čedo Đukanović  
s podmladkom društva / Foto: Primož Pičulin

Domžale – V Domžalah so potekale 25. področne igre special-
ne olimpiade za Gorenjsko, ki sta jih organizirali Osnovna šola 
27. julij Kamnik in Osnovna šola Roje, na domžalskem stadio-
nu pa so se v različnih športnih disciplinah pomerili mladi iz 
enajstih zavodov, kjer se izobražujejo in usposabljajo osebe z 
motnjo v duševnem razvoju. Mladi športni navdušenci so se 
pomerili v disciplinah tek na osemsto, štiristo, dvesto, sto in 
petdeset metrov, štafeta štiri krat sto metrov, skok v daljino z 
mesta, met žogice, elementi košarke in igri namiznega tenisa.

Igre specialne olimpiade za Gorenjsko

Mladi so pokazali veliko srčnosti in tekmovalnega duha, 
predvsem pa so bili veseli druženja. / Foto: Vido Repanšek

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V okviru prija-
teljskega sodelovanja je bila 
maja na obisku v Preddvo-
ru delegacija iz občine Bla-
ce v Srbiji. Šlo je za povratni 
obisk, za katerega so se dogo-
vorili konec marca v Blacu, 
ko so tam na balkanskem pr-
venstvu nastopili preddvorski 
mladi šahisti. Tokrat je bil 
šahovski turnir v prostorih 
Osnovne šole Matije Valjavca 
Preddvor, udeležila sta se ga 
tudi dva mlada šahista iz Srbi-
je. Občini sicer sodelujeta že 
dobro leto, marca lani je bila 
namreč v Preddvoru podpisa-
na listina o sodelovanju med 
občinami Preddvor, Blace (Sr-
bija) in Vodnjan (Hrvaška). 

Preddvor so obiskali predstav-
nica občine Katarina Timoti-
jević, šahovski trener Milu-
tin Milutinović, mlada šahista 
Veljko Kocić in Ognjen Timo-
tijević ter njihov voznik Bo-
jan Dimitrikević. Ob obisku 
so si gostje ogledali osnovno 
šolo, vrtec in gasilski dom in 
se sprehodili po Preddvoru, 
v naslednjih dneh pa obiska-
li tudi druge gorenjske kraje. 
Župan Miran Zadnikar je za 
goste organiziral prijateljsko 
večerjo, na kateri so se mu 
pridružili še podžupan Janez 
Brolih, občinski svetnik Ci-
ril Zorman, ravnatelj Bogdan 
Sušnik, mentor preddvorskih 
šahistov Matjaž Šlibar ter ne-
kaj mladih šahistov in gasilski 
veteran Janez Polajnar. 

Srbski prijatelji vrnili 
obisk



22 Gorenjski glas
torek, 22. maja 2018KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Procesni tehnolog, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: razvoj procesov montaže, sodelovanje pri razvoju novih izdel-
kov, validacija procesov, skrb za nemoteno delovanje linij v proizvodnji, reševanje 
tehnoloških težav, optimizacija proizvodnje ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 
4245 Kropa. Prijave zbiramo do 17. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec svetovalec za vrt, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: ustrežljivost/naravnanost na kupce in prilagajanje, njihovim potre-
bam, aktivna prodaja, skrb za blago iz sortimenta in njegovo vzdrževanje, predsta-
vitev blaga iz reklam ... Obi, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 28. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec gumenih tehničnih izdelkov, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: zaželene delovne izkušnje s podobnim delom, poklicna izo-
brazba strojne smeri (zaželeno), opravljen tečaj za voznika viličarja (zaželeno). Con-
tiTech Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 5. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v prodaji, m/ž (Kranj) 
Naloge za prodajalce bodo obsegale: svetovanje, strežbo in upoštevanje kupcev, 
pregledno predstavljanje blaga, redno dopolnjevanje in ustrezno razporejanje bla-
ga, delo pri blagajni. New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 17. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor tehnik, m/ž (Kranj) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: V. stopnja izobrazba strojne smeri, aktivno 
znanje angleškega jezika, poznavanje standardov avtomobilske industrije ... Iskra 
ISD Livarna, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 5. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Računovodja, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poznavanje programa Vasco in POS Elektronček, Sodelovanje z vod-
stvom in sodelavci, natančnost pri delu, Urejenost, komunikativnost, prijaznost, 

vestnost, 3–5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih. Gostinsko pod-
jetje Kranj, d. o. o., Cesta 1. maja 1a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 6. 2018. Po-
drobnosti 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. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir razvijalec programske opreme, m/ž (Kranj) 
Naloge: programiranje poslovnih aplikacij in integracij med sistemi, postavitev 
idejne zasnove in arhitekture programskih rešitev, usklajevanje razvojnih in po-
slovnih zahtev, priprava razvojnih in funkcionalnih specifikacij ... Iskratel, d. o. o., 
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 5. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Tehnolog, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: priprava tehnološke dokumentacije izdelkov, določitev 
potrebnih orodij, materiala za izdelavo proizvoda, zagotavljanje pravočasnosti iz-
vedbe projekta, vodenje stroškovnika po posameznih projektih ... Kovinc ključav-
ničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave zbiramo do 31. 
5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar, m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: rezanje, vrtanje, brušenje, krivljenje, klasično rezkanje, pomoč pri 
sestavi izdelkov ter polizdelkov, priprava materiala, sestavljanje namenskih strojev. 
Ponujamo vam zaposlitev v urejenem in stabilnem podjetju, stimulativno plačilo. 
Kopt, Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 13. 6. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja pisarne/računovodja, m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: osebo z velikimi pričakovanji in veliko energije, samoiniciativnost, na-
tančnost, skrbnost, dinamiko, hitro učenje, široko razgledanost, primerno izobraz-
bo, delovne izkušnje na področju računovodstva, lasten prevoz, tekoče znanje vsaj 
angleškega jezika ... Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur. Prijave zbi-
ramo do 7. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Inženir za obratovanje III, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: zaključen višješolski strokovni program elektrotehnične sme-
ri, 36 mesecev delovnih izkušenj, republiški preizkus znanja iz upravljanja z elektro-
energetskimi napravami ... Elektro Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 29. 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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 4. maja 2018, je bil FLEXIBLE – VM RECORDS D.O.O., 
MENGEŠ. Geslo križanke je bilo: 32. ALPSKI VEČER V BOHINJU. 
Nagrajenci, ki prejmejo zgoščenko Alpskega kvinteta Alpskih 
50 let so: Marlena Skvarča iz Ljubljane, Marjana Fabjan iz 
Blejske Dobrave in Janko Bajde iz Smlednika. Nagrajencem 
čestitamo!

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: sreda, 23. maja, ob 
17. uri projekt Hobotnica - kvačkanje hobotnic za nedono-
šenčke; četrtek, 24. maja, ob 16. uri podporna skupina za 
osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja; ob 18. uri Stres – trije 
koraki v pravo smer. V prostorih TIC v Cerkljah se bodo odvi-
jale naslednje dejavnosti: torek, 22. maja, in sreda, 23. maja, 
ob 15. uri inštrukcije matematike za osnovnošolce; sreda, 23. 
maja, ob 9. uri umovadba. Obvezna prijava na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

Mesto dobrih misli in želja
Tržič – Osnovna šola Tržič v petek, 25. maja, ob 19. uri v 
Dvorani tržiških olimpijcev pripravlja prireditev v sklopu 
projekta Tržič, mesto dobrih misli in želja. Na dogodku se 
bodo predstavili pevski zbori osnovnih šol in vrtca, mladi 
tržiški glasbeniki kot so Stiven Rahman, Klara Jazbec in Lara 
Primožič, ter nekateri že bolj uveljavljeni tržiški ustvarjalci.

Odprtje športnega parka
Tržič – Športno-rekreativno društvo Katrx sport vabi na od-
prtje športnega parka pod gradom Neuhaus, ki bo v soboto, 
26. maja, ob 15. uri. Program je oblikovan za vse športne 
navdušence. Odrasli se bodo lahko pomerili v športnih vad-
bah na zunanjem fitnesu in potegovali za naslov najbolj fit 
Tržičana. Otroci pa se bodo pomerili na mini olimpijadi, 
udeležili se bodo lahko eksperimentalne delavnice ali odšli 
na lov za skritim zakladom.

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 25. maja, ob 19.30 se bo v Hiši čez cesto Pr' 
Franč na Miljah spet prepevalo. Gostje bodo ljudske pevke 
Grifon iz Šempetra pri Žalcu. Od 18. ure dalje pa si lahko 
ogledate slikarsko razstavo slik, rezbarij in glinenih izdelkov, 
ki so nastali na slikarskem srečanju, ki je potekalo na Miljah.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo v torek, 22. 
maja, ob 17. uri nemške urice; v sredo, 23. maja, ob 17. uri 

ustvarjalne delavnice; v četrtek, 24. maja, ob 17. uri ura 
pravljic; v petek, 25. maja, ob 10. uri Brihtina pravljična 
dežela.

RAZSTAVE

Razstava Kreposti
Jesenice – V Kosovi graščini bodo v četrtek, 24. maja, ob 
19.30 odprli razstavo slik magistre umetnosti Jane Vizjak z 
naslovom Kreposti.

Cvetje v čipki
Stražišče – Klekljarski in kvačkarski krožek Ivanjščice pri DU 
Bitnje Stražišče vabi na ogled svoje 9. razstave z naslovom 
Cvetje v čipki, ki bo v OŠ Stražišče. Svečano odprtje razsta-
ve bo v petek, 25. maja, ob 18. uri. V kulturnem programu 
bodo nastopili plesna skupina Baragovega vrtca Biba miga 
in vesele nogice, Mladinski pevski zbor OŠ Stražišče ter Eva 
Vončina. Ogled bo možen še v soboto, 26. maja, od 13. do 
19. ure, ter v nedeljo, 27. maja, od 9. do 19. ure.

IZLETI
V Strunjan 
Kranj – Gorenjska podružnica Društva za zdravje srca in oži-
lja v sredo, 30. maja, vabi na izlet Skupaj na morje v Strunjan, 
v zeleno oazo slovenske obale. Avtobus bo odpeljal ob 8. uri 
izpred Sloge v Kranju. Prijave bo do petka, 25. maja, zbirala 
Inge Sajovic na telefonski številki 030 673 541. 

S kolesom do Škofje Loke
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 24. 
maja, na kolesarjenje na relaciji Naklo–Kranj–Crngrob–Ško-
fja Loka–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev 
Naklo.

Meddruštveni pohod gorenjskih upokojencev
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi svoje člane v pe-
tek, 1. junija, na srečanje gorenjskih upokojencev pohodni-
kov, ki bo letos v Šenčurju. Lahke večinoma ravninske hoje 
bo 2 do 3 ure (12 km). Zaključek pohoda bo na balinišču 
Milje. Informacije in prijave zbira do sobote, 26. maja, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Življenje tržiškega čevljarja
Tržič – V četrtek, 24. maja, ob 18. uri Tržiški muzej vabi na 
predstavitev knjige Življenje tržiškega čevljarja, na katerem 
bo o življenju in delu pripovedoval Jože Gros. V knjigi je go-
vora o čevljarskih koreninah, mladostniški razigranosti in 

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. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na zadnji seji občin-
skega sveta so svetniki pris-
luhnili poročilu o delu ure-
dniškega odbora in finanč-
nem poslovanju občinskega 
glasila Tržičan v letu 2017. 
Lani je izšlo osem številk na 
32 straneh in enkrat v razšir-
jeni številki, v kateri so pri-
kazali dosežke občine v letu 
poprej. Tržičan je izhajal v 
nakladi 5.980 izvodov in so 
ga brezplačno prejemala vsa 
gospodinjstva, podjetja v ob-
čini Tržič ... Vsi stroški izda-
janja glasila so znašali ne-
kaj manj kot 31 tisoč evrov 
bruto, za izvajalca naročila 

je občina izbrala podjetje 
Specom iz Lesc. Odgovorni 
urednik je bil David Ahačič, 
uredniški odbor pa se je za-
radi izteka mandata v istem 
letu zamenjal. S soglasjem 
občinskega sveta je decem-
bra odgovorna urednica pos-
tala Irma Lipovec. Nov ure-
dniški odbor je že obravna-
val spremembe in dopolnitve 
obstoječe programske zasno-
ve Tržičana, ki jih je Lipovče-
va na zadnji seji predstavi-
la svetnikom. O tem, kakšno 
glasilo si kdo želi, je bilo 
med svetniki precej razpra-
ve. Prav tako je bil na zadnji 
seji v obravnavi sprejet pred-
log Odloka o glasilu Tržičan. 

Svetniki o Tržičanu

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Ob nedavnem 
mednarodnem dnevu dru-
žin je Slovenska karitas poz-
vala državne organe in orga-
ne lokalnih skupnosti, naj še 
naprej razvijajo družini nak-
lonjene usmeritve. Karitas 
opozarja, da je treba uves-
ti in dopolniti politike za re-
ševanje sedanjih demograf-
skih težav. Prav tako se je nuj-
no treba soočiti z revščino in 
neenakimi možnostmi otrok 
v družinah, ki so socialno iz-
ključene in ogrožene. Samo 
na Karitas prihaja po pomoč 
več kot dvajset tisoč družin z 

otroki; tako stanje je za našo 
družbo nedopustno. V nas-
lednjih mesecih bo pere-
ča problematika nakupa šol-
skih potrebščin za novo šol-
sko leto, ki je za mnoge starše 
preveliko breme. Kot še pou-
darjajo na Karitas, je nujna 
tudi večja sistemska spodbu-
da k razvoju brezplačnih sto-
ritev za družine na področju 
svetovanja pri vzgojnih pro-
blemih, partnerskih stiskah 
in duševnem zdravju, ki bi 
pripomogle k bolj stabilne-
mu in vsestranskemu razvo-
ju otrok. Vse te storitve so ve-
činoma plačljive in revnim 
družinam nedostopne.

Karitas ob mednarodnem 
dnevu družin

predstava za otroke
VEVERIČEK POSEBNE SORTE
Kaličopkovo gledališče
Brezplačne vstopnice na območju Otroci 
torek, 22. 5., ob 17.30, v dvorani

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.

predavanje
SODOBNA MEDICINA - 
V SLUŽBI ČLOVEKA ALI KORPORACIJE?
Dr. Lidija Gajski
Predavanje je v hrvaškem jeziku
četrtek, 24. 5., ob 19.00, v dvorani

pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
sreda, 23. 5., ob 17.30, v pravljični sobi
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu, 30. 4. 2018 je bilo podjetje GUMITEHNA iz Kranja. Iz-
žrebani so bili: 1. nagrado  – samokolnica, prejme Jakob Bur-
ja, Za gradom 7A, 4260 BLED; 2. nagrado - kolut cevi za za-
livanje, prejme Gaber Kokošinek, Cesta Viktorja Svetina 18, 
4270 JESENICE; 3. nagrado – komplet gum in zračnic za kolo,  
prejme: Aleš  Dornig, Moste 14, 4274 ŽIROVNICA. Nagrajen-
ci prejmejo nagrade v trgovini GUMITEHNA, Savska Loka 22, 
4000 KRANJ. Čestitamo !

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke HARMONIKE OB 
BLEJSKEM JEZERU, ki je bila objavljena v časopisu Gorenj-
ski glas, v petek,  4. maja 2018 z geslom »Harmonika Poli-
čar že čaka srečnega izžrebanca« so: 1. nagrado darilni bon 
v vrednosti 20 EUR Restavracije Labod Bled prejeme Katari-
na Gjuran iz Kranja, 2. nagrado najem čolna ob Blejskem je-
zeru, Iter games Bled (60 min.) prejme Dare Eržen iz Naklega 
in 3. nagrado partija mini golfa za dve osebi, igrišče mini golf 
Bled prejme Joži Laharnar iz Tržiča. Vsem nagrajencem iskre-
no čestitamo. 
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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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

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

Svojo življenjsko pot je tragično sklenil naš sodelavec

Marko Likar 
zavarovalni zastopnik

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Območna enota Kranj

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 40. kroga – 20. 
maja 2018

4, 20, 22, 31, 35, 38, 39 
in 36

Loto PLUS:  
2, 10, 19, 25, 28, 30, 38 in 18

Lotko: 6 2 7 6 7 9

Sklad 41. kroga za Sedmico: 
2.380.000 EUR

Sklad 41. kroga za PLUS: 
80.000 EUR

Sklad 41. kroga za Lotka: 
360.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

RADOVLJICA Vila Blok, 86,65 m2 
bruto, 3,5 - sobno z ložo, adaptira-
no 2014, 1/3 nad., skupaj z garažo 
22 m2, domofon, optika, CK, cena: 
183.000 eur, tel.: 040/518-480 
 18001730

HIŠE
ODDAM

HIŠO, okolica Podnarta, možen tudi 
nakup, tel.: 040/330-667 
 18001719

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC opre-
ma max, 16.600 km, tel.: 041/335-
539  
 18001654

VOLKSWAGEN Golf 4, l. 2001, nere-
gistriran, 1. lastnica, garažiran, bencin, 
tel.: 041/929-514  
 18001729

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

TEHTNICO 500 kg, z okroglo skalo, 
cena ob ogledu, Košir, tel.: 031/523-
671 18001720

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZAKONSKO posteljo in dve mladinski 
postelji, tel.: 041/316-617 
 18001732

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

STAREJŠI brezhiben sušilni stroj Go-
renje WT941, ugodno, tel.: 041/740-
955 
 18001716

OSTALO
PRODAM

STISKALEC za pločevinke, cena 25 
eur, tel.: 041/255-636 
 18001723

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika gozdarskega tovor-
njaka z izpiti C in E kategorije, ponudbe 
pošljite na info@megales.si 18001712

VOZNIKA kamiona (C, E - koda 95) za 
določen čas z možnostjo podaljšanja 
za nedoločen čas, lahko tudi samo za 
4 ure, Jejlar d.o.o., Delnice 6, 4223 
Poljane, tel.: 041/536-600 18001733

TRANSLES, d.o.o., Železniki, Dražgo-
še 16, Železniki - zaposlimo gozdar-
skega sekača in odkupovalca lesa. 
Ponudbe pošljite na transles@siol.net 
ali pokličite na, tel.: 031/646-903 
 18001734

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, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 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 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 18001482

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18001504

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
PRODAM

KLAVIR, šivalni stroj, poslikano skrinjo, 
komate za konje, tehtnico z utežmi in 
še drobne predmete, tel.: 031/609-
825  
 18001718

KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001724

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

PSIČKA mešančka, starega 4 mese-
ce, tel.: 041/316-617 
 18001731

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTORSKO prikolico 4 t in samo-
nakladalko SIP, tel.: 041/865-675 
 18001717

KUPIM

KLETKE za kokoši, rabljene, tel.: 
041/377-102 
 18001727

TRAKTOR znamke Deutz, IMT, Ursus, 
Zetor, Štore, Univerzal ali drugo, tel.: 
041/872-029 
 18001725

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

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir ter ječmen in 
ajdo, tel.: 040/355-865  
 18001722

KROMPIR, beli in rdeči, ter silažne 
bale, tel.: 031/585-345 
 18001687

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB kravo s teletom, mesec dni po 
telitvi, ČB kravo, brejo 8 mesecev, so 
brez rogov, hlevska A kontrola, tel.: 
041/515-867 
 18001728

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, pripelje-
mo na dom, Matej Bulovec s.p., Mla-
karjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-
113  
 18001495

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 031/225-062 
 18001721

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale, tel.: 041/753-542  
 18001726

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO samostojnega & izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobraže-
vanja, po potrebi garsonjero. Hotel Bel-
levue d.o.o., Šmarjetna gora 6, Kranj, 
tel.: 04/27-00-071  
 18001525

vojnih razmerah. Knjigo bo po končanem muzejskem veče-
ru mogoče tudi kupiti.

Krvodajalska akcija
Žiri – Krajevna organizacija Rdečega križa Žiri obvešča, da 
bo v Žireh v sredo in četrtek, 23. in 24. maja, druga letošnja 
redna krvodajalska akcija. Odvzemi krvi bodo oba dneva od 
7. do 13. ure v prostorih poslovne stavbe IKE na Strojarski 
ulici. Prav posebno vabilo velja darovalcem s krvno skupino 
0, RH-negativna in skupino A, RH-pozitivna. 

KONCERTI
Letni koncert slovenskih pesmi
Kranj – Društvo Obrtniški moški pevski zbor Kranj vabi na 
letni koncert slovenskih pesmi, ki bo v Gimnaziji Kranj v pe-
tek, 25. maja, ob 19. uri.
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Anketa

Zdenko Polič,  
Selnica ob Muri:

»Naša družina letno poje od 
deset do petnajst kilogramov 
medu. Uporabljamo tudi pro-
polis, matični mleček ... Ab-
solutno verjamem v zdravil-
no moč, in to za vse bolezni.«

Andreja Košelnik,  
Koroška Bela:

»Letno porabimo od šest do 
osem kozarcev medu, kupu-
jem predvsem gozdnega, in 
to domačega, pri lokalnem 
čebelarju. Uporabljamo tudi 
propolis.«

Janko Pečnik, Bilčovs:

»Med je vedno v naši hiši! 
Pa tudi propolis, ki ima pre-
izkušeno zdravilno moč. Ko 
sem bil star deset let, sem se 
v nogo usekal s sekiro in mi 
je babica redno mazala rano, 
da se ni gnojila ...«

Ajda Fartelj,  
Lovrenc na Pohorju:

»Prišla sem z babico in ded-
kom, ki imata doma tudi če-
bele. Med rada jem, zjutraj 
ga jem na kruhu z margari-
no. Dober je, ker ga naredijo 
čebelice.«

Urša Peternel

V nedeljo je na Breznici po-
tekalo praznovanje svetovne-
ga dneva čebel. Obiskovalce 
smo vprašali, ali imajo radi 
med, katere čebelje pridelke 
uporabljajo, ali verjamejo v 
njihovo zdravilno moč ...

Foto: Gorazd Kavčič

Je med res 
zdravilen?

Sandi Marolt, Radovljica:

»Verjamem v zdravilno moč 
čebeljih pridelkov! Uporab-
ljam predvsem propolis, re-
cimo za zdravljenje herpesa, 
vnetja dlesni ... Ne nazadnje 
imajo po svetu celo klinike, 
kjer zdravijo z apiterapijo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo zjutraj še delno jasno, dopoldne se bo od jugozahoda 
pooblačilo, proti poldnevu se bodo od juga začele pojavljati pa-
davine, deloma plohe in nevihte. Jutri bo zmerno oblačno, sredi 
dneva in popoldne bodo krajevne plohe. V četrtek bo spremenlji-
vo vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami.

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

Simon Šubic

Torovo – Družba za avto-
ceste v Republiki Sloveni-
ji (Dars) namerava letos 
odstraniti približno polovico 
od 34 čelnih in stranskih ce-
stninskih postaj, drugo po-
lovico pa prihodnje leto, saj 
te po vzpostavitvi sistema 
elektronskega cestninjenja 
za tovornjake DarsGo na av-
tocestah niso več potrebne. 
Rušitvena dela trenutno po-
tekajo na cestninskih posta-
jah Log, Razdrto in Torovo, 

odstranjevanje slednje pa si 
je v petek ogledal tudi mi-
nister za infrastrukturo, ki 
opravlja tekoče posle, Peter 
Gašperšič. Ob tem je izrazil 
zadovoljstvo, da so dokonč-
no vzpostavljeni pogoji za 
odstranitev cestninskih po-
staj in da so se dela tudi že 
začela. »Za nas in verjetno 
tudi vse uporabnike je ključ-
no, da bodo dela izvedena 
tako, da ne bo prihajalo do 
dodatnih zastojev,« je dejal. 

Dela na Torovem bodo 
predvidoma končana do 

glavne turistične sezone oz. 
v drugi polovici julija, je na-
povedal predsednik uprave 
Darsa Tomaž Vidic. »Čel-
ne cestninske postaje so bolj 
kot stranske velika motnja v 
prometu. Ker bomo pri teh 
delih vedno zagotavljali po 
dva vozna pasova v vsako 
smer, ne bi smelo prihajati 
do večjih zastojev kot doslej. 
V celoti pa se jim pri najbolj 
gostem prometu ni mogoče 
izogniti,« je povedal. 

Oba projekta – vzposta-
vitev sistema DarsGo in 

preureditev 34 cestninskih 
postaj – sta sicer tesno po-
vezana in ju tudi financi-
rajo iz istega vira, je pojas-
nil Vidic. Za oba so namreč 
najeli posojilo Evropske in-
vesticijske banke v višini 51 
milijonov evrov, ki bo pok-
rilo približno polovico vsa-
ke investicije. »To je prvi in-
frastrukturni projekt v Slo-
veniji, ki se financira s kre-
ditom, za katerega je porok 
evropski sklad za strateške 
naložbe oziroma t. i. Junc-
kerjev sklad. Obenem je 
tudi prvi Darsov kredit, ki 
nima poroštva države, am-
pak poroštvo Evropske uni-
je,« je poudaril. 

Cilj projekta odstranitve 
in preureditve vseh 34 ce-
stninskih postaj je vzposta-
vitev normalnega profila 
avtoceste na teh območjih, 
kar bo omogočilo hitrost vo-
žnje 130 kilometrov na uro. 
Vrednost celotnega projek-
ta odstranitve je ocenjena na 
45 milijonov evrov. Rušitve-
na dela in preureditev pla-
toja na Torovem bodo stala 
dobre tri milijone evre, do-
datnih šeststo tisoč evrov pa 
bodo namenili še za istoča-
sno obnovo avtocestnega od-
seka Torovo–izvoz Vodice, 
je pojasnil.  

Letos rušitev polovice postaj
Na Torovem zaradi rušitvenih del in preureditve platoja cestninske postaje ne bi smelo prihajati do 
večjih zastojev kot navadno, pravi prvi mož Darsa Tomaž Vidic. 

Na Darsu zagotavljajo, da bodo med gradbenimi deli na Torovem ves čas zagotavljali po 
dva vozna pasova v vsako smer. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V kranjski Vojašni-
ci Petra Petriča vsako leto 
v okviru praznovanja dne-
va Slovenske vojske odpre-
jo svoja vrata obiskovalcem, 
ki želijo za nekaj ur dožive-
ti utrip vojaškega življenja 
enot, nastanjenih v vojašni-
ci. 

Dan slovenske vojske je 15. 
maj, v Kranju pa so obisko-
valce medse povabili minulo 
soboto. Ogledali so si lahko 
sredstva, opremo in dejav-
nost enot Slovenske vojske 
in še posebno enote, ki so 
nastanjene v vojašnici. Prav 
tako je bilo moč videti teh-
niko in materialna sredstva 
Slovenske vojske, med dru-
gim sistem zvez, mobilno 
avto delavnico, oborožitev, 
premično kuhinjo, pralni-
co in sušilnico, prečiščeva-
nje vode, nujno reševalno 

vozilo in še marsikaj. Pope-
ljati se je bilo moč z oklepni-
mi bojnimi vozili, s tankom 
M-84, bojnimi vozili znam-
ke Hummer in Valuk in mo-
torjem vojaške policije. Pre-
cej zanimanja je bilo tudi za 
streljanje na filmskem stre-
lišču v športni dvorani voja-
šnice.

Dan odrtih vrat je bil tudi 
priložnost predstavitve Poli-
cijske uprave Kranj, Gasil-
sko-reševalne službe Kranj, 
Izpostave Uprave RS za 
zaščito in reševanje Kranj, 
Gorske reševalne službe, 
Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Kranj, Muzeja osamosvojit-
vene vojne na Gorenjskem, 
skavtov in Društva starodob-
nih vozil. Za najmlajše so or-
ganizirali otroško delavnico, 
seveda pa ni manjkala niti 
pokušina dobrot vojaške ku-
hinje. 

Odprli so vrata vojašnice

Mladi so uživali zlasti ob vožnji s tankom. / Foto: Primož Pičulin

Domžale – Danes, 22. maja, ob 13. uri bodo v Domu upokojen-
cev Domžale odprli demenci prijazno točko, ki bo namenjena 
osebam z demenco in njihovim svojcem ter širši javnosti. Po 
Sloveniji je že okoli dvajset tovrstnih točk, na njih pa lahko 
dobite koristne informacije o demenci ter informacije o tem, 
na koga se lahko obrnete po pomoč, če na ulici prepoznate 
osebo z demenco ali potrebujete nasvet glede oskrbe za osebo 
z demenco v domačem okolju.

Demenci prijazna točka tudi v Domžalah

Škofja Loka – V okviru trajn(ostn)nega projekta Loško je eko-
loško bo drevi ob 19. uri v Sokolskem domu predavanje Uroša 
Macerla Čigavo je okolje, v katerem živimo? Uroš Macerl je 
ekološki kmetovalec in borec za čisto in zdravo okolje v Za-
savju, dobitnik prestižne Goldmanove okoljske nagrade za 
leto 2017. 

Čigavo je okolje, v katerem živimo?


