
GORENJSKA

V Kranjski Gori urejajo  
prometne režime
Parkiranje v središču Kranjske 
Gore bo še naprej brezplačno, a 
časovno omejeno, v Jasni bo za 
parkiranje treba plačati. Do začet-
ka glavne poletne turistične sezo-
ne bodo uredili tudi parkirišče v 
Zelencih.
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ŠPORT

Veterani tekli  
na Ratitovec 
V Železnikih so gostili osemnaj-
sto svetovno prvenstvo za vetera-
ne v gorskih tekih. Pomerili so se 
na Teku na Ratitovec. Velik špor-
tni dogodek je bil pomemben 
tudi za promocijo v prvi vrsti Sel-
ške doline.
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KRONIKA

Brez odškodnine  
za rušenje
Nekdanja najemnika gostišč na 
avtocestnih počivališčih Povodje 
in Lipce na gorenjski avtocesti Ja-
nez Tičar in Marko Bogataj nista 
uspela s tožbo, v kateri sta od Dar-
sa in države zahtevala 393.588 
evrov odškodnine.
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RAZVEDRILO

Harmonikarji v Besnici
V Besnici je potekalo 10. mednaro-
dno tekmovanje harmonikarjev za 
pokal Kranja in 27. Gorenjsko pr-
venstvo harmonikarjev, hkrati so 
izbirali tudi tekmovalce za nastop 
v polfinalu za Zlato harmoniko 
Ljubečne. Pokal Kranja je osvojil 
Luka Mlakar.
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VREME

Danes in jutri bo sprva 
delno jasno, čez dan pa 
spremenljivo oblačno.  
V četrtek bo občasno  
nekoliko bolj oblačno. 

14/26 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Maja Bertoncelj

Spodnje Pirniče – V Švici v 
kanjonu reke Muota so na 
svetovnem prvenstvu v spu-
stu na divjih vodah Sloven-
ci nastopili izjemno. Z zla-
to medaljo se je izkazal tudi 
Pirničan Blaž Cof. Najbolj-
ši na svetu je v kategoriji ka-
nuistov discipline sprint. S 
tem je nadgradil lansko tre-
tje mesto.

Na svetovno prvenstvo je 
odšel s skromnimi pričako-
vanji: »Ne želim se postavlja-
ti v položaj branilca medalje, 
ampak raje napadam. Proga 
je bila zame tehnično zelo 
zahtevna, nizek vodostaj in 
mrzla voda sta bili še oteže-
valni okoliščini. Nekaj dni 
pred tekmo sem se precej 

ukvarjal z linijo proge, ven-
dar sem vsak dan popravljal 
čoln. Včeraj tik pred tekmo 
sem se odločil za drugačen 

pristop in očitno se mi je vse 
poklopilo. Vedel sem, kaj 
moram narediti v finalu, po-
čutil sem se motiviranega in 

pripravljenega. Ko imam pri 
sebi razčiščeno, je veliko laž-
je. Šel sem na vse ali nič in 
v prihodu v cilj sem ob po-
gledu na semafor vedel, da 
bo dovolj za medaljo, nisem 
pa pričakoval, da bo zlata. Še 
vedno ne morem verjeti, da 
se je to zgodilo. Naredil sem 
točno to, kar sem hotel. Rad 
bi se zahvalil vsem, ki mi sto-
jijo ob strani.« 

V svojo zbirko je dodal 
novo odličje. »Ta medalja mi 
pomeni največ. Biti svetovni 
prvak ni nekaj, kar se zgodi 
vsak dan, zato sem vesel, da 
je bil ves trud, slab in dober, 
poplačan z najvišjo lovori-
ko,« je po tekmi s prizorišča 
prvenstva za Gorenjski glas 
še pojasnil Blaž Cof, ki se je 
že vrnil v domovino.

Blaž Cof svetovni prvak
Pirničan je na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Švici osvojil zlato medaljo v sprintu.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Potem ko se je že 
zdelo, da so v Mengšu tik 
pred začetkom gradnje tež-
ko pričakovane športne dvo-
rane, se je ponovno zaple-
tlo, zato se bo pridobivanje 
gradbenega dovoljenja naj-
verjetneje zamaknilo za ne-
kaj mesecev. Civilna iniciati-
va Mengeš (CIM) s prvopod-
pisanim Tomažem Štebe-
tom je namreč na upravno 
enoto dala zahtevo za vklju-
čitev stranke v postopku iz-
daje dovoljenja. »Športna 

dvorana, namenjena osnov-
ni šoli in deloma kraju ozi-
roma občini, bi se morala 
zgraditi na lokaciji sedanje 
telovadnice. Velika večna-
menska prireditveno-špor-
tna dvorana pa na prostor-
sko, prometno primernej-
ši lokaciji, skupaj s poslov-
nimi ter parkirnimi prosto-
ri,« pojasnjuje Tomaž Šte-
be, ki že dlje časa nasprotu-
je gradnji dvorane na obmo-
čju sedanjih zunanjih špor-
tnih igrišč v mestnem parku 
v bližini osnovne šole.

Začetek gradnje 
se bo zamaknil
V Mengšu se bo začetek gradnje športne dvorane 
zaradi zahteve Civilne iniciative Mengeš, ki 
nasprotuje sedanji lokaciji gradnje, najverjetneje 
zamaknil za nekaj mesecev.

47. stranBlaž Cof na poti do naslova svetovnega prvaka. /Foto: osebni arhiv

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zmagovalna stran-
ka SDS je na volitvah prejela 
četrtino vseh glasov volivcev. 
Sledita ji Lista Marjana Šar-
ca s 13 ter SD in SMC z dese-
timi odstotki glasov. V držav-
ni zbor so se prebile še Levi-
ca, NSi, stranka Alenke Bra-
tušek, DeSUS in po nekajle-
tnem premoru tudi Jelinčiče-
va SNS. Glede na volilni izid 
je Janševa SDS v parlamen-
tu pridobila 25 sedežev, Lista 
Marjana Šarca 13, SD in SMC 
po deset, Levica devet, NSi 

sedem, Stranka Alenke Bra-
tušek in DeSUS po pet, Je-
linčičeva SNS pa štiri. Ostale 
stranke so ostale pod štiriod-
stotnim pragom. Že na dru-
gih volitvah zapored je uvrsti-
tev v državni zbor z zgolj 2,63 
odstotka volilnih glasov zgre-
šila stranka SLS, zaradi če-
sar je njen predsednik Mar-
ko Zidanšek po volitvah od-
stopil. Nad enim odstotkom, 
s čimer si stranke zagotovijo 
vsaj državno financiranje, so 
še Piratska stranka Slovenije, 
Dobra država in Andrej Čuš 
in Zeleni Slovenije.

Tokrat se je volitev udele-
žilo 51,97 odstotka volilnih 
upravičencev, kar je podob-
no kot pred štirimi leti, na 
Gorenjskem pa 53,87 odstot-
ka. Kot običajno so bolj mno-
žično volili volivci na pode-
želju, letos pa pred tradicio-
nalno najbolje zastopanima 
volilnima okrajema Kranj 
III in Škofja Loka II, ki sta 
presegla 60-odstotno volil-
no udeležbo, odstopa Ka-
mnik, kjer je šlo na volitve 
največ državljanov, 60,82 
odstotka.

Zmagovalka volitev je stranka SDS
Relativna zmagovalka nedeljskih volitev v državni zbor je stranka SDS Janeza 
Janše. V volilni enoti 1 (Kranj) so izvoljeni poslanci: Branko Grims, Marko 
Pogačnik in Žan Mahnič (SDS), Marjan Šarec, Edvard Paulič, Igor Peček 
(LMŠ), Matej Tonin (NSi), Miha Kordiš (Levica), Mateja Udovč (SMC), Samo 
Bevk (SD) in Franc Kramar (Stranka Alenke Bratušek). 

Relativni zmagovalec volitev Janez Janša (SDS) je rezultat slavil med privrženci v svojem 
volilnem štabu. / Foto: Gorazd Kavčič 42., 3. stran
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Knjigo prejme ZDENKA ZEVNIK iz Mavčič.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Darvinistični orkester

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v četrtek, 7. junija 2018, 
ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma letošnjo 
abonmajsko sezono Kromatike kronal z večerom, poimeno-
vanim Darvinistični orkester. Orkester se bo skupaj z gosti ter 
obiskovalci koncerta na poseben način dotaknil glasbene zgo-
dovine človeštva. V zvoke pradavnine nas bo najprej popeljal 
Boštjan Gombač, ki bo zaigral na rekonstrukcijo neandertalče-
ve piščali – tidldibab. Sledila bo skladba iz zakladnice evropske 
klasične glasbe, orkester bo namreč zaigral monumentalno 
Beethovnovo Peto simfonijo. V zaključku koncerta pa bo ob-
činstvo uporabilo svoje pametne telefone, ki jih lahko razgla-
simo za najnovejše »glasbilo« današnjega časa, ter z njimi 
aktivno sodelovalo pri ustvarjanju glasbe na koncertu. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
leseno repliko neandertalčeve piščali ter družinsko vstopnico 
za obisk Narodnega muzeja Slovenije. V žrebu boste sodelo-
vali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Koliko je sta-
ro najstarejše glasbilo na svetu? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 13. junija 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Hanka Paldum prvič v Ljubljani  
na samostojnem koncertu

Dvainšestdesetletna Hanka Paldum je ena redkih kvalitetnih 
estradnih umetnic na muhasti glasbeni sceni, ki se ponaša s 
štirimi desetletji uspešne kariere. Eleganca, ki izhaja iz vrhun-
ske interpretacije, je že od nekdaj zmagovalna kombinacija 
za vse glasbene sladokusce. Pridružite se ljubiteljem na bo-
emskem večeru in bodite med žlahtno družbo nostalgikov 
tudi vi in vaša družba – v sredo, 20. junija 2018, ob 20. uri v 
Festivalni dvorani v Ljubljani. Čaka vas prvovrstni glasbeni 
užitek! Vstopnice si lahko zagotovite na www.eventim.si ter 
na vseh Eventimovih prodajnih mestih. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kdaj in kje 
si lahko ogledate koncert Hanke Paldum? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do torka, 12. junija 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Najslabše so se s 44,35 od-
stotka odrezali volivci na Je-
senicah. Razmerje sil pa 
je na vrhu tudi na Gorenj-
skem podobno kot v državi, 
kjer sta obe najvišje uvrščeni 
stranki, SDS in Lista Marja-
na šarca (LMŠ), dobili še več 
kot na ravni države: Janševa 
SDS 25,19, Šarec pa 17,54 od-
stotka. Sledijo NSi z 9,12 od-
stotka, Levica z 8,90, SMC 
s 7,74, SD s 6,97 in Stran-
ka Alenke Bratušek (Stranka 
AB) s 6,72 odstotka glasov. 
Stranka DeSUS na Gorenj-
skem ni dosegla štirih od-
stotkov, prav tako ne SNS. 
Zanimivo je tudi ujemanje 
rezultata s predvolilno na-
povedjo, ki smo jo pred voli-
tvami objavili v Gorenjskem 
glasu. Ta je SDS pripisala 25 
odstotkov glasov, LMŠ 15 od-
stotkov (na Gorenjskem je 
dosegel še dva odstotka več), 
na tretje mesto je raziskava 
uvrstila NSi z več kot deveti-
mi odstotki. Več od napove-
di so dobili Levica, SMC, SD 
in Alenka Bratušek. Slednji 
je anketa napovedovala celo 
izpad iz parlamenta. Predvi-
dela pa je nekaj nad štiri od-
stotke za stranko DeSUS, v 
resnici pa je na Gorenjskem 
dobila le 3,56 odstotka. In še 
ena zanimivost volilne nede-
lje: ne Alenka Bratušek ne 
Karl Erjavec nista bila izvo-
ljena kot poslanca. Erjavca to 
ne skrbi preveč, takšno situ-
acijo je v preteklosti že imel, 
o morebitnem odstopu z 
vrha DeSUS-a zaradi slabše-
ga rezultata kot na prejšnjih 
volitvah pa pravi, da bodo o 
tem odločali organi stranke. 

Večina ne želi v vlado 
z Janšo

Stranke so svoje volilne 
dosežke najprej slavile med 
privrženci v svojih volilnih 
štabih, nato pa so njeni pr-
vaki v družbi izvoljenih po-
slancev in drugih somišlje-
nikov prišli v medijsko sre-
dišče Državne volilne ko-
misije (DVK) na Gospodar-
sko razstavišče. Zaman pa 
smo tam čakali zmagoval-
ca volitev Janeza Janšo, ki 
je svoje povedal že na sede-
žu stranke. Tam so medi-
je sprejemali ob zaostrenih 
varnostnih ukrepih, češ da 
so bili na nedavnem shodu 
proti sovraštvu deležni gro-
ženj s smrtjo. Janez Jan-
ša je ob zmagovitem rezul-
tatu svoje stranke ob zah-
valah izrazil veselje, da je 
sporočilo SDS doseglo toli-
ko ljudi in da je njihov pro-
gram, usmerjen v Sloveni-
jo, uspešnejšo in prijaznej-
šo domovino za vse, podprlo 
toliko volivcev. »Če bo SDS 
vodila vlado, jo bomo vodi-
li pravično in za dobro vseh 
državljank ter državljanov. 

Vsako odločitev bomo ved-
no pretehtali v luči tega, kaj 
bo prinesla temu narodu, 
predvsem pa generacijam, 
ki šele prihajajo. To bo vla-
da za Slovenijo, ki bo domo-
vina za vse, ki bo varna, kjer 
bo v javnih storitvah red in 
kjer bodo za vse veljali ena-
ki pogoji, kjer bo šlo manj 
za davke in bo več ostalo lju-
dem, kjer bo vsakdo, ki bo 
imel dobro idejo, imel mož-
nosti, da jo uresniči. Pokoj-
nina ne bo socialna kategori-
ja, ampak pošteno plačilo za 
minulo delo, kjer bo pošteno 
delo pošteno plačano in kjer 
bodo tudi naši prapravnu-
ki govorili slovensko in peli 

slovenske pesmi,« je pouda-
ril Janez Janša. Izrazil je tudi 
pripravljenost, da se o sesta-
vi vlade pogovarja z vsemi. 

Marjan Šarec, čigar stran-
ka je takoj za SDS dobila naj-
več glasov, je o rezultatu de-
jal: »Izid smo pričakali vese-
li in zadovoljni z vedenjem, 
da po teh volitvah ne bo lah-
ko, da bo naporno, pred-
vsem bo težko sestaviti vla-
do. Relativnemu zmagoval-
cu volitev čestitam, čeprav 
mi ostajamo pri svojih bese-
dah, da se v koaliciji s SDS 
ne vidimo. Želimo pa jim 
srečo pri sestavljanju vla-
de.« Sam si želi sredinsko 
vlado, razvojno naravnano, 

usmerjeno v prihodnost, 
operativno, ki bo znala re-
ševati probleme, zato verja-
me, da bo dobil priložnost 
za sestavljanje nove vlade 
s tistimi, ki imajo podobne 
cilje kot LMŠ. »Slovenija je 
v letu 2018, zato potrebuje 
pogled naprej, čas je tudi za 
novo generacijo.«

Tonin: enoblokovska 
vlada ni dobra rešitev

Šarčev tekmec v kamniški 
volilni enoti, prvak stranke 
NSi Matej Tonin, je omenil 
»epsko bitko« v domači vo-
lilni enoti, se je pa posebej 
zahvalil volivcem v domači 
Tuhinjski dolini, ki so se pri 
volilni udeležbi še posebej 
dobro odrezali in mu poma-
gali do izvolitve. Čestital je 
zmagovalki volitev, češ da je 
imela dobro kampanjo in je 
dosegla tudi najboljši rezul-
tat. A ta rezultat ne omogoča 

Zmagovalka volitev je SDS
31. stran
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Slovenija

1. volilna enota – Kranj

Volilni izid v Sloveniji in v volilni enoti 1 (na Gorenjskem)

Vir: Državna volilna komisija

Drugouvrščeni na volitvah Marjan Šarec s svojim štabom v Kamniku / Foto: Gorazd Kavčič

Volilna enota (VE) 1 Kranj obsega enajst volilnih 
okrajev na Gorenjskem in v soseščini: Jesenice, 
Radovljica I in II, Kranj I, II in III, Tržič, Škofja Loka I 
in II, Kamnik in Idrija. 



Branko Grims / Foto: Gorazd Kavčič

Marjan Šarec / Foto: Tina Dokl Igor Peček / Foto: Tina Dokl Edvard Paulič / Foto: Tina Dokl

Mateja Udovč / Foto: Tina Dokl
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Volilna nedelja je mini-
la, glasovi volivcev so v 
glavnem prešteti, rela-

tivni zmagovalec znan, prav 
tako število mandatov, ki so jih 
dobile posamezne stranke, ki 
so uspešno prestopile štiriodsto-
tni parlamentarni prag. Glede 
na predvolilne napovedi jav-
nomnenjskih anket rezultati 
niso presenečenje, vse so zma-
go napovedovale Janševi SDS, 
kar se je na volilno nedeljo tudi 
uresničilo. Ponudba strank in 
list na teh volitvah je bila ve-
lika, kar 25 se jih je v državi 
potegovalo za poslanske sedeže 
v državnem zboru. Uvrstilo se 
jih je devet, dve več od prejšnje-
ga mandata, kar je največ od 
vseh dosedanjih volitev in tudi 
kaže na veliko razdrobljenost 
političnega prostora pri nas. 

Kaj se bo zgodilo v nasled-
njih dneh? Po konstituiranju 
državnega zbora v naslednjih 
tednih bodo stekli postopki za 
oblikovanje nove vlade. Obi-
čajno predsednik republike 
mandat za sestavo nove vlade 
podeli predstavniku stranke, 
ki na volitvah dobi največ gla-
sov, in predsednik Pahor je na 
volilno nedeljo že napovedal, 
da se bo v teh dneh neformal-
no sestal z relativnim zmago-
valcem in se z njim posvetoval 
o možnosti, da sestavi koalici-
jo. Kakšni bodo v prihodnjih 
dneh dogovori zmagovalca z 
vodstvi strank, ki so prišle v 
parlament, je še nejasno. Naj-
bolj naravna partnerja Janše-
ve SDS bi bila NSi z Matejem 

Toninom, ki je pred volitvami 
dejal, da ne izključuje nobene-
ga sodelovanja, in Jelinčičeva 
SNS, ki se je po nekajletnem 
premoru spet vrnila v parla-
ment. Če bi bila voljna h ko-
aliciji pristopiti tudi poslanca 
narodnosti, bi to še vedno bilo 
le 38 glasov v parlamentu, kar 
je premalo. Kdo od preostalih 
levosredinsko ali povsem levo 
orientiranih strank bo sklenil 
dogovor s SDS, saj so pred vo-
litvami to možnost domala 
vsi izključevali in to ponovili 
tudi po nedeljskih volitvah? 
Blok relativnega zmagovalca 
bi najbolj okrepil pristop Liste 
Marjana Šarca, ki je po volilni 
nedelji znova dejal, da s SDS 
ne gre, pač pa želi izkoristiti 
svojo priložnost za sestavo 
vlade. Če Janši spodleti, je 
drugi igralec pri oblikovanju 
vlade prav Šarec, a tudi tu bi 
se s pahljačo petih strank za-
pletalo že v fazi dogovorov, kaj 
šele pri morebitnem vladanju. 
Tretja možnost bi bile pono-
vljene volitve. Kaj od tega se 
bo zgodilo, je v največji meri 
odvisno od dogovorov, ki se 
bodo v teh dneh dogajali v po-
litičnem zakulisju, od stran-
karskih kupčkanj, odstopov 
od trdnih načel, morda tudi 
snedenih obljub, saj velja, da 
politikom pač ne gre brezpo-
gojno zaupati. Dan potem 
namreč predvolilna retorika 
zbledi in v ospredje pridejo 
bolj pragmatične poteze. Zato 
velja počakati, morda bomo še 
presenečeni. 

Kdo bo s kom

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Marko Pogačnik Žan Mahnič

Matej Tonin / Foto: Gorazd Kavčič

lahke sestave vlade ne lahke-
ga vladanja. »Kakršna koli 
enoblokovska koalicija bi 
pomenila ogromno težav, 
zaradi tega je v tej situaciji po 
moje za Slovenijo najboljše 
sestaviti koalicijo preko po-
litičnih bregov. Zgolj taka 
lahko na dolgi rok zagotovi 
Sloveniji neko stabilnost in 
ji da možnost, da odidemo s 
hitrejšimi koraki naprej,« je 
dejal Tonin. Po doseženem 
rezultatu je sicer NSi bolj-
ša kot na prejšnjih volitvah, 
a slabša od napovedi, da naj 
bi imeli v državnem zboru 
deset poslancev. Zato bo To-
nin organom stranke ponu-
dil svoj odstop. 

Z zahvalami volivkam 
in volivcem nista skopari-
la niti Dejan Židan (SD) in 
Miro Cerar (SMC). Še en 
gorenjski strankarski pr-
vak, Luka Mesec (Levica), ki 
ima v parlamentu devet po-
slancev, pa je ocenil, da so 
tokratne volitve pokazale, 

da ne želimo živeti v druž-
bi, kakršno slika desnica 
in hoče Slovenijo po ma-
džarskem vzoru. Zmaga 
SDS je po njegovem kila-
va. »Naslednjo vladno koa-
licijo bodo sestavile stranke 
levosredinskega pola,« raz-
mišlja Mesec, ki se name-
rava o morebitnem koali-
cijskem sodelovanju pogo-
varjati s sredinskimi stran-
kami. Z njimi se bodo trdo 

pogajali, vztrajali pa tudi 
pri referendumu o izstopu 
iz zveze NATO.

Erjavec in Bratuškova 
nista izvoljena za 
poslanca 

Karl Erjavec je zadovo-
ljen, da DeSUS po tekmi kar 
25 strank za parlament os-
taja v državnem zboru. Tej 
stranki, ki je po njegovih be-
sedah delala v korist upoko-
jencev (dosegla tudi regres 
in uskladitev pokojnin), se 
sedaj pridružuje cela vrsta, 
ki obljubljajo, da bodo dela-
le za blagostanje upokojen-
cev, tako da ga za prihodnost 

starejše generacije ne skrbi. 
Napoveduje, da bo DeSUS 
sodeloval le v levosredin-
ski vladi, in obžaluje, da se 
ni uresničila pobuda Zora-
na Jankovića o levem blo-
ku, saj so vse levosredinske 
stranke zdaj na volitvah do-
segle šibak rezultat z do 10 
odstotki podpore. »Če bo že-
lela leva opcija konkurirati 
desni, se bo morala v prihod-
nje bolj povezati in mobilizi-
rati volilno telo, ker vidimo, 
da udeležba ni bila najbolj-
ša,« je dodal Erjavec. 

Tudi stranka Alenke Bra-
tušek ostaja v državnem zbo-
ru, o oblikovanju vlade pa je 
dejala: »Želim, da Slovenija 
po teh volitvah dobi dobro, 
izkušeno, odločno vlado, ki 
bo skrbela za prioritete, kot 
so zdravstveni sistem, upo-
kojenci in mladi. Verjamem, 
da bo prihodnost takšna, da 
bodo Slovenci zadovoljni, 
in da je socialno-iiberalna 
smer edina prava za Sloveni-
jo.« Njena stranka bo v vla-
di, ki bo sledila vrednotam, 
med katerimi so prve člove-
kove pravice in kjer bosta v 
koalicijski pogodbi kot pri-
oriteti zapisani skrb za upo-
kojence in za izboljšanje raz-
mer v zdravstvu. »Ne znam 
pa si predstavljati, da bi vla-
do vodila stranka, ki niti za 
svojo stranko ne zna zakoni-
to najeti posojila,« je zaklju-
čila Bratuškova.    

Od gorenjskih kandidatov, ki so sicer nastopili v 
drugih volilnih enotah, sta v parlament prišla še 
Ljudmila Novak (NSi), prejšnja predsednica te stranke, 
in Luka Mesec (Levica). 

Na Gorenjskem se je volitev udeležilo nekaj manj kot 54 odstotkov volivk in volivcev, 
fotografija je z volišča v Šmarci. / Foto: Gorazd Kavčič

Miha Kordiš / Foto: Gorazd Kavčič Samo Bevk / Foto: Tina Dokl Franc Kramar / Foto: Gorazd Kavčič
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TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI – JUNIJ 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 

pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od 
junijskih terenskih  krvodajalskih akcij, ki bosta   

V ČETRTEK, 7. JUNIJA,  
v DOMU KRAJANOV PRIMSKOVO,  

Jezerska cesta 41, v Kranju in

V ČETRTEK, 21. JUNIJA, 
v Gasilskem domu v Dupljah, Zgornje Duplje 8.

  Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.
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RKS Območno združenje Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj
Tel.: 04 20 18 672

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – V Kranjski 
Gori v teh dneh zaključuje-
jo obnovo ceste skozi središ-
če kraja. Lani so tako že ure-
dili odsek od hotela Larix od 
uvoza za osnovno šolo, letos 
pa rekonstrukcijo nadaljuje-
jo v smeri proti nekdanjemu 
turistično-informacijske-
mu centru, tako da bo pro-
metno urejeno celotno sre-
dišče. Po zaključku rekon-
strukcije cestišča se bodo lo-
tili tudi urejanja mirujočega 
prometa.

»Upam, da bo večina ce-
stnih projektov v občini za-
ključenih do začetka glavne 
poletne turistične sezone. 
Verjamem, da center Kranj-
ske Gore bo. Ko bo, bo tam 
začel veljati tudi novi pro-
metni režim. Glede na jav-
no razgrnitev in pripombe, 
ki smo jih v zvezi s tem do-
bili na občini, se bomo mo-
rali odločiti, kako bo urejen 
promet v središču kraja. Vse-
kakor za zdaj ne bomo uva-
jali enosmernih cest, bomo 
pa imeli območje umirjene-
ga prometa in modro cono s 
časovno omejenim parkira-
njem,« je pojasnil župan Ja-
nez Hrovat.

Kot je še povedal, bo dodat-
no parkirišče urejeno v Jas-
ni, kjer pa bo treba plačevati 

parkirnino. Do začetka se-
zone bodo uredili in odprli 
parkirišče v Zelencih, za ka-
terega se je Občina Kranjska 
Gora lansko jesen z Agrar-
no skupnostjo Podkoren 
vendarle uspela dogovori-
ti, da ga vzame v dolgoroč-
ni najem. V sklopu prvega 
dela urejanja bodo tam pos-
tavili tudi stranišče za obi-
skovalce naravnega rezer-
vata, do konca leta pa uredi-
li tudi informacijsko-gostin-
ski objekt. 

V Kranjski Gori pričakuje-
jo, da bo tudi letošnja pole-
tna sezona dobra, kar pa po-
meni, da bo Zgornjesavska 
dolina predvsem ob koncih 
tedna zelo prometno obre-
menjena. Situacijo dodatno 
otežujejo dela pri izgradnji 
državne ceste in pločnika 
skozi Gozd - Martuljek, ki bi 
prav tako morala biti konča-
na do začetka sezone, a gle-
de na zahtevnost izvedbe za 
zdaj ne kaže, da bi jih lahko 
zaključili do roka.

Že nekaj let zaznavajo tudi 
izjemno močan pritisk na 
alpske doline, tako v Vrata, 
Kot in Krmo kot tudi Tamar 
in čez Vršič. V Kranjski Gori 
skupaj s partnerji še išče-
jo najprimernejše rešitve za 
umirjanje prometne situaci-
je na način, s katerim bodo 
zadovoljni tako domačini 
kot obiskovalci. Za zdaj so se 
tako odločili, da v soboto, 18. 
avgusta, poskusno uvedejo 
poseben prometni režim za 

dolino Vrata. Na ta dan bodo 
obiskovalce usmerjali na par-
kirišča v Mojstrani in okolici 
ter jih nato z javnim prevo-
zom odpeljali do izhodišč-
nih točk za obisk Vrat. V ta 
namen bo v Mojstrani dodat-
no urejenih okoli 250 začas-
nih parkirnih mest. Ob tem 
bo za planince veljal pose-
ben režim – v dolino se bodo 
lahko z avtomobili pripeljali 
do sedme zjutraj – prav tako 
za domačine ter lastnike ze-
mljišč in gozdov.

Urejajo prometne režime
Parkiranje v središču Kranjske Gore bo še naprej brezplačno, a časovno omejeno, v Jasni bo za parkiranje 
treba plačati. Do začetka glavne poletne turistične sezone bodo uredili tudi parkirišče v Zelencih.

Dodatne prometne težave ob navalu obiskovalcev v 
Zgornejsavsko dolino povzroča tudi sicer težko pričakovana 
rekonstrukcija ceste skozi Gozd - Martuljek. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Ves mesec bo 
v Radovljici, rojstnem mes-
tu arhitekta Ivana Vurni-
ka, posvečen spominu na 
njegovo delo in življenje 
ter spominu na njegovo ži-
vljenjsko sopotnico slikarko 
Heleno Kottler Vurnik. Le-
tošnji Vurnikovi dnevi so se 
začeli v petek pred spome-
nikom Josipini Hočevar, ki 
je bil tej podjetnici in me-
cenki na Linhartovem trgu 
postavljen natanko pred 110 
leti. Podstavek za spomenik 
je izdelal arhitektov oče Ja-
nez Vurnik. V Šivčevi hiši so 
nato odprli razstavo, na kate-
ri so ogled zamisli študentov 
arhitekture, gradbeništva 
in oblikovanja, ki so za lju-
bljanski hotel Union zasno-
vali t. i. Fabianijevo, Pleč-
nikovo in Vurnikovo sobo. 
»Ni bilo enostavno prenes-
ti duha zbranega arhitekta, 

njegovega razmišljanja, 
koncepta ali zgolj detajla 
v novo urejeno sobo, ki bo 
hkrati ustrezala sodobnim 
merilom hotela visoke kate-
gorije ... Skozi proces nam je 
uspelo dileme razrešiti in jih 
postaviti v zanimive okvire 
in zgodbe, ki bi lahko goste 

prepričale o nadaljnjih obi-
skih hotela, Ljubljane in tudi 
Slovenije,« je na slovesnosti 
ob odprtju, kjer so najboljše 
ideje tudi nagradili, povedal 
Robert Potokar s Fakultete 
za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo v 
Mariboru. 

Sklop petkovega dogaja-
nja je zaokrožila še slove-
sna podelitev prve Vurniko-
ve študentske nagrade. Pre-
jela jo je Lara Stipanič, štu-
dentka Fakultete za arhitek-
turo Univerze v Ljubljani, 
Tadej Urh in Janja Šušnjar 
sta prejela priznanji. Nag-
rado, ki je nastala na pobu-
do Centra arhitekture Slo-
venije, ki skupaj s Krajevno 
skupnostjo Radovljica prip-
ravlja vsakoletne Vurniko-
ve dneve, je namenjena per-
spektivnim študentom arhi-
tekture, finančno pa jo pod-
pirajo Občina Radovljica in 
Krajevna skupnost Radovlji-
ca, ljubljanska in maribor-
ska fakulteta za arhitekturo.

Danes popoldan se Vur-
nikovi dnevi nadaljujejo s 
sprehodom po sledeh Ivana 
in Helene Vurnik v Rado-
vljici, ki se bo ob 17. uri za-
čel pred Vurnikovo rojstno 
hišo.

Prvič Vurnikove študentske nagrade
Na letošnjih Vurnikovih dnevih, prireditvi, s katero v arhitektovi rojstni Radovljici obeležujejo tudi 
krajevni praznik, so v petek prvič podelili Vurnikove študentske nagrade. Danes voden sprehod po 
sledeh Ivana in Helene Vurnik.

Finančni del nagrade, ki jo je letos prejela Lara Stipanič 
(tretja z leve, ob njej Tadej Urh, Janja Šušnjar se prireditve 
ni mogla udeležiti), je namenjen študijskemu potovanju. 

»Vsekakor za zdaj ne 
bomo uvajali enosmernih 
cest, bomo pa imeli 
območje umirjenega 
prometa in modro cono 
s časovno omejenim 
parkiranjem.«

Kokra – Eden od dogodkov ob občinskem prazniku občine 
Preddvor je bilo tudi odkritje spominske plošče na hiši Franca 
Preširna v Kokri 14, kjer je bilo v letih 1990 in 1991 tajno skla-
dišče orožja. To je še eno obeležje, ki jih Policijsko veteransko 
združenje Sever Gorenjska postavlja v čast domačinov, ki so 
dali na voljo svoje domove in s tem tvegali tudi življenja v času 
pred osamosvojitvijo naše države. Na slovesnosti v Kokri sta 
o tem spregovorila župan občine Preddvor Miran Zadnikar in 
Brane Virant iz združenja Sever, nastopili so učenci iz podru-
žnične šole v Kokri in inštrumentalisti policijskega orkestra.

Spominska plošča hranitelju orožja v Kokri

Brane Virant, Franc Preširen in Miran Zadnikar pred 
spominsko ploščo.

Maša Likosar

Škofja Loka – Člani društva 
Rovtarji, ki letos beležijo 
dvajset let smučanja in kole-
sarjenja po starem, so tokrat 
že enajstič organizirali med-
narodno srečanje starodob-
nih kolesarjev. Udeležencev 
je bilo kar osemdeset, priš-
li so iz Slovenije, Nemčije, 
Avstrije, Madžarske in Hr-
vaške. Predsednik Rovtarjev 
Brane Tavčar je ponosen, 
da so kljub vročini uspeli v 

starih »gvantih« in s kole-
si, starejšimi od petdeset let, 
prevoziti dvajset kilometrov. 
Povorka se je vila od škofjelo-
škega mestnega trga do Trga 
pod gradom, kjer so pozdra-
vili paraplegike in tetraplegi-
ke, prek Kamnitnika, okoliš-
kih vasi in nazaj. Starodob-
nike je spremljal ansambel 
Suha špaga, ki je s svojim 
petjem naznanjal prihod ko-
lesarjev, in kot pravi Brane, 
so skupaj z njimi naredili 
pravi kraval. 

Rovtarji naredili pravi kraval

Starodobni kolesarji so se podali na dvajset kilometrov 
dolgo povorko. / Foto: Andrej Tarfila
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Preddvor – Prva slovenska 
pripovednica, pesnica in 
skladateljica Josipina Ur-
bančič Turnograjska je bila 
rojena pred 185 leti na gradu 
Turn, 1. junija 1854 pa je ko-
maj enaindvajsetletna umr-
la v Gradcu. V spomin na ro-
jakinjo občina Preddvor pra-
znuje svoj praznik. Zapušči-
no prezgodaj umrle ustvar-
jalke, ki je vendarle zapusti-
la opazen literarni opus, po-
leg tega pa bila pomembna 
tudi za slovensko narodno 
zavest v 19. stoletju, že več 
kot poldrugo desetletje ohra-
nja domačinka, njena obču-
dovalka, raziskovalka in av-
torica treh knjig o Josipini, 
ddr. Mira Delavec. Vodi tudi 
kulturno društvo z Josipini-
nim imenom, ki je skupaj z 
občino in Zavodom za turi-
zem Preddvor na praznični 
dan izvedlo prvi znanstve-
ni simpozij o Turnograjski, 
na katerem so priznani stro-
kovnjaki iz Avstrije, Nemči-
je in Slovenije govorili o Jo-
sipinini umetniški dedišči-
ni, pa tudi o času in okolju, v 
katerem je ustvarjala. Nastal 
je tudi zbornik z naslovom 
Kdor dušno živi, nikoli ne 
umrje, ki ga je na slovesnosti 

na Turnu predstavil udele-
ženec simpozija in eden od 
desetih avtorjev dr. Franc 
Križnar. 

Slovesnosti v Domu sta-
rejših občanov Preddvor, 
kjer sta spomine na rodbino 
Turnograjskih obudila Jo-
sipinina pranečaka Marin-
ka Dolžan Šitum in dr. Vi-
tal Ašič (srečanja se ni mo-
gel udeležiti, živi namreč 
v Argentini), se je udeležil 
tudi predsednik države Bo-
rut Pahor. V svojem govo-
ru je poudaril, da je Josipina 
Turnograjska svoj celotni li-
terarni opus posvetila Slo-
vencem z željo, da bi začu-
tili skozi slovenski jezik, kaj 
pomeni misliti, peti in go-
voriti slovensko, kar je bila 
sredi 19. stoletja zelo pogu-
mna odločitev. Njena veli-
ka želja je bila, da bi se Slo-
venci zavedali pomena do-
movine in delovali v želji po 
ohranjanju njenega enotne-
ga duha. Poudarjala je, kako 
pomembna je ohranitev na-
rodove biti in njegove identi-
tete med vsemi Slovenci. In 
to je pomembno še danes, 
ko moramo s skupnim de-
lom, znanjem in bogatimi 
izkušnjami sooblikovati dr-
žavo, v kateri bodo rasle tudi 
prihodnje generacije, za 

katere se moramo potruditi, 
jih spobujati in jim pomaga-
ti. S skupnimi močmi, med-
sebojnim spoštovanjem, 
strpnostjo drug do drugega 
in ljubeznijo se bomo lahko 
veselili svojih novih uspe-
hov in bomo kot narod lah-
ko gradili naprej na sloven-
ski identiteti ter skrbeli za 
njen obstanek. Predsednik 
je ob tem omenil svoj obisk 
pri slovenski skupnosti v Ar-
gentini, kjer je dobil vtis, da 
nas pripadnost jeziku in kul-
turi, ki seže čez meje, pove-
že v domovino. »Moč domo-
vine je neizčrpna, moramo 
pa jo znati vzgajati, krepiti 
in drug drugega spodbujati. 

Dokler bomo znali živeti 
drug z drugim, nas bo raz-
ličnost bogatila,« je dejal Bo-
rut Pahor.

Praznovanje so v Preddvo-
ru nadaljevali s slavnostno 
akademijo, kjer je navzoče 
nagovoril župan Miran 
Zadnikar, ki je nanizal do-
sežke občine v dosedanjih 
mandatih, ko je bil z izje-
mo enega ves čas na čelu 
občine. Obnovili so ceste, 
zgradili komunalno infra-
strukturo, dogradili šolo, 
zgradili energetsko sodo-
ben vrtec, dobili novo zdra-
vstveno postajo, trgovino, 
knjižnico, daljinsko ogre-
vanje na biomaso, dobili v 

upravljanje grad Dvor, kate-
rega obnova je ena od pred-
nostnih nalog v prihodnjih 
letih. Slovesnosti sta se ude-
ležila tudi župana pobrate-
nih občin Vodnjan s Hr-
vaške in Blace v Srbiji. Le-
tošnji praznik so proslavili 
tudi z izdajo novega zborni-
ka Preddvor – podobe mi-
nulih časov in ljudi, ki ga je 
predstavil član uredniškega 
odbora Miloš Ekar, o vsebi-
ni pa sta nekaj več poveda-
la tudi dva od 16 avtorjev dr. 
Jure Volčjak in dr. Miha Ši-
mac. Podelili so tudi občin-
ska priznanja. Veliko pla-
keto je prejel rokometni ve-
teran Lojze Grašič, ki se je 

dolga leta predano ukvar-
jal s športom, tudi z vzgojo 
mladih športnikov, prepri-
čan, da je to dobro za nji-
hovo življenje. Malo plake-
to so posthumno namenili 
Marjanu Gorzi, ki je dese-
tletje vodil Združenje bor-
cev za vrednote NOB in ko-
lesarsko sekcijo pri društvu 
upokojencev. Prevzela jo je 
njegova vdova Anica Celar 
Gorza. Priznanje občini pa 
je šlo v roke uspešne špor-
tnice v jiujitsuju Maji Povš-
nar. Ker je bila zaradi evrop-
skega prvenstva odsotna, je 
priznanje prevzela njena 
mama, Maja pa se je zanj 
zahvalila v videoposnetku.

Preddvorski praznik v duhu Josipine
Občina Preddvor je 1. junija praznovala občinski praznik. Praznovanju so namenili ves dan, najprej s simpozijem o Josipini Turnograjski in sklepno 
prireditvijo na gradu Turn, nadaljevali pa s slavnostno akademijo, na kateri so podelili tudi občinska priznanja.

Veliko plaketo občine Preddvor je prejel športni veteran 
Lojze Grašič. / Foto: Primož Pičulin

Ddr. Mira Delavec kot Josipina Turnograjska na slovesnosti 
ob predsedniku države Borutu Pahorju / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot je pred nekaj dne-
vi povedal načelnik marka-
cistov pri Planinskem dru-
štvu Tržič Janez Piskar, so 
bile v državnem gozdu na-
rejene nove vlake, s podrti-
mi drevesi je izginilo tudi 
okrog dvajset markacij, ki 
označujejo planinsko pot, 
ki poteka iz Tržiča od Kranj-
ske ceste (od plazu) po Pri-
stavški cesti v smeri Goz-
da. Nedavna večja medij-
ska objava je očitno botro-
vala temu, da je izvajalec 
vlako že saniral, meni Pi-
skar, in markacisti so takoj 
zatem poškodovani del pla-
ninske poti na novo marki-
rali. »Planinska pot je pre-
hodna, je pa na določenih 
mestih po dežju še vedno 
blatna,« je še dejal Piskar, 
v razmislek pa dal, da bi o 
načrtovanih posegih v goz-
du, kjer so planinske poti, 
izvajalci del oziroma lastni-
ki gozdov o tem obvestili 

planinsko društvo, da tudi 
markacisti lahko potem 
čim hitreje ukrepajo. 

»Zavod za gozdove Slove-
nije (Zavod) usmerja gospo-
darjenje z gozdovi v skladu 

z vsebino Gozdnogospo-
darskih načrtov, v katerih 
so predvidene redne seč-
nje v gozdovih, tudi držav-
nih. Že lani sta bili za pot-
rebe poseka in spravila v 

državnem gozdu trasirani 
dve vlaki v državnem goz-
du pod Kriško goro, prvi del 
ene od vlak poteka deloma 
po planinski poti, ki jo ome-
njate. Pri trasiranju vlak je 
bila upoštevana optimalna 
rešitev, ki je hkrati pome-
nila tudi najmanj škode za 
gozd. Za vlake so bila prido-
bljena vsa dovoljenja, izved-
ba je potekala po predpisih, 
ki urejajo gradnjo gozdnih 
prometnic. Redno sečnjo 
je izbrani izvajalec lastnika 
gozda izvajal pozimi. Na Za-
vodu smo po prevzemu se-
čišča ugotovili, da je sečiš-
če urejeno skladno s pravil-
nikom in da je vzpostavljen 
ustrezen gozdni red; da so 
odpravljene vse poškodbe 
na gozdnih tleh in vlakah 
ter da je urejeno odvodnja-
vanje. Če lastnik gozda pra-
vilnika ne bi upošteval, bi o 
tem obvestili gozdarsko in-
špekcijo. Drugi del planin-
ske poti pa se nadaljuje po 
že obstoječi gozdni vlaki v 

zasebni gozd, kjer je v pre-
teklih letih parcele zaseb-
nih lastnikov prizadel luba-
dar. Zaradi izrednih sečenj 
oziroma lubadarja se je na 
sečišču izvajala gozdna pro-
izvodnja in so bile posledič-
no vlake bolj obremenjene. 
Tudi mene so klicali doma-
čini s Pristave in me opo-
zarjali na poškodbe in neu-
rejenost poti in cest,« je po-
jasnila Mojca Brejc, vodja tr-
žiške krajevne enote Zavoda 
za gozdove, in dodala, da so 
gozdne prometnice name-
njene predvsem skrbnemu 
gospodarjenju z gozdom, 
ki ima prednost pred turiz-
mom in rekreacijo, in da so 
del omenjene planinske poti 
že prvotno speljali po obsto-
ječih vlakah. Opozarja tudi, 
da bi se v primeru sečenj in 
spravila v gozdovih zaradi 
svoje varnosti sprehajalci, 
gobarji in planinci morali 
umakniti, marsikdaj jih ne 
odženejo niti opozorilne ta-
ble o izvajanju sečnje.

Planinska pot v smeri Gozda že prehodna
Poškodovana je bila planinska pot, ki poteka iz Tržiča od Kranjske ceste (od plazu) po Pristavški cesti v smeri Gozda. Torej ena od 
smeri, ki se potem priključijo planinski poti na priljubljeno Kriško goro. Na Zavodu za gozdove opozarjajo, da ima gospodarjenje z 
gozdom prednost pred turizmom in rekreacijo.

Takole je bil videti del planinske poti še pred kratkim, zdaj 
je pot sanirana, »podrte« markacije pa na novo označene.  
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Škofja Loka – V okviru projek-
ta Povečanje lokalne prehran-
ske samooskrbe in vzpostavi-
tve kratkih oskrbovalnih verig 
za bolj zdravo prehranjevanje 
otrok bo v petek, 8. junija, ob 
9. uri v gasilskem domu na 
Trati pri Škofji Loki preda-
vanje o pridelavi zelenjave 
na prostem in v zavarovanih 
prostorih ter o najpogostej-
ših boleznih in škodljivcih pri 
pridelavi zelenjave. Predava-
la bo Miša Pušenjak, speci-
alistka za zelenjadarstvo in 
okrasne rastline v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Maribor.

O pridelavi zelenjave, 
boleznih in škodljivcih

Kranjska Gora – V Kranjski 
Gori so se odločili, da plastič-
ne vrečke, v katere so občani 
doslej zbirali odpadno emba-
lažo, zamenjajo z zabojniki. 
Kot je povedal direktor Ko-
munale Kranjska Gora Blaž 
Knific, so v letu 2016 med 
občane razdelili kar 30.180 
150-litrskih plastičnih vreč, 
to število je lani naraslo na 
43.760 vrečk. Sredstva za na-
bavo zabojnikov je zagotovila 
občina, komunala pa jih bo 
zainteresiranim občanom 
razdelila v brezplačni najem.

Vrečke nadomeščajo 
z zabojniki
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Kranj – Mestna občina (MO) 
Kranj je skupaj z aktivni-
mi stanovalci soseske Pla-
nina – krajevnih skupnos-
ti (KS) Planina, Huje, Bratov 
Smuk, Primskovo – in skupi-
no za prenovo soseske Plani-
na razvila devet projektov na 
področju trajnostne mobil-
nosti in revitalizacije javnega 
prostora, s katerimi bo MO 
Kranj kandidirala za evrop-
ska sredstva. Razstavo so od-
prli v četrtek nasproti vodnja-
ka na Glavnem trgu v Kranju 
in bo na ogled do konca mese-
ca vsak dan od 10. do 13. ure, 
ob predhodnem dogovoru za 
večje skupine so na voljo tudi 
drugi termini. Kot je poveda-
la Mateja Debeljak, sodelavka 
Pisarne prenove soseske Pla-
nina, jim je uspelo pripraviti 
projektno dokumentacijo, ki 
bo omogočila črpanje evrop-
skih sredstev. Projekt pote-
ka zadnji dve leti in pol, po-
leg imenovanih KS in stano-
valcev je bilo vanj vpetih pet 
oddelkov MO Kranj, dvaj-
set različnih društev in za-
vodov ... Tako zahteven pro-
jekt potrebuje za pripravo ve-
liko časa, je pojasnil kranj-
ski podžupan Boris Veho-
vec. »Samo za en prehod 

za pešce potrebujemo dvaj-
set dovoljenj,« je ponazo-
ril. Infrastrukturo -povezo-
valno pot, center za družine, 
skupnostni prostor, kolesar-
ski poligon, urbani center ... 
naj bi postopoma začeli gra-
diti prihodnje leto. »Ves čas 
so bili poleg prebivalcev ak-
tivno vključeni tudi različni 
strokovnjaki. Tak način dela, 
skupnostno iskanje rešitev 
za prostorsko urejanje, je pri 
nas pionirski projekt,« je po-
udarila Debeljakova. Predse-
dnik sveta KS Planina Janez 

Kovačič je dejal, da je bila Pla-
nina grajena kot spalno nase-
lje, da so v teh prvih korakih 
uspešno rešili nekaj vsebin 
v smislu oživljanja, izzivi pa 
še ostajajo, kot so parkirišča. 
Predsednica sveta KS Bratov 
Smuk Tina Centa je prepri-
čana, da gre za projekt, ki pri-
haja naproti ljudem vseh ge-
neracij. Omenila je med dru-
gim tudi adaptacijo podho-
dov, ki bodo dobili zanimive 
vsebine, predvsem pa bodo 
varnejši. Aktivna udeležen-
ka prenove stanovalka Sara 

Aranel vidi na Planini veliko 
lepega, kar bodo s projekti 
samo še osmislili, predvsem 
pa si želi med ljudmi poveza-
nosti. Vodja občinskega ura-
da za okolje in prostor Janez 
Ziherl je poudaril, da bo prip-
ravljene projekte treba spra-
viti v dejansko stanje, še nap-
rej pa bo povezovalni člen Pi-
sarna prenove soseske Pla-
nina. Razstavo sta postavila 
Srđan Nađi in Urška Podlo-
gar Kos, ki sta želela prikaza-
ti, kako se je proces prenove 
soseske razvijal.

Kaj bo novega na Planini
V starem Kranju so na ogled postavili razstavo devetih projektov, ki bodo po načrtih kranjske občine in 
zunanjih sodelavcev v naslednjih letih pripomogli k celostni prenovi in oživitvi soseske Planina.

Mateja Debeljak je povezovala odprtje razstave, ki je vzbudila veliko zanimanja. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju – Osrednjo slo-
vesnost ob več letošnjih jubi-
lejih so praznovali v četrtek v 
dvorani Kongresnega centra 
Brdo. Dvesto trideset let je od 
odprtja prve lekarne na Go-
renjskem, sedemdeset let od 
nastanka državnih lekarn, 
25 let javnega zavoda Gorenj-
ske lekarne, leto dni njihove 
najmlajše dejavnosti, klinič-
ne farmacije … Danes imajo 
Gorenjske lekarne 23 lekar-
niških enot po Gorenjskem, 
in kot je v nagovoru poudari-
la direktorica Romana Rako-
vec, so spremembe edina stal-
nica v lekarništvu in tudi ra-
zvoj poteka z naglico; intenzi-
ven je razvoj na področju in-
formatike, galenske proizvo-
dnje, mreže lekarn in s tem 
dostopnosti do zdravil in dru-
gih lekarniških storitev. Ra-
kovčeva se je zahvalila vsem 
18 občinam ustanoviteljicam 
Gorenjskih lekarn, ki so jim 
vsa ta leta zaupale, jih podpira-
le pri odločitvah in dovolile, da 
finančna sredstva namenjajo 

investicijam, s tem pa tudi ra-
zvoju dejavnosti. 

Ob tej priložnosti je v sode-
lovanju z nekdanjo direktori-
co Gorenjskih lekarn Bredo 
Kosirnik izšel zbornik, ki vse-
buje najpomembnejša dej-
stva v zvezi z obletnicami, ki 
jih letos praznujejo, in pa do-
gajanje v Gorenjskih lekar-
nah v zadnjih desetih letih. 

Kosirnikova je spomnila na 
pomembnost zgodovine, tudi 
lekarniške, in med drugim 
navedla: »Gorenjske lekarne 
so bile vse od prve integraci-
je leta 1968 vzorčni primer za 
dobro organiziranost in stro-
kovnost dela v lekarnah. S svo-
jimi predstavniki so vpliva-
le najprej v združenju lekarn 
in potem v lekarniški zbornici 

na dvig strokovnosti v vseh le-
karnah po Sloveniji.« V ime-
nu županov je zbrane nago-
voril blejski župan Janez Faj-
far. Prvo lekarno na Bledu so 
odprli leta 1920, po kraljestvu 
zlatoroga se še danes imenu-
je Lekarna Zlatorog Bled. Faj-
far je poudaril, da Gorenjske 
lekarne uživajo vse zaupanje 
in podporo.

Praznik lekarništva na Gorenjskem
Odgovorno in vestno delo predhodnikov je ustvarilo pogoje za uspešno delo Gorenjskih lekarn danes. 
Te praznujejo kar osem mejnikov, med drugim 230. obletnico odprtja prve lekarne na Gorenjskem.

Na praznovanju jubilejev v dvorani Kongresnega centra Brdo / Foto: Tina Dokl

Na INFO TV sem občasno 
pogledala prenos provokativ-
ne prireditve Nosil bom rdečo 
zvezdo. Z vulgarnim in sov-
ražnim nagovorom je začela 
tov. S. Makarovič. Po posnet-
ku zbranih sodeč, so navzočo 
množico predstavljali v glav-
nem dobro situirani starejši 
ljudje. Videlo se je, da jim 
demokratizacija Slovenije ni 
prinesla ne revščine in ne za-
postavljenosti. Dvomim, da je 
bilo med njimi kaj zdravnikov, 
medicinskih sester, snažilk in 
drugih delavcev, ki morajo trdo 
delati za majhen denar, da si 
rdeča buržoazija lahko privo-
šči tako prireditev. Vendar lah-
ko vsak teden organizirajo tako 
maškarado (denarja imajo 
dovolj). Postaranim partijcem 
ne bo vrnila mladosti in poli-

Nosil bom rdečo 
zvezdo

tične moči, kot so jo imeli ne-
koč. Zanašajo se lahko na svoje 
ideološke naslednike, ki bodo še 
naprej farbali narod z lažmi 
in podtikanjem afer nasprotni 
strani. Ti dediči se bodo borili 
še naprej za pridobljene privi-
legije, naj stane, kolikor hoče. 
Noben človek ni večen in vsak 
bo moral nekoč odgovarjati za 
svoja dejanja, dobra ali slaba, 
pa če to verjame ali ne. Kot 
je rekla moja mama, vsak bo 
svoj žakelj v mlin nesel! Hru-
pne prireditve ti le za kako uro 
preglasijo vest, v nočni tišini se 
spet oglasi. Ko gledam, kaj se 
dogaja pri nas, pa tudi po vsem 
svetu, se zdi, kot da prevladuje 
zlo. A kristjani imamo zagoto-
vilo, da bo na koncu vendarle 
zmagala pravica in bo zma-
govalec tisti, ki bo vztrajal do 
konca. To trdno verjamem.

Julijana Gartner, Selca

PREJELI SMO

Selca – Športno kinološko društvo (ŠKD) Železniki je minulo 
soboto s prireditvijo na društvenem vadišču v Selcih praznova-
lo šestdesetletnico delovanja. Gre za eno najstarejših tovrstnih 
društev v Sloveniji, ustanovljeno je bilo leta 1958 kot Klub za 
vzrejo športnih in službenih psov Gorenjske. Prvi predsednik 
je bil iz Kranja, a so delovanje kmalu prenesli v Škofjo Loko, 
pred dobrima dvema desetletjema pa v Selško dolino. Tudi 
ime društva se je večkrat spremenilo, nazadnje leta 2013 v 
ŠKD Železniki. Njegov predsednik je Jože Arnol, sicer pa dru-
štvo danes povezuje okoli 35 članov. Najbolj zaslužnim so 
ob jubileju podelili tudi priznanja in zahvale. Najvišja, zlata 
priznanja za več kot 30 let delovanja v društvu so prejeli štirje 
častni člani: Janez Plestenjak, ki je bil tudi ustanovni član, Jelka 
Simčič, Marjan Polajnar in Janez Pirnar. 

Jubilej enega najstarejših kinoloških društev

Predsednik ŠKD Železniki Jože Arnol, Janez Plestenjak, 
Marjan Polajnar, Jelka Simčič, predsednik Kinološke zveze 
Slovenije Egon Dolenc in Janez Pirnar / Foto: Andrej Tarfila  

Radovljica – Glavno prometnico skozi Radovljico bodo še ta 
mesec uredili tako, da bo prijaznejša za pešce in kolesarje. Na 
odsekih od šole mimo občinske stavbe do semaforiziranega 
križišča z Ulico Staneta Žagarja bo spremenjena prometna 
signalizacija. Območje od odcepa za osnovno šolo do križi-
šča z Ljubljansko cesto bo namenjeno tako vožnji kolesarjev 
kot motornih vozil. Odseki bodo posebej označeni s talni-
mi označbami oziroma piktogrami, vozniki motornih vozil 
pa bodo tu morali vožnjo prilagoditi kolesarjem. Na odseku 
Kranjske ceste od Ljubljanske ceste do občinske stavbe bo ure-
jen obojestranski pomožni kolesarski pas. Kranjska cesta bo 
na odseku mimo srednje gostinske in turistične šole urejena 
kot mešana površina, namenjena le kolesarjem in pešcem, na 
odseku mimo nove knjižnice pa tudi avtomobilom. Na Go-
renjski cesti med križiščema bosta oba vozna pasova zožena, 
da bosta na obeh straneh pridobljena pomožna kolesarska 
pasova, ki sta zdaj zarisana na pločnikih. Od občinske stavbe 
do semaforiziranega križišča, kjer je že urejen kolesarski pas, 
pa bo ta ožji, da bo na nasprotni s strani lahko umaknjen s 
pločnika. Ožja bosta tudi vozna pasova.

Središče mesta bolj po meri kolesarjev
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Socialno podjetništvo v zadnjih letih pridobiva na pomenu, ima velik razvojni 
potencial in odpira možnosti za razvoj novih delovnih mest. Predstavlja 
tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne 
pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična 
prilagojenost lokalnim izzivom. 

Projekt SOCIAL SEEDS, ki ga je v začetku leta 2016 pridobila Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske, BSC Kranj na razpisu programa Interreg Europe, se z ukrepi za 
ustvarjanje ustreznih pogojev razvoja socialnega podjetništva osredotoča na vplivanje 
na lokalne, regionalne in nacionalne politike. Partnerji, ki prihajamo iz različnih 
evropskih držav (Madžarske, Italije, Češke, Poljske, Belgije, Nemčije in Slovenije), 
verjamemo, da bodo dosežki projekta učinkovito prispevali tudi k oblikovanju evropske 
politike na področju socialnega podjetništva. V okviru projekta smo v mesecu marcu 
2018 v Mariboru, letošnji evropski prestolnici socialne ekonomije, soorganizirali 
Forum socialne ekonomije EU regij z naslovom »Skupaj oblikujemo prihodnost 
Evrope« ter mednarodno konferenco »Spodbujanje socialne ekonomije v Jugovzhodni 
Evropi«, ki je potekala v soorganizaciji krovnega Evropskega združenja socialne 
ekonomije »Social Economy Europe«, Združenja Socialne ekonomije Slovenije, s 
Kabinetom predsednika Vlade RS, projektnimi partnerji projekta SOCIAL SEEDS ter 
Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, BSC Kranj.

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti 
za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v 
razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na 
inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje 
ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive 
skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

V okviru dnevov socialne ekonomije na Gorenjskem bosta v organizaciji Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj v mesecu juniju izvedena dva dogodka, in 
sicer: 
–  Etično oglaševanje in marketing z družbenim učinkom, 5. junija 2018,  

od 18. do 20. ure in 
–  Regijski posvet o socialni ekonomiji, izzivi in priložnosti, 14. junija 2018,  

od 12. do 15. ure.
Na prvem dogodku bomo govorili o tem, kaj je etika, etično poslovanje, družbeni 
učinek, marketing, prodaja, trženje z družbenim vplivom, o orodjih etičnega 
oglaševanja, kako si lahko pomagamo s stiki z javnostmi in še marsičem. 

Na regijskem posvetu pa bo govora o socialni ekonomiji, podpornih aktivnostih, 
aktualnih spremembah zakonodajne, delovanju in aktivnostih Združenja Socialne 
ekonomije Slovenije, kampanji #KUPUJEM ODGOVORNO ter delujočih socialnih 
podjetjih. Na dogodku se nam bodo pridružili predstavniki Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ki bodo predstavili Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o socialnem podjetništvu in ukrepe podpore ustanavljanju in delovanju socialnih 
podjetij. Posvet bo namenjen tudi predstavitvi Združenja socialna ekonomija Slovenije 
in kampanje #kupujem odgovorno ter primerov socialnih podjetij, med katerimi se bo 
predstavilo tudi socialno podjetje Vincenca Drakslerja. 

Oba dogodka bosta potekala v prostorih coworking skupnosti Kovačnica, na 
Župančičevi ulici 22, v Kranju.

Prosimo, da svojo udeležbo na dogodkih, ki so za udeležence brezplačni, potrdite na 
elektronski naslov: franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si. 

Več o projektu SOCIAL SEEDS: http://www.interregeurope.eu/socialseeds/

Projekt SOCIAL SEEDS je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega 

Socialna ekonomija - 
izzivi in priložnosti
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE VAS, V OKVIRU 
PROJEKTA SOCIAL SEEDS IN DNEVOV SOCIALNE EKONOMIJE NA 
GORENJSKEM, VABI NA REGIJSKI POSVET, KI BO V ČETRTEK, 14. 
JUNIJA 2018, OB 12. URI V PROSTORIH COWORKING SKUPNOSTI 
KOVAČNICA, ŽUPANČIČEVA ULICA 22, KRANJ.
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Tomaž Štebe, sicer nek-
danji mengeški župan, ki da-
nes z omenjeno civilno inicia-
tivo nastopa tudi v občinskem 
svetu, trdi, da občinski svet »ni 
nikoli obravnaval zadeve Špor-
tna Dvorana Mengeš«, čemur 
sedanji župan Franc Jerič opo-
reka. »Leta 2009 je občinski 
svet glasoval o predlogu skle-
pa, s katerim je potrdil lokaci-
jo, predlog pa je podal prav To-
maž Štebe, ki o njem sicer ni 
glasoval,« pravi Jerič.

Zaradi zapleta se je začetek 
gradnje terminsko zamaknil, 
kar vpliva tudi na financiranje 
projekta v občinskem prora-
čunu in načrtu razvojnih pro-
gramov. Po posvetu s pristoj-
nimi na ministrstvu za finan-
ce je občinska uprava pripra-
vila predlog rebalansa, ki ga je 
občinski svet potrdil na majski 
seji. Letos in prihodnje leto je 
namreč občina načrtovala dva 
milijona evrov, pri čemer bi se 
tudi zadolžili za 1,7 milijona 
evrov. Ker pa se zaradi zapleta 
pridobivanje gradbenega do-
voljenja odmika, do zadolžit-
ve letos ne bo prišlo, financi-
ranje pa bodo zagotovili v nas-
lednjih dveh letih. Ob tem na 
občinski upravi poudarjajo, da 
privarčevana sredstva v višini 

1,5 milijona evrov ostajajo za-
gotovljena in jih niso preraz-
poredili na druge proračunske 
postavke. 

Občina je za izgradnjo špor-
tne dvorane pridobila tudi de-
vetsto tisoč evrov nepovratnih 
sredstev Eko sklada, ki pa se 
bodo lahko črpala po pridobi-
tvi pravnomočnega gradbene-
ga dovoljenja. 

Občina še čaka na odloči-
tev upravne enote v Domža-
lah, ali bo zahtevi civilne inici-
ative ugodila ali ne. Tudi v pri-
meru, da bo zahteva zavrnje-
na, pa na občinski upravi pri-
čakujejo, da se bo CIM na odlo-
čitev pritožila, kar bo postopke 

pridobitve gradbenega dovo-
ljenja še zakasnilo.

Gradnja, ki bi se po prvotnih 
napovedih morala začeti spo-
mladi, je pomembna za reše-
vanja prostorske stiske men-
geške osnovne šole, ki s 782 
učenci spada med največje v 
državi, prihodnje leto pa se bo, 
kot pravi ravnatelj Milan Bur-
keljca, število učencev pove-
čalo še za petdeset ali šestde-
set. Z novo športno dvorano bi 
šola sedanjo telovadnico lahko 
preuredila v kuhinjo in jedilni-
co ter pridobila dovolj prostora 
za nemoten potek pouka. Dvo-
rano pa nestrpno pričakujejo 
tudi številna športna društva. 

Začetek gradnje  
se bo zamaknil
31. stran

Župan Franc Jerič (v sredini) je skupaj z direktorjem 
občinske uprave Urbanom Kolarjem in vodjo občinskih 
financ Emo Rode pojasnjeval zaplet okoli gradnje športne 
dvorane.

Ana Šubic

Železniki – Turistično dru-
štvo (TD) Železniki je minu-
li konec tedna že tretje leto 
zapored organiziralo prire-
ditev 24 ur klekljanja in do-
mačih obrti. Klekljarski ma-
raton, ki je potekal v kultur-
nem domu, je v petek zvečer 
začel 16-letni Blaž Frelih, za 
njim pa se je za istim pun-
kljem v 24 urah zvrstilo še 

55 klekljaric. Večinoma so 
klekljale po pol ure. Doma-
činkam so se pridružile tudi 
mojstrice iz Idrije, Zgornje 
Luše, Stražišča pri Kranju, 
Kamnika in ena celo iz Hrva-
ške, kot običajno pa so klek-
lje vihtele tudi učenke Čip-
karske šole Železniki. Pod 
spretnimi prsti je nastajala 
čipka s starim tradicional-
nim motivom kranceljnovk, 
ki jim je v 24 urah ni uspelo 

dokončati. Njihov izdelek si 
bo možno ogledati na bli-
žajočih se Čipkarskih dne-
vih v Železnikih. Prireditev 
so tudi tokrat popestrili pri-
kazi domačih obrti: prede-
lava lanu, pletenje košar in 
košev, izdelava predpražni-
kov …, in stare, že malce po-
zabljene igre, kot so mlin, 
vrtavkanje in marjanca.

Prireditev je edinstvena ter 
pomembno prispeva k pro-
mociji kraja in čipke, ki je v 
Železnikih prisotna že 137 
let, je poudaril predsednik 
TD Tomaž Weiffenbach. 
Tudi v tretje so jo uspešno 
spravili pod streho, so pa pri-
čakovali boljši obisk. Kot ugo-
tavlja, se v Železnikih marsi-
kaj dogaja, a so domačini pre-
cej apatični. Kljub temu bodo 
24 ur klekljanja in domačih 
obrti organizirali tudi pri-
hodnje leto, še pred tem pa 
vabijo na 56. Čipkarske dne-
ve, ki bodo potekali od 27. ju-
nija do 1. julija. »Program bo 
bogat in raznolik, namenjen 
vsem generacijam,« napove-
duje Weiffenbach. 

Klekljarski maraton
V neprekinjenem 24-urnem klekljanju v Železnikih se je za istim punkljem 
zvrstilo 55 klekljaric in klekljar.

Klekljanje v Železnikih še vedno povezuje različne 
generacije. / Foto: Andrej Tarfila
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Igor Kavčič

Kamnik – V Galeriji Miha 
Maleš so v sredo odprli pre-
gledno razstavo del akadem-
skega slikarja Viktorja Šesta, 
v Mariboru živečega Kamni-
čana, ki se na ta način, lah-
ko bi rekli, vrača v mesto svo-
je mladosti. Po diplomi na 
Akademiji za likovno umet-
nost v Ljubljani leta 1981 se 
je namreč zaposlil kot teh-
nični in likovni urednik pri 
Založbi Obzorja, od leta 
1984 pa deluje kot samos-
tojni ustvarjalec »na svobo-
di«. Predstavlja se tako na 
skupinskih kot samostoj-
nih razstavah doma in v tuji-
ni. »V preteklosti sem v Ka-
mniku večkrat sodeloval na 
skupinskih razstavah, tokrat 
prvič samostojno. Lepo je vi-
deti preurejeno galerijo, ki 
ob stalni razstavi Maleševih 
del ponuja tudi prostor za 
večje občasne razstave. Kot 
vidim, je galerija res zažive-
la, seveda pa je tudi dober ob-
čutek predstaviti se s pregle-
dno razstavo v Kamniku,« je 
prve občutke ob tokratni raz-
stavi strnil Viktor Šest.

Predstavlja se z okrog šti-
ridesetimi deli, v največji 
meri olji na platnu, nekaj pa 
je tudi risb. Gre predvsem za 
slike iz avtorjeve in nekate-
rih zasebnih zbirk ter del iz 
Umetnostne galerije Mari-
bor. »S kustosinjo Bučano-
vo sva se dogovorila za ne-
kakšen presek skozi celot-
no moje ustvarjalno obdob-
je. Tako sem zbral dela, ki so 

reprezentativna za moje li-
kovno delovanje. Mnoga so 
prvič javno razstavljena,« 
dodaja Viktor Šest, katere-
ga likovni razvoj je evolucij-
ski, saj kot sam pravi, nikoli 
ni korenito spreminjal svoje 
likovne govorice. V osemde-
setih se ni pridružil sodob-
nim slogovnim smerem, 
ampak je razvil lasten pre-
poznavni slog.

»Vsebinsko je slikarstvo 
Viktorja Šesta umetnostna 
zgodba, ki raste iz korenin 
starejše likovne umetnosti 
– sprehodimo se lahko daleč 
nazaj, v obdobja, ko je upoda-
bljanje človeškega vsakdana 
postalo samostojen žanr v li-
kovni umetnosti in torej ni 
več služilo le kot kulisa neke-
mu pomembnemu prizoru, 
ampak je prestopilo v prvi 
plan. Žanrsko slikarstvo, pri 
katerem gre za upodabljanje 

običajnih, preprostih, brezi-
mnih posameznikov, svoj 
vrhunec doseže v delih nizo-
zemskih in flamskih ume-
tnikov 17. in 18. stoletja,« je 
k razstavljenim delom pove-
dala umetnostna zgodovi-
narska in kustosinja razsta-
ve Saša Bučan.

Šest je mojster risbe. Nje-
gove poteze so samozave-
stne, saj kar čutimo hitre li-
nije in prepričljiv, lahko bi 
rekli celo vehementen po-
teg z roko. Razstava je v treh 
prostorih postavljena temat-
sko – od portretov ostarelih 
generalov, Don Kihotov do 
kvartopirskih in družb ob 
biljardni mizi ter motivov z 
glasbeniki. Portreti so stal-
nica njegove motivike, zato 
tudi naslov razstave Obrazi. 
»Na generale in vse njihove 
medalje me včasih preveva 
satiričen pogled in se malo 

pošalim iz njih, hkrati pa 
delujejo nekako groteskno,« 
pove slikar. Njegova novej-
ša dela so zagotovo portreti 
dirigenta v gibanju, s kateri-
mi se je lani jeseni predsta-
vil tudi na skupinski razsta-
vi desetih slovenskih likov-
nih umetnikov v Parizu.

Glasbenika, ki sta pospre-
mila odprtje razstave, sakso-
fonist Rok Špruh in kitarist 
Jaka Zaletel, kot da sta stopi-
la s katere od slik Viktorja Še-
sta ali obratno, slikar si je v 
trenutkih glasbe zagotovo že 
zamišljal nov motiv. »Glasba 
in likovna umetnost sta oči-
tno povezani. Zelo rad imam 
glasbo in iz nje izluščim tudi 
material za svoje motive, v 
katerih iščem igro rok, obra-
za, inštrument, celotno fizio-
nomijo podobe,« še pojasni 
sogovornik. Razstava bo na 
ogled do 20. avgusta. 

Obrazi izvrstnega risarja
V Galeriji Miha Maleš so na ogled dela akademskega slikarja Viktorja Šesta. V Mariboru živeči 
Kamničan se predstavlja s pregledno razstavo z naslovom Obrazi.

Viktor Šest je mojster risbe in portreta. S serijo slik dirigenta je lani gostoval tudi v Parizu.
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Kranj – V Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju bo v če-
trtek, 7. junija, ob 19. uri odprtje razstave Flora in favna na 
denarju, ki jo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem pripravlja 
Numizmatično društvo Slovenije. Živalski in rastlinski motivi 
se pojavljajo na denarju dejansko skoraj od njegovega začetka. 
Kovance s takimi motivi so kovali v sedmem stoletju pred na-
šim štetjem v antični Grčiji, prav tako Kelti in Rimljani. Živali in 
rastline se v srednjem veku poistovetijo s krščansko simboliko 
ter tako to tradicijo prenesejo v moderno dobo. Konec koncev 
smo jih imeli tudi Slovenci na svojih tolarjih, še sedaj pa vsaj 
naša kovanca za en in dvajset evrskih centov krasita motiva 
štorklje in lipicancev.

Flora in favna na denarju

Igor Kavčič

Poljane nad Škofjo Loko – 
Dolgoletna tradicija Koloni-
je Iveta Šubica je letos »ob-
rodila« devetnajstič. V zad-
njih letih je osrednje prizo-
rišče Kulturni center slikar-
jev Šubicev v Poljanah, kjer 
so člani Združenja umetni-
kov Škofja Loka in nekateri 
vabljeni gostje ustvarjali od 
petka do nedelje, ko so svoja 
dela na manjši razstavi tudi 
predstavili. S tremi skladba-
mi so jo obogatile tri mlade 
kitaristke Ema Podobnik, 
Petra Pokorn in Maja Pur-
gar, združene v trio kitar Al-
lcupown.

»Slikarka Maja Šubic je 
lani dala predlog, da se v le-
tošnjem Cankarjevem letu 

tudi mi posvetimo našemu 
velikemu literatu, misel na 
kavo pa smo potem temat-
sko razširili tudi na druge 
Cankarjeve črtice. Sicer na 
prvi pogled bolj likovna ide-
ja, a smo se tokrat tudi na 
druge načine podali na to 
''kavo'' ...,« razmišlja pred-
sednica Združenja umetni-
kov in vodja kolonije slikar-
ka Agata Pavlovec. Temo so 
organizatorji objavili dovolj 
zgodaj, da so se ustvarjalci 
lahko miselno pripravili na 
kolonijo. Dela so večinoma 
nastala v treh dneh ustvar-
jalnega druženja v Poljanah, 
nekateri avtorji so jih dokon-
čali, drugi bodo do razsta-
ve 28. avgusta v Sokolskem 
domu v Škofji Loki še kak-
šen detajl dodali. Na koloniji 

so letos sodelovali umetniki 
na različnih področjih, naj-
več likovnikov ter tudi lite-
rati in glasbeniki, med nji-
mi: Igor Žužek, Agata Tro-
jar, Petra Plestenjak, Aga-
ta Pavlovec, Barbara Dem-
šar, Anja Fabiani, Nejč Sla-
par, Maja Šubic, Rado Daga-
rin, Matej Plestenjak, Janez 
Plestenjak, Mohor Demšar, 
Boris Oblak, Breda Šturm, 
Boge Dimovski, Irena Di-
movska, Matjaž Bertoncelj, 
Jelena Bertoncelj, Tit Nešo-
vič, Katja Bogataj, Iztok Si-
tar, Bagrat Arazyan. 

»Letos nam je tako Can-
kar uspel na različnih pod-
ročjih. Največ del smo seve-
da ustvarili slikarji, kipar-
ji, stripovski avtorji, foto-
grafi, je pa že drugo leto z 

nami tudi Agata Trojar, ki 
sodeluje s svojo poezijo, ve-
sela sem igralca Igorja Žu-
žka, ki je na sobotnem ve-
čeru interpretiral eno Can-
karjevih črtic, z nami pa je 
bil tudi sicer kustos Loške-
ga muzeja Boštjan Soklič, 
tokrat pa s flavtistom Vi-
dom Sarkom z uglasbeno 
Cankarjevo poezijo,« je še 

povedala Pavlovčeva; da je 
likovnike na študijske čase 
spomnilo tudi slikanje žen-
skega modela, ki so ga prip-
ravili prvi dan kolonije. Ta 
je bila letos zares živahna, 
umetniško in tudi genera-
cijsko raznolika. Ali kot je 
dejal podpredsednik Zdru-
ženja umetnikov Rado Da-
garin: »Prav je, da na ta 

način danes in tudi v pri-
hodnje negujemo to naše 
umetniško bogastvo, ki ga 
imajo v Škofji Loki in obeh 
dolinah.« Tokrat so »sode-
lovali« s Cankarjem, tudi 
pesnica Agata Trojar, v ka-
tere verzih preberemo tudi: 
»Skuhaj mi čaj iz čudežne-
ga semena, da pobijem vsa 
ta namišljena bremena ...«

»Kofetkali« so s Cankarjem
Na devetnajsti Koloniji Iveta Šubica v Poljanah je dvaindvajset avtorjev z 
različnih področij umetnosti ustvarjalo na temo Cankarjevih črtic.

Del ekipe letošnje 19. Kolonije Iveta Šubica ob zaključni razstavi. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V galeriji Layerje-
ve hiše bo danes, v torek, 
5. junija, ob 18. uri odprtje 
razstave ilustracij petih ilu-
stratork. Jelka Reichman v 
Hiši ilustracij razstavlja se-
rijo ilustracij, ki jih je lansko 
leto končala za še neobjavlje-
no pesniško zbirko otroških 
romskih pesmi Kali čhej, 
črna deklica avtorja Kristja-
na Borovšaka, Ana Zavadlav 
na razstavi predstavlja čr-
no-bele ilustracije iz knji-
ge Čriček in temačni obču-
tek, ilustracije za naslovni-
ce Cicido in serijo ilustracij 
za knjigo pesmi Janeza Me-
narta Zadnja Pomlad. Mati-
ja Medved razstavlja ilustra-
cije, narejene za pesniško 
zbirko Toneta Pavčka Domu 
in rodu, plakate za Lutkovno 
gledališče Ljubljana ter te-
matsko raznolika dela, ki so 
jim skupni množice, njihove 

aktivnosti, skupni premi-
ki in igra. Ajda Fortuna v 
ulični galeriji Mergentaler-
jeva omogoča ogled razsta-
ve tudi kolesarjem. Njim je 
namreč namenila Ilustriran 
kolesarski vodnik po kultur-
nih znamenitostih Sloveni-
je, dokončan konec lanskega 
leta. Na razstavi nas nagovo-
ri Gorenjska pot. Janja Kosi 
ustvarja interaktiven stik z 
obiskovalci. Njene ilustraci-
je in dve tihi knjigi (slikani-
ci brez besedila), narejeni za 
projekt I could be Ana, od-
pravljajo distanco med ume-
tniškim delom in gledalci. 
Na ilustracijah k vsakodnev-
nim opravilom vabi deklica 
Ana. V ulični galeriji Kranj-
ski vrt, na mestu pred kranj-
sko knjižnico pa še ena ilu-
stratorka Marija Prelog že 
od prvih dni junija nagovar-
ja kranjsko sivko k obisku in 
mimoidoče k premisleku o 
pomenu čebel in cvetlic. 

Ilustracije v Layerjevi hiši

Kranj – Jutri, v sredo, 6. junija, ob 19. uri bo v Mali galeriji 
Likovnega društva Kranj odprtje razstave grafičnih del magi-
stra likovnih umetnosti Mihe Perčiča. Tokrat se predstavlja 
kot nagrajenec in prejemnik odkupne nagrade Gorenjskega 
muzeja na lanskem šestem Mednarodnem festivalu likovnih 
umetnosti Kranj.

Svetovi Mihe Perčiča
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Kranj – Slovenski telovadec Sašo Bertoncelj iz Gorenje vasi 
pri Retečah je minuli konec tedna uspešno nastopil na tekmo-
vanju svetovnega pokala v športni gimnastiki, ki ga je gostil 
Koper. Na konju z ročaji je osvojil tretje mesto. Kot je dejal, 
je bila finalna vaja približek temu, kar pričakuje od sebe. Ber-
toncelj je bil prav na vseh svetovnih pokalih v Sloveniji v finalu 
– in tako je to tradicijo nadaljeval tudi letos. Trikrat doslej je 
bil na najvišji stopnički.

Bertoncelj v Kopru na stopničkah

Kranj – Cestni kolesar Tadej Pogačar iz Komende, član ljubljan-
ske ekipe Gusto Xaurum, je odlično tekmoval na dirki pokala 
narodov za veliko nagrado Priessnitza na Češkem. Postal je 
skupni zmagovalec, osvojil pa je še belo majico za najboljšega 
mladega kolesarja in pikčasto za najboljšega na gorskih ciljih. 
Varovanec Marka Polanca je s tem potrdil dobro pripravljenost 
pred domačo dirko Po Sloveniji, ki se bo začela 13. junija. 

Pogačar zmagovalec dirke na Češkem

Maja Bertoncelj

Ratitovec – Ratitovec je pri
ljubljena pohodniška točka v 
Selški dolini, na katero so se v 
soboto podali tekači, ki so tek
movali na Teku na Ratitovec, 
ki je letos štel za 18. svetov
no prvenstvo veteranov v gor
skih tekih. 

Okrog štiristo veteranov 
s celega sveta

Atletskemu društvu Že
lezniki so znova zaupali or
ganizacija velikega mednaro
dnega tekmovanja. »Letošnji 
Tek na Ratitovec je že 23. Če 
želiš, da raste, je treba kaj za to 
tudi narediti. Leta 2015 je štel 
za svetovni pokal v gorskih 
tekih, lani pa smo dobili kan
didaturo za svetovno prven
stvo veteranov. Nanj smo se 
pripravljali vse od septembra, 
ko smo imeli prvi sestanek. 

Za tem dogodkom je skoraj 
dvesto prostovoljcev, ki smo 
vse delo opravili brezplač
no,« je povedal Brane Čenčič, 
predsednik AD Železniki. 

Njihov trud je bil poplačan, 
saj so bili udeleženci zadovolj
ni. Samo na svetovnem pr
venstvu je teklo skoraj štiristo 
veteranov iz več kot dvajsetih 
držav, 69 je bilo tekačic in te
kačev še na odprti tekmi, naj
hitrejša sta bila Timotej Be
čan in Jasmina Jelovšek. Na 
veteranskem svetovnem pr
venstvu so bili tekači in teka
čice razdeljeni v starostne ka
tegorije po pet let, od 35 do 70 
let. Starejši in ženske so star
tali iz Podlonka, mlajši iz Že
leznikov.

 

Zlata tudi Kranjčanka

Veliko je bilo tudi Sloven
cev, ki so bili znova zelo us
pešni. Miran Cvet je pos
tal svetovni prvak v kategori
ji nad petdeset let, Mojca Ko
ligar pa je najboljša na svetu 
v skupini nad 35 let. Srebrno 
medaljo je osvojil Aleš Žon
tar (+35), bronasto pa Simon 
Alič (+45). Skupaj so dosegli 
skoraj dvajset uvrstitev med 
najboljšo deseterico (peti je 
bil v kategoriji nad 40 let tudi 
član domačega društva Stan
ko Janžekovič) in bili uspešni 
tudi ekipno. »Po Trail viken
du Krvavec in nekaj napor
nih treningih na ravnini, ki 
so del priprav za svetovno pr
venstvo v gorskem maratonu, 
ki bo 24. junija na Poljskem, 
nisem vedela, kaj lahko priča
kujem od tokratnega teka na 
Ratitovec. Bolj kot naslov ve
teranske svetovne prvakinje 
me razveseli napredek v času 
v primerjavi z lani, občutek 

moči in lahkotnosti, ki mi jo 
uspeva razvijati v zadnjem 
obdobju, skupaj s širitvijo ob
zorja in doživljanja gorskega 
teka,« je povedala Kranjčanka 
Mojca Koligar, ki je imela ab
solutno najhitrejši ženski čas 
(52:04 iz Podlonka). 

Zmagovalci so zagotovo 
vsi, ki so prišli v cilj, saj Tek 
na Ratitovec velja za zahtev
nega. »Je res težka tekma. To 
povedo vsi, ki so ga odtek
li. Gre pa večinoma za pri
pravljene tekače, ki se stalno 
ukvarjajo z rekreacijo, s te
kom,« je potrdil Čenčič. 

Priložnost za turizem

Tako velik mednarodni 
športni dogodek je tudi dob
ra promocija. »Je zelo dob
ra reklama tako za Slovenijo, 
predvsem pa za Železnike, za 
Selško dolino. Nastopa okrog 
tristo tekačev iz tujine, z vsa
kim je vsaj še en spremljeva
lec. Največ je Italijanov, več 
kot sto, veliko je tudi Čehov in 
Slovakov ter Angležev in Ir
cev. Nekoliko sem morda pre
senečen le nad slabšo udelež
bo Avstrijcev. Na splošno pa 
smo z udeležbo tekačev zelo 
zadovoljni,« je še dejal Čen
čič. Udeleženci iz tujine so 
bili nastanjeni po vsej Gorenj
ski in tudi v Ljubljani. Večina 

jih je udeležbo na tekmi zdru
žila s turizmom. »To je odlič
no tekmovanje. Organizator
ji so zelo prijazni. Prišla sem, 
ker sem slišala, da je tukaj 
lepo. In res je. Ostali bomo en 
teden. Šli bomo še na Bled, v 
Julijske Alpe in na obalo,« je 
bila na Ratitovcu navdušena 
Charlie Woodcock, ki je tek
movala za Veliko Britanijo.

Želja znova gostiti 
svetovni pokal

V Železnikih sta bila tudi 
Dušan Papež, predsednik 
slovenskega odbora Združe
nja za gorske teke, in Jonat
han Wyatt, predsednik sve
tovnega združenja za gorske 
teke. Oba sta pohvalila organi
zacijo. »Za Slovenijo je to zelo 
pomemben dogodek in novo 
veliko priznanje. AD Železni
ki so že znani organizatorji in 
skozi tradicionalno delo jim je 
bil zaupan že svetovni pokal, 
sedaj še svetovno veteransko 
prvenstvo. Mislim, da so ga iz
peljali v velikem slogu,« je po
vedal Papež.

V AD Železniki so usmer
jeni že v prihodnost Teka na 
Ratitovec. Kot je tudi dejal 
Čenčič, si želijo, da bi v ne
kaj letih skušali znova pripe
ljati svetovni pokal v gorskih 
tekih v Železnike.

Veterani tekli na Ratitovec 
V Železnikih so gostili svetovno prvenstvo za veterane v gorskih tekih. Pomerili so se na Teku na 
Ratitovec. Velik športni dogodek je bil pomemben tudi za promocijo v prvi vrsti Selške doline. 

Tekači v mlajših veteranskih kategorijah in na odprti tekmi za vse so startali  
v Železnikih. / Foto: Andrej Tarfila

Cilj vseh kategorij je bil na Ratitovcu (na sliki tekači v 
zadnjem delu proge). Do tja je na daljši progi najhitrejši 
Miran Cvet potreboval vsega eno uro, dve minuti in 22 
sekund. Samo s Prtovča je pot markirana na eno ur in pol, 
Cvet pa je tekel iz Železnikov. / Foto: Maja BertonceljBrane Čenčič, predsednik 

AD Železniki / Foto: Maja Bertoncelj

Del slovenske ekipe na vrhu Ratitovca; v sredini svetovna 
prvakinja Kranjčanka Mojca Koligar / Foto: Maja Bertoncelj

Svetovno prvenstvo v 
gorskih tekih za veterane 
se je v Železnikih začelo 
v petek s parado držav 
udeleženk in slovesnim 
odprtjem, zaključilo 
pa v soboto po teku in 
razglasitvi rezultatov z 
uradnim zaključkom in 
druženjem udeležencev.

Maša Likosar

Škofja Loka – Šesto desetle
tje delovanja društva so v RD 
Urbanscape Loka v soboto 
proslavili v Športni dvorani 
Poden, kjer so organizirali 
dan rokometa. 

Predstavile so se vse se
lekcije društva, od najmlaj
ših do veteranov, med sabo 
se je pomerilo kar sto osem
deset igralcev. Vrhunec dne
va je bila večerna revijalna 
tekma, v kateri je škofjelo
ška članska ekipa igrala z 
izbrano vrsto prve slovenske 

rokometne lige. Po špor
tnem delu je sledil še zabav
ni del. 

Predsednik RD Urbansca
pe Loka Matjaž Ljubec oce
njuje delo in dosežke društva 
za izredno uspešne: »V letoš
nji sezoni so tretje mesto na 
koncu v državi osvojili tako 
kadeti kot mlajši dečki A, mla
dinci so bili peti, končno peto 
mesto pa je osvojila tudi član
ska ekipa Urbanscape Loke. V 
naslednjem letu se želijo član
ski rokometaši uvrstiti med 
prve štiri in tako igrati proti 
najboljšim v Evropi.«

Loški rokomet praznuje
Bilo je leta 1958, ko so rokometni navdušenci  
v Škofji Loki ustanovili rokometno društvo. 

Glavni dogodek v počastitev rokometnega jubileja je bil 
sobotni Dan rokometa, na katerem so se predstavile vse 
selekcije društva. / Foto: Andrej Tarfila

Jože Marinček, Maja 
Bertoncelj

Ptuj, Beltinci – Nogometaši 
Triglava so v soboto na go
stovanju na Ptuju prišli do 
pomembne prednosti v boju 
za obstanek v prvi ligi, saj so 
na prvi tekmi zmagali z 2 : 1. 

David Zec in Matej Poplat
nik sta poskrbela, da bodo 
na povratni tekmi na Go
renjskem Kranjčani začeli z 
dobro popotnico. Tekma bo 
v Kranju jutri z začetkom ob 
16.30. »Nerad podcenjujem 
nasprotnika, ampak treba je 
dodati, da je očitna razlika 
med prvo in drugo ligo. Kako
vosti v naši ekipi nedvomno 

ne manjka, jo je pa treba po
kazati na terenu. Zagotovo 
nas ne sme nič zmesti, smo 
popolnoma osredotočeni na 
sredino tekmo, kjer želimo 
ponovno dokazati, da smo iz 
pravega testa. Zagotovo tek
ma ne bo lahka. Dali bomo 
vse od sebe, da ne razočara
mo naših navijačev,« je za 
klubsko spletno stran pove
dal krilni napadalec Triglava 
Tilen Mlakar.

Uspešno se za napredova
nje v drugo ligo borijo nogo
metaši Bleda Hirtetja. V gos
teh pri Beltincih so remizira
li z 1 : 1. Povratno srečanje bo 
jutri z začetkom ob 17. uri na 
Bledu.

Triglav s prednostjo
Jutri bo v Kranju druga tekma dodatnih kvalifikacij 
za popolnitev prve slovenske nogometne lige.
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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 5 )Mentalni trening (1. del)

Če vas vprašam, kaj nare-
dite za svoje fizično zdravje, 
bodo odgovori verjetno prib-
ližno taki: hodim na spreho-
de, tečem, kolesarim, pla-
vam, grem v fitnes, hodim v 
hribe, enkrat na teden grem 
na jogo, zdravo se prehra-
njujem, spim osem ur, pi-
jem vodo in čaj, jem zele-
njavo in sadje vsak dan … 
Pa še veliko bi lahko naš-
teli. Verjetno tudi to, da se 
vsak dan oprhate, si umije-
te zobe, oblečete sveža obla-
čila. Vsak ima svojo rutino, 
svoj program skrbi za fizič-
no zdravje in dobro počutje. 

Kako pa vsak dan poskrbi-
te za svojo »psiho frizuro«? 
Kaj naredite za mentalno, 
psihično in čustveno dobro 
počutje? Imate svojo rutino? 

Prav tako kot skrbimo za 
fizično zdravje in dobro po-
čutje, je nujno poskrbeti 

tudi za psihično zdravje in 
prijetno počutje. 

Kako to naredimo, če tega 
nismo še nikoli počeli? Ver-
jamem, da je prav vsak od 
nas to že naredil. Naravno, 
spontano. Ne da bi vedel, da 
to, kar je naredil, da bi se bo-
lje počutil, spada v rubriko 
mentalne dinamike. 

Kadar vam je težko, hudo, 
kaj naredite? Nekajkrat glo-
boko vdihnete in izdihne-
te in vam je bolje? Se pogo-
vorite s prijateljico ali pri-
jateljem? Zaprete oči in si 
predstavljate, kako bo, ko te-
žave minejo? Greste v svoj 
najljubši kotiček ali na svo-
je posebno mesto, svoj zapik 
in naredite nekaj čisto svoje-
ga, posebnega, da vam odle-
že in vam je bolje? Zapoje-
te, poslušate najljubšo pe-
sem, »odštekano« zaplešete, 
zavriskate? Karkoli naredite 

in vam pomaga, je prav. Tudi 
če to, kar naredite, nima ime-
na, če je samo vaša »tehni-
ka«. Samo da deluje. 

Pomembno je, da se za-
vedamo, da je prav, da tako 
kot za fizično zdravje poskr-
bimo tudi za psihično dobro 
počutje. Saj veste, če en me-
sec ne greste ven, se ne gi-
bate, mišice oslabijo, izgu-
bite kondicijo. Prav tako je 
tudi s psiho. Če jo zanema-
rimo, če ne poskrbimo zase, 
izgubimo tudi psihično kon-
dicijo. Počutimo se slabše, 
smo bolj črnogledi, težje se 
zberemo. Strah nas je, zdi 
se nam, da ne bomo zmog-
li, problemi se zdijo večji in 
težje rešljivi. 

Včasih se nam kljub vse-
mu zgodi, da si sami ne mo-
remo pomagati. Ne zmo-
remo, ne najdemo rešit-
ve. Zmanjka nam moči in 

energije. Ne vemo, kako 
naprej. Takrat je koristno in 
prav, da si to najprej prizna-
mo in si potem poiščemo po-
moč. Poskrbimo zase! Brez 
razmišljanja o tem, kaj bodo 

drugi mislili, kaj bodo rekli 
sosedje. Postavimo se zase, 
poskrbimo zase. 

Tehnik in načinov je veli-
ko, kaj več o tem pa prihod-
njič.

Jelena Justin

Gardsko jezero je jeze-
ro ledeniškega nastanka, ki 
leži v Italiji, v severozaho-
dnem delu Benečije. Na za-
hodu meji na Lombardijo, 
na severu pa na Trento. Ob-
močje jezera ima submedi-
teransko podnebje, saj se 
mešajo vplivi Alp, Jadran-
skega morja in samega je-
zera. Topla poletja so pravi-
loma sončna, zime so mile 
in pozebe praktično nimajo. 
Gladina jezera ima 65 me-
trov nadmorske višine. Jeze-
ro obdajajo številni zanimi-
vi vrhovi ne pretiranih nad-
morskih višin, a zaradi lege 
s čudovitimi razgledi. Okoli-
ca je raj za športne plezalce, 

urejenih pa je tudi precej 
različno zahtevnih ferat. 
Kako najhitreje do Gardske-
ga jezera? Predlagam pot 
čez mejni prehodi Fernetiči, 
nato pa proti Veroni, kjer za-
vijemo proti Riva del Garda. 
Iz Kranja do Garde je 450 ki-
lometrov.

Za prvi vzpon sem izbra-
la Cima Colodri, ki leži nad 
Arcom, znanim plezalnim 
krajem. Na Colodri vodi fe-
rata, ki ni pretirano zahtev-
na, saj je njeno najzahtev-
nejše mesto označeno z oce-
no B/C. Izhodišče za vzpon 
je kamp, ki leži pod Co-
lodrijem, v neposredni bli-
žini gradu v Arcu. Med bal-
vanskimi skalami se začne-
mo vzpenjati po poti 431B. 

Dostopa je približno 15 mi-
nut. Pred vstopom v ferato 
se opremimo s popolno fera-
tarsko opremo. Kljub temu 
da pot ni zahtevna, je pa iz-
redno obiskana, moramo 
poskrbeti za lastno varnost. 
Vstop v ferato poteka po gre-
di v desno, ocena A. Sledi del 
z oceno A/B, ko se obrnemo 
v levo. Pred nami bo gladka 
plošča, preko katere nas vo-
dijo skobe, ocena B. Potem 
sledimo še naprej v levo. Me-
njavata se zahtevnosti A in 
B. Preden pridemo pod naj-
težji del, ki nosi oznako B/C, 
na levi strani zagledamo kip 
roke s slikarsko paleto. Za-
kaj je tam, nimam pojma, 
verjetno pa nosi sporočilo, 
da se moramo sami odločiti, 

kako si bomo narisali dan. V 
tej ferati bo naš dan absolu-
tno lep! Sledi tehnično naj-
zahtevnejši del, ki poteka 
po skobah. Za varovanje je 
na levi strani jeklenica. Ko 
smo na vrhu najzahtevnej-
šega dela, izstopimo iz fera-
te in na desni strani zagle-
damo križ, ki označuje vrh 
Colodri. Po tipičnem kra-
škem svetu se sprehodimo 
do vrha. Z vrha sestopimo 
po poti 431 v dolino Laghel. 
Pot poteka vsake toliko časa 
strmo navzdol, skozi gozd, 

kjer rastejo črni gaber, črni 
bor, hrast in ciprese. Ko pri-
demo v dolino, sledimo as-
faltirani cesti, pri oljčnem 
nasadu zavijemo levo in sle-
dimo oznakam še do gradu 
nad Arcom. Ruševine gradu 
so locirane na ogromen skal-
ni steber, ki se dviguje nad 
Arcom. Kdaj je bil grad zgra-
jen, se ne ve, vsekakor pa po 
letu 1000 n. š. Zgradili naj 
bi ga domačini in je šele kas-
neje postal last plemičev. La-
stniki gradu so se menjali, 
dokončno pa je bil zapuščen 

v 18. stoletju, ko so ga napad-
li Francozi. Z obnovo so za-
čeli v letu 1986, v zadnjih le-
tih pa so bile odkrite števil-
ne freske vitezov in grajskih 
dam iz srednjega veka. Od 
gradu po turistični poti ses-
topimo nazaj v Arco, kjer 
nas čaka jekleni konjiček. In 
še namig: v Arcu imajo odli-
čen sladoled!

Nadmorska višina: 400 m
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Cima Colodri (400 m)

Z razgledom na grad
V naslednjih treh številkah Gorenjskega glasa se bomo potepali po okolici 
Gardskega jezera in obiskali tri različno zahtevne ferate. Prva po vrsti je bolj 
družinska ferata nad Arcom, ki je znan med športnimi plezalci.

Prve gladke plošče, kjer je zahtevnost B. / Foto: Jelena Justin

Colodri ima na vrhu križ. / Foto: Jelena Justin

Pogled na Colodri, preko katerega poteka naša ferata. / Foto: Jelena Justin
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PRIJAVITE SE!

10 km dolg žur
16. junij 2018, Škofja Loka
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Matjaž Klemenc

Brezje – V soboto so se teka-
či merili na petem Brezjan-
skem teku s startom in ci-
ljem v bližini brezjanske ba-
zilike. Na zanimivi, razgiba-
ni poti, dolgi 6,2 kilometra, 
je tekmovalo 36 tekačev in 
26 tekačic. 

Tek je posvečen Ruth Pod-
gornik Reš, žal že preminu-
li odlični ultramaratonki. Le-
tos je Brezjanski tek uvrščen 
serijo v Gorenjska, moj pla-
net, ki jo sestavlja osem te-
kaških prireditev. Pred Brez-
janskim tekom sta bila že 

dva, v Tržiču in Trzinu. Le-
tošnja prireditev je dala dva 
nova zmagovalca. Pri moš-
kih so bili najhitrejši Matej 
Beke (23:53,4), Klemen Zu-
pan (23:58,3) in Stanislav 
Kralj (24:03,5), pri ženskah 
pa Nives Skube (26:32,5), Ta-
mara Jalen (27:47,1), in Petra 
Race (29:30,8). Pred glavnim 
tekom so svojo priložnost za 
tek dobili najmlajši, ki so tek-
li na šeststo in tisoč metrov, 
odvisno od kategorije.

Naslednja tekma za seri-
jo Gorenjska, moj planet bo 
Radovljiška 10-ka 22. junija 
z začetkom ob 20. uri.

Novi imeni na vrhu
Brezjanski tek tretji v seriji Gorenjska, moj planet

Brezjanski tek je potekal v peti izvedbi.

Godešič – Le še štirje dnevi ločijo organizatorje in udeležence 
od drugega Kondorjevega leta, teka s preprekami na Godešiču. 
Na petkilometrski progi bo 34 bolj ali manj zahtevnih preprek, 
ki jih bodo tekmovalci premagovali v tri- do petčlanskih ekipah. 
Dogodek, na katerega so prijave še vedno mogoče, se bo začel 
z Mini Kondorjevim letom za otroke do devetega leta in od 
desetega do 15. leta; zanje je prijava brezplačna. Registracija 
se bo začela ob 11. uri, start bo ob 12. uri. Od 13. ure dalje bo 
Kondorjev let, od 19. ure pa večerna zabava in koncerti. 

V soboto bo Kondorjev let

Kondorjev let: nora zabava ob teku čez ovire 
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Tradicionalna 
nogometna tekma je bila, 
kot je povedal v imenu or-
ganizatorja TVD Partizan 
Podbrezje Jernej Jeglič, tudi 
neke vrste zahvala hokeji-
stov pristašem in zvestim re-
prezentančnim navijačem 
iz Podbrezij, kjer domuje-
ta Žiga Jeglič in Boštjan Go-
ličič, v bližnjem Kovorju pa 
Andrej Tavželj. »Hokejisti 
se vsako leto vključijo tudi v 
dobrodelno akcijo domače-
ga društva. Letos smo izku-
piček od prodaje dresa An-
žeta Kuralta, 250 evrov, na-
menili ljudem v socialni sti-
ski,« je povzel Jeglič. Gledal-
ci so v prijetnem sončnem 
vremenu uživali v igri obeh 
moštev. Zmagali so hoke-
jisti s 7 : 5 in skupni rezul-
tat medsebojnih srečanj po-
višali na 7 : 1. Za hokejiste 

so zaigrali Rok Tičar, An-
drej Tavželj, Robert Sabolič, 
Andrej Hebar, Anže Kuralt, 
Blaž Gregorc, Ken Ograjen-
šek, Miha Brus, Gregor Ko-
blar, Gašper Sušanj, Žiga 

Jelič. V obeh odmorih (igra-
li so trikrat po dvajset minut, 
enako kot pri hokejskih tek-
mah) so gledalce ogrele čla-
nice plesne skupine Count-
ry mačke, ki se jim je letos 

pridružila devetletna violi-
nistka Hana. Po tekmi so 
v prireditvenem šotoru ob 
zvokih Dua Kržišnik nada-
ljevali druženje z reprezen-
tanti.

Hokejisti na dobrodelni tekmi
Petkova nogometna tekma med igralci FC Podbrezje in igralci slovenske hokejske reprezentance  
je bila že osma po vrsti.

Skupinska fotografija tekmovalcev z županom Markom Mravljo in Jernejem 
Jegličem / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Medvode – Končan je drugi 
festival Medvode v gibanju, 
ki je potekal od petka do ne-
delje in je bil namenjen gi-
banju vseh generacij, poleg 
tega je združeval tudi kuli-
nariko in zabavo.

Festivalsko dogajanje se 
je začelo v petek dopoldan 
z Mini olimpijado, na kateri 
je različne športe spoznava-
lo 550 osnovnošolcev prve 
triade medvoških osnovnih 
šol. Gre za projekt, ki so ga 
na nogometnem igrišču v 
Medvodah skupaj izpeljali 
Olimpijski komite Sloveni-
je s Športno zvezo Medvo-
de in Javnim zavodom So-
točje Medvode. Slednja sta 
bila organizatorja festivala. 
Popoldne so v Nordijskem 
centru Bonovec odprli trim 

stezo Ekofit Bonovče. Gre 
za dograditev nove sorodne 
športne infrastrukture k ob-
stoječi, s čimer bo vadba v 
nordijskem centru in nje-
govi okolici mogoča v vseh 
letnih časih. Na treh kilo-
metrih z okrog 150 m vi-
šinske razlike je deset vad-
benih postaj različnih te-
žavnostnih stopenj, name-
njenih krepitvi vseh mišič-
nih skupin. Trim steza je 
primerna tako za vrhunske 
športnike kot za rekreativ-
ce. Zvečer je sledilo še pre-
davanje z naslovom Moje 
želje, moje življenje.

Največ dogodkov je bilo v 
soboto, ko so potekala tek-
movanja v tenisu, odbojki 
na mivki, na isti podlagi so 
se obiskovalci promocijsko 
lahko preizkusili v tenisu 
na mivki, odvijal se je turnir 

v balinanju in v prstometu, 
ob iskali so lahko svet rola-
nja, si ogledali tekmovanje 
v teku na rolkah, igrali vrtni 
šah, košarko tri na tri, plesa-
li, tekli na ciciteku, šolskem 
teku in teku s kužki ... Vrhu-
nec festivala Medvode v gi-
banju pa je bil sobotni noč-
ni tek Medvode. Na pet in de-
set kilometrov je teklo okrog 
350 tekačic in tekačev. Kraj-
šo razdaljo so najhitreje pre-
tekli pri moških Matic Pla-
znik, Andrej Mikelj in Aljaž 
Lenič, pri ženskah Breda 
Škedelj, Hana Mazi Jamnik 
in Lara Janežič, daljšo s pre-
cej močnejšo konkurenco pa 
Gašper Bregar, Luka Krama-
rič in Franci Volkar pri moš-
kih ter Neja Kršinar, Tina 
Kozjek in Ana Vrečar pri 
ženskah. »Včeraj sem bil na 
teku po Rašici, 11 kilometrov, 

tako da so bile noge malce 
utrujene. Prijavil sem se šele 
danes, tik pred zdajci. Zado-
voljen sem s tekom, z uvrsti-
tvijo, s samim vzdušjem na 
progi in v cilj, z organizaci-
jo. Še bom prišel,« je pove-
dal najhitrejši na deset kilo-
metrov Gašper Bregar, ki je 
na nočnem teku v Medvodah 
tekel prvič. Po razglasitvi re-
zultatov je sledil še koncert s 
skupino Kingston.

Festival se je zaključil v 
nedeljo s teniškim rekrea-
tivnim turnirjem in kole-
sarskim vzponom na Ka-
tarino, ki je bil letos name-
njen rekreaciji za vse staro-
stne skupine in ni bil tek-
movalnega značaja. Proti 
cilju so se udeleženci poda-
li tako s cestnimi kot z gor-
skimi kolesi po petih različ-
nih trasah.

Trije dnevi za gibanje
Vrhunec drugega festivala Medvode v gibanju je bil sobotni Nočni tek Medvode.

Medvoški osnovnošolci so na Mini olimpijadi spoznavali 
različne športe. Judo jim je predstavil olimpijec Sašo Jereb.

Tekači so tekli na pet ali deset kilometrov.
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Simon Šubic

Ljubljana – Nekdanja naje
mnika gostišč na avtocestnih 
počivališčih Povodje in Lip
ce na gorenjski avtocesti Ja
nez Tičar in Marko Bogataj 
nista uspela s tožbo, v kateri 
sta od Družbe za avtoceste v 
RS (Dars) in države zahteva
la 393.588 evrov odškodnine 
zaradi porušitve sicer nele
galno zgrajenega gostinskega 
objekta na počivališču Povod
je v smeri Ljubljane. Na lju
bljanskem okrožnem sodišču 
so pojasnili, da je bil tožbeni 
zahtevek v celoti zavrnjen. 
Sodba še ni pravnomočna. 

Tožbo sta Bogataj in Tičar 
vložila, ker Dars in država 
po njunem mnenju nista iz
polnila razpisnih in pogod
benih obveznosti. Kot je že 
pred časom pojasnil Boga
taj, je bilo za počivališče v Po
vodju v razpisu navedeno, 
da gre za zgraditev sprem
ljajočih objektov ob avtoce
sti, vendar pa za objekt nis
ta mogla pridobiti gradbene
ga dovoljenja, ker jima tože
ni stranki nista dali služnos
tne oziroma stavbne pravice. 

Sodišče pa je po opravljeni 
obravnavi ugotovilo, da se je 
Dars s pogodbo le zavezal, da 
tožnikoma odda zemljišče za 
postavitev začasnih objektov 
na obeh počivališčih. K če
merkoli drugemu Darsa niso 

zavezovala niti nobena splo
šna zakonska določila, zato 
tudi ni bil dolžan storiti ni
česar, da bi najemnika lahko 
postavila ali kasneje legalizi
rala že postavljen objekt. »So
dišče ugotavlja, da mu Dars 
ni bil dolžan ustanoviti pra
vice graditi oziroma stavb
ne pravice za postavitev 'traj
nega' objekta. Tako tožeča 

stranka že elementa proti
pravnosti ni dokazala, kar je 
že samo po sebi narekovalo 
zavrnitev tožbenega zahtev
ka v celoti,« so tako pojasni
li na Državnem odvetništvu. 
Kot so dodali, tudi država s 
tožnikoma ni sklenila nobe
ne pogodbe, kar je še dodatni 
razlog, zakaj Republika Slo
venija do njiju sploh nima 

pogodbenih obveznosti, niti 
tiste, ki jo je s pogodbo prev
zel Dars, prav tako pa tudi ni 
imela nobenih morebitnih 
obveznosti, ki bi izhajale iz 
zakona.  

»Sodišče je v uvodnih ugo
tovitvah še izpostavilo, da je 
tožeča stranka predmetna 
objekta zgradila že davno 
pred sklenitvijo predmetne 
pogodbe z Darsom, in to brez 
pridobitve gradbenega do
voljenja. Zato ji je bilo z in
špekcijskimi odločbami na
loženo, da oba objekta odstra
ni. Do rušenja objektov je to
rej po zaključku sodišča priš
lo zato, ker sta bila zgrajena 
brez gradbenega dovoljenja, 
to je v nasprotju z gradbeno 
zakonodajo. Izguba sredstev, 
vloženih v gradnjo objektov, 
je tako posledica ravnanj to
žeče stranke same. Dalje je 
škoda nastala že pred sklenit
vijo predmetne pogodbe in že 
zato ne more biti posledica 
opustitve kakšne pogodbene 
obveznosti. Zlasti pa ni nobe
ne materialnopravne podla
ge, po kateri bi moral kateri
koli subjekt v breme svojega 
premoženja sodelovati pri de
lovanju tožeče stranke v sme
ri, da bi izposlovala pravico 
graditi, razen če bi se k temu 
pogodbeno zavezal,« so razlo
ge sodišča za zavrnilno sodbo 
še predstavili na Državnem 
odvetništvu.  

Brez odškodnine za rušenje
Janez Tičar in Marko Bogataj na sodišču od Darsa in države nista iztožila skoraj 400 tisoč evrov. 

Sodišče je ugotovilo, da se država in Dars z ničimer nista 
zavezala, da bosta najemnika počivališča Povodje Marko 
Bogataj (na sliki) in Janez Tičar lahko legalizirala gostinski 
objekt. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Križe – Na letošnjem regij
skem preverjanju usposo
bljenosti ekip prve pomo
či Rdečega križa in Civilne 
zaščite, ki je v soboto pote
kalo ob Osnovni šoli Križe, 
se je najbolje odrezala eki
pa Zveze tabornikov Občine 
Kranj I, ki bo tako jeseni go
renjsko regijo zastopala tudi 
na državnem preverjanju v 
Postojni. Za njo sta se med 
skupno dvanajstimi sodelu
jočimi ekipami uvrstili ekipi 
območnega združenja Rde
čega križa Škofja Loka in Ga
silske zveze Jesenice. 

»Ekipe prve pomoči, ki so 
sodelovale na letošnjem regij
skem preverjanju, so pokaza
le, da imajo ogromno znanja, 
da znajo pravilno reagirati v 
različnih nesrečah. Z njihovo 
pripravljenostjo in opremlje
nostjo smo lahko zadovoljni,« 
je povedala Biljana Djaković, 
vodja ocenjevalcev. V Kri
žah so sodelujoče ekipe prve 

pomoči svojo usposobljenost 
predstavile v štirih namiš
ljenih nesrečah – v primeru 
potresa in delovne nesreče, 
dve nesreči pa sta se »zgodi
li« pri vsakdanjih aktivnostih.

Na gorenjskih preverjanjih 
usposobljenosti iz prve po
moči morajo ekipe v zadnjih 

letih uporabljati tudi radijske 
postaje. Peter Rotar iz štaba 
Civilne zaščite Občine Tržič 
je povedal, da se na ta način 
ekipe poučijo o delovanju ra
dijskih postaj, kar jim bo priš
lo prav v primeru pravih ne
sreč. Posamezna območna 
združenja Rdečega križa po 

Gorenjskem zato v zadnjih 
letih že postopoma opremlja
jo tudi z radijskimi postajami, 
tržiški Rdeči križ je dve posta
ji prejel lani. »Glede na danes 
videno, lahko ugotovimo, da 
so ekipe vse bolj vešče upora
be radijskih postaj, bi pa vsee
no potrebovale še kakšno do
datno vajo,« je ocenil Rotar. 

Gorenjskim ekipam prve 
pomoči so v Križah pre
dstavili tudi delovanje in 
opremljenost gasilskih enot 
(Gasilske zveze Tržič) in re
gijske ekipe za reševanje na 
in iz vode, je pojasnil vod
ja kranjske izpostave Upra
ve RS za zaščito in reševa
nje Robert Skrinjar. »Na re
gijsko ekipo za reševanje na 
in iz vode smo precej ponos
ni. Šteje štirinajst članov, od 
tega devet potapljačev. Po 
normativih bi bilo dovolj že 
šest članov, a mi jih imamo 
raje več, saj tako na pravih 
intervencijah lažje zagotovi
mo primerno število reševal
cev,« je dodal. 

V prvi pomoči »zmagali« taborniki
Ekipa Zveze tabornikov Občine Kranj I bo gorenjski predstavnik na letošnjem državnem preverjanju 
usposobljenosti ekip prve pomoči. 

Gorenjske ekipe prve pomoči so po oceni ocenjevalcev v 
Križah prikazale dobro usposobljenost. / Foto: Simon Šubic

Mengeš – Domžalski policisti so prejšnji teden pri 42-letnem 
osumljencu iz Mengša opravili hišno preiskavo, za kar so pri-
dobili odredbo sodišča. V preiskavi so zasegli 116 sadik kono-
plje in pripomočke za njeno gojenje, kot so ventilatorji, luči, 
gnojila, termometri ... Osumljencu so zasegli tudi približno 
pol kilograma droge konoplje, nekaj več kot 500 evrov in mo-
bilni telefon. Zoper 42-letnika bodo na tožilstvo v Ljubljani 
podali kazensko ovadbo. 

Doma gojil konopljo

Dovje – Kranjskogorski policisti so v nedeljo popoldne obrav-
navali prometno nesrečo motorista, ki je padel v križišču pri 
avtokampu na Dovjem. Priče pozivajo, da pomagajo pri raz-
jasnitvi okoliščin nesreče, zato naj podatke sporočijo policiji 
na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. 
»Motorist je okoli 14. ure vozil proti Kranjski Gori in se je na 
križišču srečal z voznikom rjavega osebnega avtomobila Hyun-
dai ix35, ki je vozil v smeri Jesenic in je bil na kraju v manevru 
spremembe smeri vožnje. Vozili nista trčili, vsi udeleženci 
so ostali na kraju. Motorist je po prvih podatkih utrpel hujše 
poškodbe, zaradi katerih ni v smrtni nevarnosti,« je sporočil 
Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. 

Motorist padel v križišču

Simon Šubic

Škofja Loka – Ljubljanski poli
cisti so prejšnji teden opravili 
hišne preiskave pri osumljen
cih iz Ljubljane, Kranja in Ško
fje Loke. Medtem ko v Kranju 
in Škofji Loki niso našli obre
menilnih dokazov, so 34le
tnemu osumljencu iz Ljublja
ne zasegli okoli 450 gramov 
heroina, približno 100 gra
mov konoplje, večjo količino 

de narja, 22 gramov naložbe
nega zlata, tri zlatnike, digital
no tehtnico, dva mobilna tele
fona, PVCvrečke ... Ljubljan
čana so kasneje s kazensko 
ovadbo privedli k preiskoval
nemu sodniku, ki je zanj odre
dil pripor, kazensko ovadbo pa 
so podali tudi zoper osumljen
ca iz Kranja in Škofje Loke. Vse 
tri so sicer zaradi tovrstnih ka
znivih dejanj v preteklosti že 
obravnavali. 

V preiskavah iskali drogo

Bled – V Blejskem jezeru so v nedeljo dopoldne na globini treh 
metrov našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Dr-
žavne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sred-
stvi so se odločili, da bodo intervencijo izvedli danes zjutraj. 

Bombo iz jezera bodo odstranili danes

Žabnica – V petek zvečer je zagorelo v hlevu v Žabnici. Požar, 
v katerem je k sreči nastala manjša materialna škoda, so poga-
sili kranjski poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci iz Žabnice, 
Bitenj in Stražišča. Domači gasilci so kasneje pomagali še 
pri sanaciji požarišča. Kot je povedal lastnik kmetije Boris 
Kuralt, so k sreči zelo hitro ugotovili, da tli krma, shranjena 
nad hlevom, v katerem redi 44 glav živine. Živine ni bilo treba 
umikati, ker pa je bil hlev že precej zadimljen, so ga gasilci 
prezračili z nadtlačnim prezračevalnikom. V požaru sta bila 
uničena vsa krma in del strehe. 

Požar v hlevu hitro opazili 

Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je zače
la nova nacionalna preven
tivna akcija Alkohol, droge 
in druge psihoaktivne sno
vi v prometu, ki bo poteka
la do nedelje. Ta teden lahko 
zato vozniki pričakujejo po
ostren nadzor prometa, ki ga 
bodo izvajali policisti in ob
činski redarji. Vinjeni vozni
ki povzročijo vsako enajsto 
prometno nesrečo v Slove
niji in skoraj vsako tretjo 
nesrečo s smrtnim izidom. 
Lani so sicer vinjeni vozni
ki povzročili za osemnajst 
odstotkov manj prometnih 
nesreč kot v 2016, v teh ne
srečah pa je umrlo 32 udele
žencev, kar je 22 odstotkov 

manj kot predlani, 140 je 
bilo huje poškodovanih (pe
tina manj), 630 pa lažje (za 
četrtino manj). Povprečna 
stopnja alkohola povzroči
teljev prometnih nesreč je 
znašala 1,44 promila, pov
prečna stopnja povzročite
ljev smrtnih prometnih ne
sreč pod vplivom alkohola 
pa 1,46 promila. Letos se je 
število takih nesreč znižalo 
še za enajst odstotkov, ven
dar pa se je zvišala povpreč
na stopnja alkoholiziranosti 
– na 1,46 promila, v prime
rih smrtnih nesreč pa kar na 
1,76 promila. Letos je v ne
srečah s prisotnostjo alko
hola umrlo osem oseb, kar 
je skoraj polovico manj kot 
v enakem lanskem obdobju. 

Nova akcija proti alkoholu



Jože Košnjek

L
etos praznujemo 
65 let Avsenikove 
glasbe in Gorenjski 
glas se je na izviren 
način vključil v praz-

novanje. Pod vodstvom Gre-
ga Flajnika smo v sredo, 23. 
maja, obiskale kraje, o kate-
rih pojejo nekatere Avseni-
kove viže in so tudi poveza-
ni z življenjem Slavka Avse-
nika in njegovega brata Vil-
ka. Sašo Gašperin, Fentov iz 
Begunj, sodelavec Turizma 
Radovljica in srčen Begu-
njec, ki je marsikatero vaš-
ko posebnost rešil pozabe, 
nas je počakal v Radovljici 
in nam med vožnjo v Begu-
nje pripovedoval zgodbe o 
Karavankah, o Begunjščici 
in Robleku, o katerih poje-
jo Avseniki, o Slavkovi pove-
zanosti z Lescami, kjer se je 
učil pletilskih spretnosti, in 
Poljčah, kjer je bil doma nje-
gov najboljši prijatelj Slavko 
Ferjan, Matuč po domače. V 

Begunjah smo se spomnili 
kostanjev, o katerih poje ena 
od pesmi, ki jih je na začude-
nje soseščine posadila Slav-
kova in Vilkova babica. Bili 
smo v dolini Draga, o kate-
ri pojejo Murke, ki jih Jožev-
čeva brata nista dovolila pre-
vesti v nemščino … V Avse-
nikovem muzeju nas je Nejc 
Poljanec popeljal v osebno 
in glasbeno življenje Slav-
ka Avsenika, njegovega bra-
ta Vilka Ovsenika (tako so 
se pisali njegovi predniki), 
v cerkev svetega Urha, kjer 
Slavko ni zamudil nobene 
polnočnice, in k zadnjemu 
domu Slavka in soproge Bri-
gite na begunjskem pokopa-
lišču. 

Planina pod Golico in Špa-
nov vrh, kamor nas je pote-
gnila leta 1963 postavljena 
enosedežnica in kjer so še 
cvetele narcise ali ključavni-
ce, nas je spomnila na slovi-
to polko Golica. Slavko jo je 
napisal leta 1954 in takrat on 
in brat Vilko nista slutila, da 
bo viža ena od najpogosteje 

izvajanih skladb v Evropi. 
Direktor Španovega vrha 
Milan Klinar in naš sodelavec 
novinar Andraž Sodja sta bila 
naša odlična gostitelja in pri-
povedovalca. Na kmetiji Pr' 
Betel, ki je s tisoč metri nad-
morske višine najvišje leže-
ča kmetija v jeseniški občini 
in je pred dvajsetimi leti kre-
nila na tvegano pot kmečke-
ga turizma, so nam pripravili 

domače kosilo. Zadnja pos-
taja našega potovanja je bila 
Planica in novi nordijski cen-
ter. Slavku je veliko pome-
nila, saj je bil do poškod-
be odličen skakalec, ki je na 
80-metrski skakalnici skočil 
74 metrov, v čast dolini pa je 
napisal nesmrtno Planico, ki 
jo na planiških tekmah zavr-
tijo vsakič, ko letalec preleti 
dvesto metrov …

PO POTEH AVSENIKOVIH VIŽ
Tokratni izlet Gorenjskega glasa je bil nekaj posebnega: obiskali smo nekatere kraje, o katerih pojejo 
nesmrtne Avsenikove skladbe.

Izletniki pred Avsenikovim muzejem v Begunjah / Foto: Grega Flajnik

Marjan Jerala iz Podreče se je oblekel izletu primerno. 
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Maša Likosar

N
a Gorenjskem 
pr v enstvu, za ka -
terega pogoj je bil 
stalno bivališče 
na Gore njskem, 

so bili harmonikarji razvrš-
čeni v pet starostnih skupin 
in skupino gostov. Mednarod-

no tekmovanje harmonikarjev 
za pokal Kranja pa je odprtega 
značaja in dovoljuje nastop 
harmonikarjev iz vse Sloveni-
je kot tudi tujine. Vseh skupaj 
je tako nastopilo oseminštiri-
deset harmonikarjev, najmlaj-
ša je štela šest let, najstarejši pa 
sedeminosem de set.

Predsednik Turističnega 
društva (TD) Besnica in orga-
nizator tekmovanja Miha Suš-
nik je vesel, da je harmonika še 
vedno instrument, ki pritegne 
mlade, in da je na njihovem 
tekmovanju nastopilo toliko 
talentiranih harmonikarjev. 

Pojasni, da vsak tekmovalec 
zaigra le eno skladbo po las-
tnem izboru. »Zaželene so 
predvsem slovenske narod-
ne oziroma ljudske viže, kajti 
tudi to je priložnost, da ohra-
njamo ljudsko izročilo.« Štiri-
članska strokovna komisija, ki 
je ocenjevala predvsem kvali-
teto igranja in ritem, je izbra-
la najboljše harmonikarje vsa-

ke skupine. Absolutni zmago-
valec, mednarodni prvak tek-
movanja za pokal Kranja, pa 
je postal Luka Mlakar. Gorenj-
skih prvakov je šest: v prvi sku-
pini Aljaž Mauko, v drugi Luka 
Mlakar, tretji Benjamin Krhin, 
četrti Janez Grilc, peti Mari-
jan Rozman in v skupini gos-
tov Gašper Štajnar. Nagrado 
občinstva, zlato voščenko kot 
zaščitni znak TD Besnica, je 
letos osvojil Matic Jeraj. V pol-
finale 38. Zlate harmonike 
Ljubečne, ki bo 16. avgusta na 
Ljubečni, pa se je uvrstilo šest-
indvajset harmonikarjev.

HARMONIKARJI 
V BESNICI
V Besnici je potekalo 10. mednarodno tekmovanje 
harmonikarjev za pokal Kranja in 27. Gorenjsko 
prvenstvo harmonikarjev Besnica, hkrati so izbirali 
tudi tekmovalce za nastop v polfinalu za Zlato 
harmoniko Ljubečne.

Absolutni zmagovalec, mednarodni prvak tekmovanja  
za pokal Kranja Luka Mlakar / Foto: TD Besnica

Prejemnik zlate voščenke, zmagovalec občinstva Matic  
Jeraj / Foto: TD Besnica
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Danica Zavrl Žlebir

P
ričakujemo raz-
glednico in ube-
seditev lepih spo-
minov s potovan-
ja, so mi ob dari-

lu za okrogli jubilej naloži-
li sodelavci. Razglednic ne 
pišem, ubeseditev vtisov pa 
sledi na moj običajni način. 
Ni šlo za kako eksotično 
potovanje, zgolj za obisk 
enega od Kanarskih oto-
kov, Tenerifa. Ta španski 
otok ob zahodni obali Afri-
ke letno obišče okoli pet 
milijonov turistov, lani ga 
je po zaslugi napetih doga-
janj v mediteranskih drža-
vah kar osem milijonov, 
nam je povedal eden od 
lokalnih turističnih delav-
cev. Med obiskovalci je tudi 
veliko Slovencev, nekateri 
imajo podobno kot še dru-
gi Srednjeevropejci tu svo-
ja počitniška stanovanja. 
V enem takih apartmajev 

v turističnem naselju Pla-
ya de las Americas na juž-
nem delu otoka sva se nase-
lila tudi midva. Ker gre za 
pretežno hotelsko naselje, 
ki razen plaž, restavracij in 
lokalov ne ponuja kaj pose-
bnega, je bilo mestece naji-
no izhodišče za obisk dru-
gih zanimivejših krajev.

Turisti obiskujejo Tene-
rife vse leto, saj tu vlada-
jo konstantne pomladne 

temperature, ob koncu apri-
la so bile že kar poletne, tja 
do 26 stopinj. Vsako jut-
ro sva se zaskrbljena ozira-
la proti zahodu otoka, kjer 
se je zadrževala oblačnost, 
dokler nisva v naslednjih 
dneh, ko sva obiskala tudi te 
predele otočka, doumela, da 
se na višini okoli tisoč met-
rov zaradi vplivov z Atlanti-
ka pogosto zadržuje oblač-
na zavesa. Zahvaljujoč temu 

sta sever in zahod otoka bolj 
zelena in bogatejša z vegeta-
cijo. Po vsem otoku videvaš 
plantaže banan, ki jih gojijo 
v rastlinjakih, z vseh strani, 
tudi z vrha, zaščitenih pred 
morebitnimi škodljivimi 
vplivi. Ob obisku prodajaln 
s sadjem vidiš, da je skoraj 
vse pridelano doma. Cene 
so zmerne, podobne našim. 
Tudi v restavracijah, kamor 
te med sprehodom po pro-
menadi ves čas vabijo vsilji-
vi »animatorji«, lahko ješ za 
malo denarja. Za osem evrov 
si že dobil okusno večerjo, 

zraven pa povsem spodob-
no pivo za en sam evro. Če 
si si ga želel privoščiti v irski 
restavraciji ob ogledu tekme 
lige prvakov, je bilo kajpak 
petkrat dražje.

Kaj je vredno obiskati na 
otoku? Vzhodno obalo s sli-
kovitimi mesteci, med kate-
rimi je tudi romarska Can-
delaria; glavno mesto San-
ta Cruza de Tenerife; zlato 
plažo Playa de las Teresitas 
s saharskim peskom; uni-
verzitetno mesto Laguna; 
piramide Güimar; narodni 
park Teide z ognjenikom na 

nadmorski višini 3718 met-
rov, kamor te skoraj tik pod 
vrh potegne gondola; zele-
ni zahod otoka z nekdanjim 
glavnim mestom Porto de la 
Cruz, znamenitim parkom 
Loro s 350 vrstami papig in 
bogatim živalskim kralje-
stvom vse do goril in ork, 
botaničnim vrtom, skrivno-
stnimi soteskami in gigant-
skimi pečinami; zgodovin-
ska mesteca, kot je Orota-
va, pa seveda plaže – od zla-
tih do povsem črnih. O naji-
nem jagodnem izboru pa 
prihodnjič.

Tenerife (1)

OTOK VEČNE POMLADI

Stavba avditorija v glavnem mestu spominja na sydneyjsko opero.

Vrh otoka je ognjenik Teide na 3700 metrih nadmorske višine.

Abeceda

A, b, c, č, d …
Če ne bi bilo črk, 
ne bi bilo imen,
ali besed 
in tudi ne nas.
In tudi abecede ne.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 …
Če ne bi bilo številk,
ne bi bilo računov.
In tudi ne bi vedeli,
koliko smo stari.

Julija Kos, 1. razred, OŠ Voklo

Za Julijo vemo, koliko je stara, in to je šest let. Kakšna 
sreča, da poznamo številke in črke, iz katerih nastanejo 
besede in še lepše pesmice. Metka

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

PESMI MLADIH

Suzana P. Kovačič

T
oplar, Aljažev sto-
lp, Blejski otok, 
Amsterdam, 
Pisa, Prašna Bra-
na v Pragi, Vezuv, 

mlin na veter, Bospor, mate-
matični most v Cambrid-
geu je nekaj znamenitosti, 
ki so jih sedmošolci na mati-
čni OŠ Simona Jenka Kranj 
razstavili v avli šole. V meri-
lu 1:100 je Katja Lukanc izde-
lala kranjsko znamenitost 
vodovodni stolp. »Ideja se mi 
je zdela izvirna, želela sem 
predstaviti nekaj iz svojega 
kraja. Uporabljeni materia-
li so fimo masa, slano testo, 
kapa plošče, tulci, papir, hobi 
pena. Pri delu sem zelo uživa-
la,« je povedala Katja. Učitel-
jica Mojca Zupan je pojasni-
la, da so sedmošolci pri geo-
grafiji lahko pridobili oceno 
z izdelavo makete. »Namen 
je bil, da se seznanijo z eno 
od naravnih ali kulturnih 
značilnosti v Evropi ali Azi-
ji, ker je to vsebina pri leto-
šnji geografiji. Navodila za 
delo so dobili že na začetku 

šolskega leta, pomembno je 
bilo, da so izbrano zname-
nitost tudi raziskali. Neka-
teri so doma delali samos-
tojno, nekaterim so poma-
gali preostali družinski čla-
ni in je bil to družinski pro-
jekt. V šoli so pred razredom 
predstavili znamenitost in 
postopek izdelave makete. 
Zaključek je pričujoča raz-
stava in lahko rečem, da so 

se učenci zares zelo potrudi-
li.« Žiga Matteweber je raz-
mišljal, da bi poiskal kakšno 
znamenitost v tujini, potem 
pa so mu domači predlaga-
li, naj poišče kaj v Sloveni-
ji. Izbral je stavbo Gimnazi-
je Kranj. »Dobra je ta gimna-
zija in še moja sestra jo obi-
skuje,« je dodatno utemel-
jil svojo odločitev. Po večini 
je uporabil stiropor, stike je 

zlepil s silikonom. Gimnazi-
ja je replika z vgrajenimi let-
nicami in celo uro, ki delu-
je. Lovro Stojanović Pevc pa 
ima rad tudi Anglijo, zato je 
izbral Stonehenge. »Veliko 
sem že slišal o tem, gledal 
dokumentarne filme. Upo-
rabil pa sem les za kamen, 
volno za travo, glino za kosti, 
pleksi steklo za okvir in zem-
ljo,« je povedal Luka. 

SVET V MALEM
V Osnovni šoli Simona Jenka Kranj so sedmošolci pod vodstvom učiteljice geografije Mojce Zupan na 
ogled postavili makete. Izbirali so med naravnimi in kulturnimi znamenitostmi Evrope in Azije. 

Od leve Katja Lukanc, Mojca Zupan, Žiga Matteweber in Lovro Stojanović Pevc / Foto: Tina Dokl

Učenci so se zares potrudili. / Foto: Tina Dokl
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V prostorih Gorenjskega glasa sta naša komercialista Jana Triller 
in Janez Čimžar izžrebala poslane kupone nagradnega vprašan-
ja iz majske Kranjčanke. Pokrovitelj nagradne igre je bila Kranj-
ska pivovarna podjetja VSB, njihova pivnica je v bivši tovarni IBI 
Kranj. Pivo varijo po tradicionalnem postopku iz naravnih suro-
vin ječmenovega slada, hmelja, kvasa in vode, brez filtracije in 
pasterizacije. Pravilen odgovor na vprašanje 'Kdaj je bila prva 
kuha Kranjskega piva?' je bil: Marijino vnebovzetje. Nagrajen-
ci pa so: 1. nagrado: 30 litrov piva po izbiri v sodu z brezplačnim 
najemom točilnega aparata prejme Boštjan Ban z Jesenic; 2. 
nagrado: šesterček steklenic Kranjskega piva po izbiri prejme 
Viko Oblak iz Škofje Loke; 3. nagrada: trojček steklenic Kranj-
skega piva po izbiri pa gre v Kranj k Miri Žnidar. Nagrajencem 
tako mi kot Kranjska pivovarna iskreno čestitamo. Na zdravje!
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Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila v Slovenj Gra-
dec, kjer deluje edini evropski medičar in svečar s tradicijo iz leta 1757. 
Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče in lectova srca. Vmes boste 
lahko pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staroslovansko pija-
čo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam bodo 
v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali  
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ 
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi 
Savinjsko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar 
prikazal, kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline 
dajo največ medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili.

Vabljeni.

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj, 
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Koroška in čebelice
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IZLET / 13. junija 2018

 Za odjave, ki  prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

Preddvor – Kaj imajo skupnega Berlin, Dunaj, Pariz, 
Budimpešta, Amsterdam in slikoviti Preddvor? Mednaro-
dni festival Free Forms. Ta bo potekal v petek in soboto, 15. 
in 16. junija, v idiličnem okolju, ki ga ponuja Preddvor. Kot 
napovedujejo organizatorji, gre za umetniški dialog med 
glasbeniki, ki s svojo virtuoznostjo in odprtim duhom 
gradijo kompleksno, večdimenzionalno stvarnost. Znajo 
vzpostaviti stik s publiko, ki ji je mar za človekovo notranje 
bogastvo. Srečujejo se na križiščih mnenj, ki ne razdva-
jajo, ampak združujejo. S svojim delovanjem so lahko za 
zgled, kako graditi medsebojno zaupanje, sodelovanje 
in toleranco. Free Forms tako predstavlja popolno nas-
protje trenutni potrošniški monokulturi. Koncertni večer 
v petek, 15. junija, v atriju Gradu Hrib obljublja intimno 
glasbeno doživetje s čutno komunikacijo med ustvarjal-
ci in poslušalci. Mednarodna zasedba glasbenikov se bo 
svobodno sprehajala med džezom, free džezom, eksperi-
mentalno in improvizirano glasbo ter glasbenim zvrstem 
dodajala nove dimenzije. Nastopili bodo: Lucy Zhao, pipa 
(Kitajska, Avstrija), Chiao-Hua Chang, erhu (Tajvan, Avs-
trija), Emil Gross, bobni in tolkala (Avstrija), ZuEllis Elisa 
Ulian, vokal (Italija), Jaka Ropret, bas kitara (Slovenija, 
Francija), Jaka Hawlina, trobenta (Slovenija) in Boštjan 
Perovšek, elektronika (Slovenija). Dogajanje sobotnega 
dopoldneva, 16. junija, zbor bo ob 11. uri na terasi hotela 
Alma, bo potekalo v naravi ter se ob neformalnem dru-
ženju umetnikov in obiskovalcev sklenilo z zanimivim 
zvočno-terapevtskim podvigom pod vodstvom idejnega 
vodje festivala Free Froms Uda Preisa iz Avstrije.

Prihaja festival Free Forms

V Preddvoru bo nastopila tudi Lucy Zhao. 
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Samo Lesjak

K
ranjski amfiteater 
je predstavljal več 
kot primerno kuli-
so za predstavitev 
skladb z novega 

albuma, ki je nastajal v Ber-
linu in Ljubljani ter še pred 
izidom postregel z novo 
radijsko uspešnico Sanja se 
ti ne. Album vsebuje trinajst 
skladb, ki nihajo med prep-
rostim rokenrolom in poezi-
jo, med udarnim kitarskim 
rokom in epskimi baladami 
in odslikavajo zgodbe iz vsa-
kdanjega življenja sleherne-
ga človeka, večno dinamiko 

med svetlimi in temnimi 
stranmi človeških odno-
sov – med problemi in uži-
tki, med željami in realnos-
tjo. Skratka, tematike, ki pre-
žemajo dolgoletno glasbeno 
pot zasedbe Big Foot Mama, 
ki je občinstvo, ki napolnilo 
tribune Khisla, tudi tokrat 
navdušila s svojimi zimzele-
nimi uspešnicami.

V nedeljo pa se v Khislu 
obeta prestižni operni dogo-
dek, namreč Rigoletto, ope-
ra v treh dejanjih (štirih sli-
kah) italijanskega skladatel-
ja Giuseppeja Verdija. Libre-
to je po drami Kralj se zabava 
francoskega pisatelja Victor-
ja Hugoja napisal Francesco 

Maria Piave. Opera danda-
nes predstavlja del železne-
ga opernega repertoarja, v 
Verdijevem opusu pa je prva 
izmed treh oper (ob Traviati 
in Trubadurju), s katero se je 
mojster zapisal med najpo-
membnejše skladatelje vseh 
časov. Prva slovenska pre-
miera Rigoletta je bila 19. 
novembra 1896 v Ljublja-
ni, na odru Letnega gledali-
šča Khislstein pa bo uprizor-
jena v nedeljo, 10. junija, ob 
21. uri.

V junijski ponudbi vel-
ja poleg Etno-folk festiva-
la (nedelja, 17. junija) vse-
kakor izpostaviti nastop z 
grammyjem nagrajenega 

legendarnega jamajškega 
kvinteta Inner Circle, ki bo 
oder Khisla zasedel v četr-
tek, 28. junija, v okviru jubi-
lejnega Subart festivala. Gre 
za eno izmed najbolj spošto-
vanih reggae skupin, kate-
re uspeh sega vse do obdo-
bja sedemdesetih. Njihovi 
unikatni, k popu usmerjeni 
zvoki in energični nastopi v 
živo žanjejo uspeh za uspe-
hom po celem svetu. Zased-
ba, ki je v globalnem meri-
lu postavila temelje reggae 
zvrsti, je kljub desetletjem 
igranja in nastopanja ostala 
zvesta svojim koreninam, s 
katerimi je stopila na sveto-
vni oder.

PLAMENI V RAJU
V petek je na odru Letnega gledališča Khislstein nastopila zasedba Big Foot Mama, ki je poleg znanih 
uspešnic predstavila povsem svež album Plameni v raju. Khisl bo v poletnih mesecih gostil še nekaj 
zanimivih koncertnih dogodkov.

Od vročih plamenov do ledu s severa: Big Foot Mama na odru Khisla / Foto: Primož Pičulin

Tržič – V sredo, 6. junija, bo ob 19. uri v Kulturnem centru 
letni koncert tržiške glasbene šole.

Letni koncert Glasbene šole Tržič



16

PRAZNOVANJA

TOREK_05. 06. 2018

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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V soboto, 26. maja 2018, so se poročili: na Bledu Luka 
Dolinšek in Lidija Žibert, v Dvorski vasi Žiga Žuber in 
Karolina Medja, v Kranjski Gori Sinan Ključanin in Erika 
Suznar, na Vršiču Zlatko Vidrih in Mikaela Lauren Toczek, 
v Kranjski Gori Andrej Branc in Tina Homan, na Jeseni-
cah Jasmin Hajdarević in Sladžana Ilić, na Brdu pri Kra-
nju Nejc Gabor in Anja Štern, na Krvavcu Matej Sindičić 
in Barbara Rezman, na Zgornji Beli Peter Jeras in Tina 
Novak, na Šmarjetni gori Jure Langerholc in Ingrid Bečan, 
na Zgornjem Brniku Matej Mrak in Neža Kropivnik, v 
Vopovljah Uroš Logar in Martina Jeromen, v Završnici 
Tilen Koranter in Valentina Lužnik, v Škofji Loki pa Simon 
Benedičič in Majda Rakovec, Ivan Ivanuša in Barbara Let-
nar ter Bojan Murk in Nataša Stenovec. V sredo, 30. maja 
2018, sta se v Radovljici poročila Primož Kodeh in Urška 
Lasnik, v petek, 1. junija 2018, na Bledu Dejan Grosar in 
Samantha Lynn Stevens, v soboto, 2. junija 2018, pa sta 
se v Radovljici poročila Samir Salihović in Petra Omejec.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 45 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 14 deklic in 15 dečkov. Naj-
lažji in najtežji sta bila dečka – prvemu je tehtnica poka-
zala 2450, drugemu pa 4130 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 9 dečkov in 7 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 
3610, najlažja pa je bila deklica, ki ji je babica ob rojstvu 
natehtala 2320 gramov.

Novorojenčki

Rada bi vas spomnila, da kart 
ne smemo polagati takrat, 
kadar smo slabe volje ali pa 
negativno nastrojeni. Kaj se 
zgodi v takšnem primeru? 
Podzavestno vplivamo na 
karte in vidimo samo slabe 
stvari, čeprav same karte 
niso slabe, ampak mi si jih 
bomo tako razlagali. Ta pri-
mer je lahko karta Žalost. 
Videli bomo samo žalost in 
ne vsega drugega, kar karta 
lahko tudi pomeni – premike, 
poteze, ki so odvisne samo 
od nas. Ali pa samo mlajšo 
žensko osebo, ki je v našem 
življenju. Morda karta Sovra-
žnik, ki pomeni tuje okolje, 
opazovanje nekoga, splošno 
previdnost, videli bomo pa 
samo sovraštvo in negativne 
vplive. Zato poudarjam, bodi-
te previdni in ne delajte vpo-
gledov, kadar niste pripravlje-
ni, raje počakajte kakšen dan. 
Bralka pod šifro Dvomi ima 
izbrane tri karte in jo zanima 
potek dogodka v bližnji priho-
dnosti. Njene karte so Žalost, 
Sovražnik in Neiskrenost. In 
ravno o tem sem govorila. Te 
tri karte se lahko razložijo zelo 

slabo ali pa tudi ne. Bralka se 
v svojem domačem okolju 
počuti zelo slabo, je utesnje-
na, zamorjena in zato tudi ne 
vidi rešitev, ki jih ima v resnici 
pred nosom. Karta Neiskre-
nost ji svetuje, da mora biti 
hinavska, ne vsega poveda-
ti po resnici. Okolica samo 
čaka, kdaj bo naredila kakšno 
napako. Sovražnik svetuje, 
naj bo previdna pri besedah 
in naj raje posluša in opazuje, 
kot pa govori. Vsekakor obsta-
jajo rešitve in jih tudi najde ter 
uporabite sebi v korist. Na 
naslov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Prihodnost 18«
Večkrat prebiram vaše napo-
vedi in vidim, da so ljudje zelo 
zadovoljni. Zato vas tudi jaz 
prosim za pomoč. Kaj me čaka 
v odnosu z možem in najino 
zdravje. Zanima me tudi za 
hčerino ljubezen in kaj jo čaka 
na splošno v prihodnosti. Bo 
spoznala koga? V pričakova-
nju vašega odgovora vas lepo 
pozdravljam.
Niso pomembna leta, ki jih 
štejemo. Stari smo ravno 
toliko, kot se sami počuti-
mo, res pa je, da vsi trenutki 
kot tudi počutje niso vedno 
enaki. Zato, nikoli ni prepoz-
no za spremembe. A spre-
membe le redko kdaj pridejo 
same po sebi in čakati na 
to ni smiselno. Ne boste se 
več toliko prilagajali. Čeprav 
na zunaj tega ni videti, se 
zdravstveno bolje držite od 

moža. Ob njem se že dolgo 
ne počutite več dobro in so 
trenutki, ko vam je docela 
nevzdržno. Ostale trenutke 
pa morate preživeti tako, da 
bo za vas najbolje. Seveda 
ste velikokrat pomislili na 
ločitev, a v tem ne vidite smi-
sla niti nimate poguma za ta 
korak. Včasih pač življenje 
ali pa usoda poskrbi za nas 
tako, da je prav. Pozabili ste 
se imeti radi, in kot je vide-
ti, ne manjka več veliko, da 
boste sebe postavili na prvo 
mesto. Potem je samo še 
pot naprej, pot do vaše ose-
bne sreče. Prihodnost vaše 
hčerke je ravno sedaj na pre-
lomnici in obetajo se ji same 
dobre spremembe, tudi gle-
de ljubezni. Na koncu leta se 
ji odpira dobra priložnost za 
zamenjavo službe, odločitev 
bo prava. Zaradi nje se vam 

ni treba obremenjevati, nau-
čili ste jo, kar je najvažnejše, 
in ji dali prave življenjske vre-
dnote. Ima željo, da se odseli 
iz gnezda, dajte ji vso mož-
no podporo in ji dovolite, da 
poleti. Vse bo v redu. Imejte 
se radi, želim vse lepo.

»Gorenjski nagelj«
Obračam se k tebi s samo 
enim vprašanjem, in to je, 
kaj se mi obeta glede ljubez-
ni. Prijatelj, ki ga imam rada, 
mi čustva vrača, hkrati pa se 
umakne korak nazaj, čeprav 
se oba zavedava, da sva pri-
pravljena in si želiva več. Kaj 
pokažejo karte za najino lju-
bezen v bližnji prihodnosti?
Vajina ljubezen ni samo 
nekaj trenutnega, ampak je 
večna. In mislim, da se tega 
oba zavedata. Pravijo, da se 
človek dobrega hitro privadi, 

a vedno to ni res, saj če se 
vedno samo razdaja, ne zna 
sprejeti, čeprav je želja po 
tem velika. Ne more vas ime-
ti bolj rad, kot vas ima, saj je 
šele sedaj spoznal, kaj pome-
ni biti resnično zaljubljen in 
biti ljubljen. Pustite mu še 
malo časa, da v njem dozori 
odločitev in sam od sebe bo 
naredil korak naprej. Letos 
poleti vas čaka kar nekaj lepih 
trenutkov, in ko boste naj-
manj pričakovali, vas bo zelo 
presenetil. Čeprav boste prip-
ravljeni, se vam bodo zamaja-
la tla pod nogami. Spremem-
be, ki prihajajo, bodo vplivale 
čisto na vse. Vzelo vam bo 
kar nekaj časa, tudi na osebni 
ravni, saj tudi sami še niste 
zaključili zgodbe, ki vas ovira 
na poti do cilja. Ampak brez 
strahu, vse gre prav in vse bo, 
kot mora biti. Srečno.

Suzana P. Kovačič

N
ekdanji dijaki-
nje in dijaki, ki 
so Gimnazijo 
Kranj zaključi-
li leta 1968, so 

se dobivali na obletnicah že 
prej, prvič zdaj pa vsi štir-
je razredi skupaj. Srečali so 
se 25. maja in prvo je bilo na 
vrsti skupinsko fotografira-
nje pred Gimnazijo Kranj za 
še en lep spomin več. »Gim-
nazija je vedno lepa. Dela-
ti je že bilo treba za šolo, a 
to so bila obenem tudi naj-
bolj nora leta pred resnim 
študijem. Tudi zaključne 

ekskurzije po nekdan-
ji Jugoslaviji ne gre pozabi-
ti,« je povedal Darko Torkar, 
Igor Grošelj pa dodal: »Če bi 
vam povedali vse po resnici, 
kako je bilo v gimnazijskih 
letih, tega že ne bi zapisali. 
(smeh) A takrat smo gledali 
z drugimi očmi kot danes.« 
Jubilejnega srečanja se je 
udeležil tudi prof. Aljančič, 
ki je rekel, da je bilo pred 
petdesetimi leti »kar lepo«, 
a da so bili to drugi, »lede-
ni« časi. Tudi strogo je bilo, 
je dodal nekdanji dijak Vla-
dimir Žumer. Nekaterih 
profesorjev so se že bali, a z 
nekaterimi med njimi kas-
neje prijateljevali. 

Marjeti Premru ostaja v 
spominu prepevanje: »Vsa 
štiri leta sem pela v gim-
nazijskem zboru, še danes 
prepevam v APZ France 
Prešeren, ki je bil ustanov-
ljen leta 1969 kot nadgra-
dnja srednješolskega zbo-
ra Gimnazije Kranj.« Fer-
dinand Špendal je ob spo-
minih pomislil tudi na šol-
ske predmete; matemati-
ke ni preveč maral, angleš-
čina je bila njegov najljubši 
predmet. Janez Kovačič se je 
zatopil v spomine, v smehu 
rekel, da zdaj pa res sežejo 
že daleč nazaj, a je ostalo vse 
tisto, kar je bilo lepega. Voj-
ko Artač iz 4. b pa pripravlja 

fotomonografijo razreda ... 
Druženje je minevalo v pri-
jetnem vzdušju, treba pa je 
bilo malo tudi po glavi pobr-
skati, kdo je kdo iz tako veli-
ke generacije; nekateri se 
namreč zelo dolgo niso vide-
li. In kot se ob takšni sloves-
nosti spodobi, so vsi skupaj 
zapeli Gaudeamus.

Vodstvo šole je svojim 
nekdanjim dijakinjam in 
dijakom priredilo spre-
jem in vodenje po šoli, ki se 
menda le ni tako zelo spre-
menila. Jubilejni in verje-
tno za vsakega med njimi 
tudi malce praznični dan je 
vsak razred posebej zaklju-
čil ob kosilu. 

JUBILEJ ŠTIRIH RAZREDOV
Prvič so se zbrali skupaj vsi štirje razredi dijakov Gimnazije Kranj, ki so maturirali leta 1968. 

Generacijska fotografija dijakov s prof. Aljančičem, ki so Gimnazijo Kranj zaključili leta 1968. / Foto: Tina Dokl

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge  
sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu:  
041/699 005. Presenetite, razveselite,  
dodajte piko na i dogodkom  
z objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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Uvodni dogodek festivala:
Kulturni program ob 40. obletnici pobratenja z občino Sovodnje ob Soči / 
Sokolski dom Škofja Loka / 22. 6. ob 20.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00 
Kulinarična ponudba / Mestni trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00 
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg, Mestni trg /
zbor na Spodnjem trgu ob 10.00 
Osrednji dogodek – dramska igra »Zamorc s krono« / Mestni trg  /
11.00, 18.00 
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Taboršti Kupci
iz češkega Tabora, razstava v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka /
Mestni trg, Trg pod gradom / 10.00 – 18.00 
Rokodelnice za otroke, muzejska delavnica, stare igre, nastopi učencev
škofjeloških osnovnih šol, dramske igre, jahanje ponija, pravljice o
živalih / Trg pod gradom, otroško igrišče Zamorc / 10.00 – 18.00 
Pri mojstrih rokodelcih – prikazi tradicionalnih rokodelskih veščin /
Cankarjev trg - pred ateljejem Amuse / 10.00 – 18.00
Odprta vrata kreativnega centra Kreativnice in predstavitev
izdelkov oblikovalk tekstila / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.00 – 11.00, 11.30 – 12.30 
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu / zbor pred Kaščo ob 12.00 
Brezplačno vodenje po Romualdovi poti / zbor pred TD Škofja Loka
ob 16.00 
Večerni koncert učiteljev Glasbene šole Škofja Loka ter plesni nastop
članov Kulturnega društvo Lonca  / Trg pod gradom / 21.00
Spremljevalni dogodki festivala: 
Prost vstop v Groharjevo galerijo / Mestni trg / 9.00 – 18.00
Knjižnica na prostem / Cankarjev trg / 10.00 – 14.00
Prost vstop v Špitalsko cerkev / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Ugodnejši obisk Loškega muzeja / Loški grad / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča / Spodnji trg / 11.00 – 14.00
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol  / Mala galerija
Občine Škofja Loka, Okno loške hiše / 20. 6. – 31. 7. 2018

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Festival zgodovine: sobota, 23. junij 2018

INFO: Turizem Škofja Loka, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si, www.historial.si

Prost vstop.

1. nagrada: knjiga Po poti kulturne dediščine
2. nagrada: knjiga Škofjeloški pasijon 2009
3. nagrada: karti pohodnih in kolesarskih poti na Škofjeloškem 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa
no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 20.  junija 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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Igralka Diane Kruger (41) skupaj z 
igralcem Normanom Reedusom 
(49) pričakuje prvega otroka. Za 
Diane bo to prvi otrok, medtem 
ko ima Norman že osemnajstlet-
nega sina Mingusa Luciena. Par 
se je spoznal pred tremi leti med 

snemanjem filma Sky. Govorice o njeni nosečnosti so se 
pojavile že na letošnjem festivalu v Cannesu, ko je nosila 
dolgo ohlapno modro obleko. Par novice še ni potrdil.

Diane Kruger bo mamica

Shia LaBeouf (31) je za vlogo svojega oče-
ta v avtobiografskem filmu Honey Boy 
postal delno plešast. Z dolgimi lasnimi 
podaljški in plešastim zgornjim delom, 
okroglimi očali in prevelikimi hlačami je 
postal neprepoznaven. Vlogo očeta alko-
holika bo odigral igralec sam, medtem 

ko bosta njega v različnih starostnih obdobjih upodobi-
la Noah Jupe in Lucas Hedges. To bo po aretaciji zaradi 
neprimernega obnašanja in pijančevanja v javnosti julija 
lani za Shia prva vloga.

Popolna preobrazba Shia LaBeoufa

Courtney Love (53) se je znašla na zatožni 
klopi, saj jo nekdanji mož njene hčerke 
Frances toži zaradi poskusa umora. Isa-
iah Silva trdi, da ga je nekdanja tašča s 
skupino prijateljev poskušala ubiti, da bi 
dobila nazaj ikonično kitaro pokojnega 
Kurta Cobaina, ki jo je Isaiah dobil kot del 

ločitvene poravnave. Obsežni sodni dokumenti poročajo, 
da naj bi ga ugrabili, mu grozili in ga spolno nadlegovali.

Ugrabitev in grožnje zaradi kitare

Matthew Lewis (28), znan po vlogi Nevil-
la Longbottoma iz filmske serije Harry 
Potter, je obljubil večno zvestobo Angeli 
Jones. Igralec je veselo novico delil s svo-
jimi oboževalci na Instagramu, kjer je 
objavil njuno poročno fotografijo in v šali 
zapisal: »Ne le da sem zamudil koncert 

Arctic Monkeys v Los Angelesu, temveč so nastopili celo 
v Italiji, ko sem bil tam, žena pa me je namesto tega pre-
pričala v poroko,« se je pošalil igralec.

V zakonski jarem namesto na koncert

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
ila Podvin stoji 
na posestvu Pod-
vin, ki se omen-
ja v dokumentih 
že v 14. stoletju. 

V preteklosti je bila to grajska 
konjušnica in leta 1968 so jo 
preuredili v Restavracijo Pod-
vin s sobami. Slovesno so jo 
odprli 1. junija 1968 pod vod-
stvom Milana Špilaka, leta 
2013, 45 let kasneje – ravno 
tako 1. junija – pa je ekipa Pod-
vina pod vodstvom kuharske-
ga mojstra Uroša Štefelina in 
Marcele Klofutar odprtje po 
dveh letih, kar je bila »pod-
vinska štala« zaprta, ponovi-
lo. Takrat je bilo to kar pogu-
mno dejanje. Restavracija 

je bila sicer vedno znana po 
odlični kuhinji in vitražih, ki 
jih je oblikoval slikar Stane 
Kregar. Tradicija se je nada-
ljevala, nova pogonska sila, 
tokrat Vile Podvin, je stopi-
la tudi na pot povezovanja: 
z radovljiškimi restavracija-
mi v Okuse Radol'ce, z lokal-
nimi dobavitelji, ki jih lahko 
srečate vsako prvo soboto v 
mesecu na Podvinski tržni-
ci, s CUDV Radovljica, kjer 
ustvarjajo keramiko, na kate-
ri so postrežene podvinske 
jedi nove slovenske kuhin-
je … V Vili gostijo pesnike in 
pisatelje, zanimive kulinarič-
ne dogodke, so del kulinarič-
nega združenja JRE.  

Rojstni dan so praznovali 
kar dva dni: v soboto s tržni-
co, na kateri je za glasbeno 

vzdušje skrbel citrar Dejan 
Praprotnik, pozornost pa 
je pri obiskovalcih vzbujala 
stojnica z idrijskimi žlinkro-
fi. V Idriji imajo 25. avgus-
ta praznik žlinkrofov; o njih 
in recepturi so lahko obisko-
valci veliko izvedeli, pa tudi 
pokusili so jih lahko. Matjaž 
Jelovčan iz Gostišča Barba-
ra pa je z veseljem razložil, 
kako je nastal sladki idrijski 
žlinkrof – čokoladen, s slad-
kim nadevom, narejen po 
motivu žlinkrofa iz Idrije. 
Da se je idejna zamisel ures-
ničila, je trajalo kar leto dni.

Nedelja je bila v Vili sla-
vnostna. Na podvinskem 
vrtu so organizirali popol-
dne s prijatelji: vinarjem 
Stojanom Ščurkom, Ireno 
Fonda in Špelo Marinko ter 

piranskim brancinom, Mat-
jažem Erzarjem in njego-
vim svetom salam. Svečano 
kosilo pa so zaupali znanim 
kuharskim mojstrom: Bine-
tu Volčiču, Igorju Jagodicu, 
že omenjenemu Matjažu 
Erzarju, Marku Pavčniku in 
seveda domačemu mojstru 
Urošu Štefelinu. V šesthod-
nem meniju je vsak kuhar-
ski mojster pripravil eno jed, 
godalci iz Primorske, ki sli-
šijo na ime Podokničarji, so 
skrbeli za glasbo v uvodnem 
delu, potem pa so kulturno 
dogajanje nadgradili nastop 
MPZ Triglav Lesce Bled ter 
mladi pevci Glasbenega stu-
dia Osminka – Tim Vogel-
nik, Ema Štefelin in Nina 
Dovžan Perovič. Najpogum-
nejši gostje so celo zaplesali.

KULINARIČNO PRAZNOVANJE
Konec tedna je Vila Podvin v Mošnjah praznovala peti in petdeseti rojstni dan obenem. Uroš Štefelin in 
Marcela Klofutar sta tista, ki s svojo ekipo zadnjih pet let pišeta uspešno kulinarično zgodbo, zgodbo 
povezovanja, samozavesti in ponosa.

Matjaževe salame so pritegnile številne okuševalce.Idrijski žlinkrof so predstavili Tomaž, Tilen in Valerija.

Gonilo ekipe Vile Podvin: Uroš Štefelin in Marcela Klofutar Gostujoča kuharska mojstra: Igor Jagodic in Marko Pavčnik

Bine Volčič je bil tokrat zadolžen za rojstnodnevno predjed 
nedeljskega slavnostnega kosila.

Vinar Stojan Ščurek (drugi z leve) je z zgodbami in 
prigodami nasmejal tudi goste ob mizi.

Glasbeni šov Nova zvezda Slovenije, ki smo ga lahko 
spremljali na Planet TV, se je zaključil. Med šestimi 
finalistkami je preboj v superfinale uspel dvema 
in publika je s telefonskim glasovanjem določila 
zmagovalko. Tako je nova zvezda Slovenije postala 
16-letna Belokranjka Viviana Kukar. / Foto: arhiv Planet TV
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Udin boršt je največji skle-
njeni del gozda v Ljubljanski 
kotlini. Je velika posebnost, saj 
tukaj v konglomeratnem svetu 
najdemo prave kraške pojave, 
kot denimo na Dolenjskem ali 
na matičnem Krasu. Občudu-
jete lahko vrtače, slepe doline, 
jame in luknje, kraške dihal-
nike. Prevladujoča drevesna 
vrsta je rdeči bor, prst je kisla, 
kar je idealno za uspevanje 
borovnic. Včasih je nabiranje 
borovnic mladini predstavlja-
lo počitniško delo in zaslužek. 
Borovnice so z letali izvažali 
celo v Anglijo, danes pa je vse 
drugače. Borov je še vedno ve-
liko, borovnic pa precej manj. 
Nihče več ne žanje praproti za 
steljo, mladi si poiščejo druga-
čen zaslužek ali ga ne potrebu-
jejo, saj jim vse kupijo starši. In 
Udin boršt ima bogato kultur-
no dediščino, od starih kmeč-
kih hiš v vaseh ob njegovem za-
ledju do Dupljanske graščine 
in številnih cerkva, ki hranijo 
vsaka svoje bogastvo. Največja 
skrivnost so rokovnjači. Ljudje, 
ki so se v prvi polovici 19. sto-
letja izogibali vojaški službi. 
Sprva so pomagali revnim, 
jemali bogatim in dajali ubo-
gim. Človek pa se lagodnosti 
življenja hitro privadi in tako 
so ustvarili svoj jezik, navade, 
poroke, skok čez potok. Dimež 
in Veliki Groga so bili njihovi 
poglavarji. Starejši Nakljanci 
še vedo povedati, da so otro-
kom, kadar niso bili pridni, 
grozili z Dimežem in dekleta, 
ki so bila bolj temne polti, so 
bila tudi 'Dimeževe sorte'. 

Za našo šolo je Udin boršt 
učilnica v naravi in pogosto 
zahajamo tja. Vse je lepo ure-

jeno, table z opisi znamenito-
sti, karte, prijazni domačini, 
ki odprejo cerkve in domačije, 
in vse to mnogo je bolj učinko-
vito kot učenje preko sodobne 
računalniške tehnologije, kot 
nam je sedaj pač v navadi. 
Letos smo tja peljali študente 
geografije in profesorje. Debe-
lo so gledali, kakšne možnos-
ti učenja nudi bližnji gozd, 
le hoditi je treba. V maju pa 
smo gostili dijake Slovenske 
gimnazije iz Celovca in dija-
ke liceja Franceta Prešerna iz 
Trsta. Dva dni smo prežive-
li v Udin borštu, spali smo v 
kožaricah (preprostih lesenih 
hišah, v katerih naj bi pre-
bivali tudi rokovnjači). Moj 
nahrbtnik z vso opremo je bil 
težak več kot 25 kilogramov. 
Ni ravno lahko, vendar je z 
vsakim korakom lažje, saj se 
hrana poje in pijača popije. 
Izvedli so analizo vode, ra-
čunali prostornino vrtač in 
'kubaturo' drv, ki jo nosi deb-
lo, spoznavali smo karbonat-
nost kamnin, občudovali so 
vrt v Dupljanski graščini in 
bogastvo Vogvarjeve hiše. Vso 
hrano smo si pripravili sami. 
Dijaki in profesorji so bili nav-
dušeni. Skrb pred klopi je od-
več, cepite se, uporabljate spre-
je, pregledujte se. Klopa lahko 
dobimo tudi v domači travi ali 
v parku. In v kožaricah lah-
ko prespi kdorkoli. Pridete, se 
namestite, zakurite ogenj, za 
seboj pospravite in veselje pre-
našate naprej. Vendar pozor, 
rokovnjači prihajajo. Lahko 
jih srečate tudi v Besnici ali v 
Lukovici. Pri Krivi jelki pa so 
zelo prijazni …

Udin boršt
Janez Logar

Prešeren je zapisal: »Dolgost 
življenja našega je kratka … al 
dneva ne pove nobena pratka.« 
Mnogi strokovnjaki se trudijo 
ugotavljati, kaj najbolj bistve-
no vpliva na dolgost našega 
bivanja. Starejši ljudje pogosto 
povedo recept za dolgo življenje: 
delo in skromno življenje. Oba 
dejavnika sodobni svet zelo 
težko sprejema. Bolj nam je pri 
srcu prosti čas (»frajcajtanje«, 
pohajanje, malo dela in veliko 
prostega časa) in razkošno živ-
ljenje vedno in povsod. Videti je, 
da družba spodbuja takšen na-
čin. Velik delež pri podaljševa-
nju življenjske dobe je ogromen 
napredek medicine v zadnjih 
petdesetih letih.

V ZDA pa so opravili ob-
sežno raziskavo dejavnikov, ki 
vplivajo na življenjsko dobo. 
Opazovali so način življenja 
večjega števila ljudi srednjih let 
in isto ponovili čez sedem let pri 
ljudeh, ki so bili še živi, seveda. 
Preverjali so njihov odnos do 
rekreacije, zakonski status, di-
ete, kako pogosto so obiskovali 
zdravnika, kajenje, alkohol …, 
skratka, kako kvalitetno živijo. 
Rezultati so presenetili razi-
skovalce. Na drugem mestu po 
pomembnosti za dolgo življenje 
je tesen in intimen odnos z ne-
kom. Običajno je to življenjski 
partner oz. mož ali žena. To 
je človek, na katerega se lahko 
vedno zaneseš, ki ti bo stal ob 
strani, še posebno, ko se življe-
nje zgosti in se nam zdi, da ga 
ne obvladamo. To je lahko tudi 
človek, ki si ga upamo prositi 
za pomoč v stiski, tudi ko si 
moramo npr. na hitro izposo-
diti nekaj denarja. Ali imamo 
ob sebi človeka, ki nas bo vedno 

poslušal, torej vpliva na dolgost 
življenja. Koristno je imeti pri-
jatelja, ki si ga upamo prositi 
tudi za karkoli. Dobro je, da se 
lahko zanesemo na prijatelje in 
znance v naravnih nesrečah. 
Kdo bo poklical zdravnika, 
ko tega ne bom zmogel sam? 
To so tesni odnosi, ki nam za-
gotavljajo varnost v najtežjih 
trenutkih. Kdo vas bo potola-
žil, ko boste obtičali v obupu in 
nemoči? Očitno je varnost zelo 
pomembna za naše življenje. 
Čeprav vemo, da popolne var-
nosti ni, je že občutek, da nam 
je nekdo vedno na razpolago, 
odrešujoč ali vsaj pomirjajoč.

Kot najbolj pomemben dejav-
nik dolgega življenja se je v raz-
iskavi pokazalo število socialnih 
stikov, ki jih ima posameznik. 
Koga povabim na kavo? Kdo 
povabi mene? Ali poklepetam 
s poštarjem ali ga le mrko gle-
dam? S koliko ljudmi govorim 
vsak dan? To niso le najbližji! 
Ali imam prijazno besedo za 
natakarja, ki mi prinese kavo 
in sladico? Ali sem vesel bla-
gajničarke v trgovini? Ali pred 
cerkvijo poklepetam z znanci? 
Kdo me povabi na kolesarjenje? 
S kom grem rad na enodnevni 
izlet? S kom igram tarok, remi 
ali monopoli? Ali imam koga 
za redno kegljanje? ...

Vse te stike imenujemo tudi 
socialna integracija – komu 
pripadam in del katere skup-
nosti sem. To dobesedno oživlja 
naš krvni sistem! Od socialnih 
stikov so odvisna tudi naša ži-
vljenjska leta. Človek je druž-
beno bitje.

Formula za dolgo življenje

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

Krompirjevi cmoki, rogljički, žličniki

Izkušene gospodinje dobro vedo, da se najlepši in najmeh-
kejši krompirjevi cmoki narede iz starega krompirja. Če vam 
je ostal v kleti, vi pa raje sežete po novem, mladem za peko, 
je res zadnji čas, da porabite starega. In zdaj so tu češnje in 
marelice za cmoke in mlada špinača za štruklje iz krompirje-
vega testa. Izberite manjše krompirje, operite jih, skuhajte v 
oblicah, olupite in še vroče stisnite skozi stiskalnico v skledo, 
dodajte malo ogrete domače smetane z mleka, kos masla, 
malo margarine in še malo olja, solite, vmešajte še eno ali 
dve jajci, dodajte le toliko presejane moke, da se zamesi lepo 
gladko mehko testo. Manj je moke, bolj so rahli. Ne pozabite 
soliti! Testo zvaljajte od tri do štiri milimetre debelo, ga s 
kolescem razrežite na od osem do deset centimetrov velike 
kvadrate, nadevajte s češnjami, češpljami ali marelicami, ki ste 
jim odvzeli peške, na sadež stresite malo sladkorja, oblikujte 
cmoke, dobro pritisnite na robovih in dajte po obrokih kuhat v 
vrelo slano vodo. Vrejo naj pokriti od 10 do 15, največ 20 minut, 
odvisno od velikosti in debeline cmokov. Kuhane poberite s 
penovko, prelijte z mrzlo vodo, odcedite in položite v ponev, 
kjer ste že na maslu zarumeneli drobtine. Moja mama je, ko 
smo uživali ob njenih češpljevih cmokih, rada dejala, da se 
ob tako dobri jedi še duša poboljša.

Krompirjevi cmoki z žemljami

Potrebujemo: 2 kg krompirja, 8 dag olja, malo masla, sol, 3 
jajca, 3 žemlje, 15 dag moke.
Kuhan in olupljen krompir pretlačimo, dodamo olje, jajca, 
sol in moko ter na maslu prepražene kockice žemljic. Vse 
skupaj dobro premešamo, naredimo cmoke in jih skuhamo 
v slanem kropu.

Krompirjevi žličniki

Potrebujemo: 90 dag krompirja, 30 do 40 dag moke, 6 dag olja, 
2 jajci, sol, maslo in 5 dag drobtin.
Kuhan in olupljen krompir pretlačimo, še toplemu primeša-
mo moko, jajci, olje in sol. Zgnetemo vse skupaj v gladko 
mehko testo in naredimo iz njega žličnike, ki jih skuhamo v 
slanem kropu. Odcejene zabelimo z na maslu prepraženimi 
drobtinami.

Krompirjevi vaniljevi rogljički

Potrebujemo: 25 dag bele moke, 25 dag pretlačenega krompir-
ja, 10 dag sladkorja v prahu, 10 dag masla, 1 pecilni prašek, 2 
rumenjaka, sok cele limone in njeno naribano lupino, 1 vaniljev 
sladkor, sol.
Vse navedene sestavine zgnetemo v gladko testo, ki ga za pol 
ure postavimo v hladilnik in iz njega oblikujemo rogljičke. 
Zlato rumeno jih zapečemo. Še vroče povaljamo v mešanici 
vanilijevega sladkorja in sladkorja v prahu.

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Sladke jagode
Domače jagode (in ne tiste 

iz tujine, ki so povsem brez 
okusa) so okusne že same, 
brez dodatkov. Kako dob-
re so šele, če iz njih naredi-
mo sirovo torto v kozarcu ali 
jagodne kocke, pa preverite 
sami.

Za pripravo sirove torte z 
jagodami potrebujemo: za 
piškotno dno: 150 g piško-
tov, 2 zavitka vaniljevega 
sladkorja, 2 žlici ruma, 50 g 
masla, 50 ml kave ali poma-
rančnega soka, 1 žličko ci-
meta. Za sirovo plast: 200 
g sirnega namaza, 200 g gr-
škega jogurta, 2 žlici slad-
korja, 1 vaniljev sladkor ali 
semena vanilje, 0,5 kg sve-
žih jagod.

V mešalniku zdrobimo 
piškote ter jim primešamo 

vaniljev sladkor in cimet. 
Prelijemo z rumom, kavo 
in stopljenim maslom. Dob-
ro premešamo in s priprav-
ljeno maso napolnimo dno 
steklenih kozarcev. Za siro-
vo plast v posodi zmešamo 
sirni namaz, grški jogurt, 
sladkor in semena vanilje. 
S pripravljenim nadevom 
prekrijemo piškotno dno. 
Jagode operemo, jih očisti-
mo ter narežemo na manjše 
kocke. Razporedimo jih čez 
sirovo plast. Sladico postavi-
mo za 1 uro v hladilnik.

Nasvet: Namesto jagod 
lahko uporabimo kateroko-
li sezonsko sadje. Če nima-
mo na voljo svežega sadja, 
ga lahko nadomestimo tudi 
z džemom. V tem primeru 
v sirovo plast dodamo manj 

sladkorja, da sladica ne bi 
bila presladka.

Za pripravo jagodnih kock 
potrebujemo: 0,5 kg jagod, 
2 zavitka otroških piškotov, 
250 g sira maskarpone, 2 dl 
smetane, 200 g čvrstega jo-
gurta, 200 g kisle smetane, 2 
zavitka vaniljevega sladkor-
ja, 2 žlici sladkorja, sok pol li-
mone, 2 dl soka iz kompota.

Jagode operemo, jim od-
stranimo zeleni del ter jih 

narežemo na lističe. Za kre-
mo v posodi dobro premeša-
mo maskarpone, jogurt, ki-
slo smetano, vaniljev slad-
kor, sladkor in limonin 
sok. Smetano stepemo in jo 
nato ročno vmešamo v kre-
mo. V pekač ali posodo po-
ložimo prvo plast piškotov, 
ki jih namočimo s sokom 
iz kompota. Nanj razpore-
dimo pol pripravljene kre-
me. Čez kremo položimo 

polovico narezanih jagod. 
Jagode prekrijemo s preos-
talimi piškoti ter jih namo-
čimo. Nato nadevamo pre-
ostalo kremo in obložimo s 
preostalimi jagodami.

Nasvet: Sestavine zadoš-
čajo za manjši pekač v veli-
kosti približno 20 cm x 25 
cm. Če imamo večji pekač, 
sestavine podvojimo – kljub 
večjim količinam sladice za-
gotovo ne bo nič ostalo.
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Kulturno umetniško društvo 
»Pod lipo« Adergas v soorganizaciji z  

Občino Cerklje na Gorenjskem, 
 

v okviru praznovanja svoje 
osemdesetletnice vabi na koncerta 

KVATROPIRCI IN MJAV 
petek, 8. junij ob 20.30 
 

PRIFARSKI MUZIKANTI 
sobota, 16. junij ob 20.30 
 
Oba koncerta bosta izvedena na prostem, 
na stopnišču pred cerkvijo v Adergasu.  
 

Predprodaja kart:  
TIC Cerklje na Gorenjskem 
 

INFO: www.kudpodlipo.si 
info@kudpodlipo.si 

Občina Cerklje 
na Gorenjskem 
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Odprtje slikarske razstave bo v torek, 5. junija 
2018, ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa v Kranju.

Živalskega oglašanja pa ne bo slišati. 
Razstavni prostor bodo napolnili ubrani glasovi  
pevcev ŠKOFJELOŠKEGA OKTETA.

Razstavo si lahko ogledate do petka, 29. 6. 2018.

    I  HIŠA KULTURE // torek, 5. junija 2018, ob 18. uri

MAVRIČNI  
ŽIVALSKI SVET
Člani Slikarskega kluba iz Škofje Loke: Ivana, 
Franc, Marta S., Stana, Ana, Minča, Marta Č., Mija 
in Marija smo pod vodstvom akademske slikarke 
Agate Pavlovec slikali živali, ker so kot take okras 
travnika, hiše in človeka. Najprej smo se vsi lotili 
konja, ki je velikokrat navdih slikarjev, kiparjev in 
fotografov, saj njegova gladka, lesketava, meh-
ko zaobljena, bleščeča lepota telesa in gibov 
jemlje dih. Potem pa so prišle na vrsto majhne, 
velike, ljubke, nevarne, dlakave, pernate, popol-
ne in elegantne … 

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 10. maja,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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Maja Bertoncelj

Zbilje – V soboto je potekalo 
23. Srečanje turističnih dru-
štev obvodnih krajev Slove-
nije. Drugič ga je gostilo Tu-
ristično društvo (TD) Zbilje, 
ki letos praznuje 65. obletni-
co ustanovitve, zato je bilo še 
posebno slovesno. Zbralo se 
je več kot štiristo prostovolj-
cev in turističnih zanesenja-
kov iz vse Slovenije.

Spoznali Zbilje in okolico

Aktivnosti so potekale ves 
dan, najbolj slovesno pa je 
bilo popoldan na kultur-
nem programu ob 65-letni-
ci TD Zbilje, ko se je zbra-
nim pridružila ministrica za 
okolje in prostor Irena Maj-
cen. Podelila je tudi prizna-
nja zmagovalcem tretjega 
natečaja Moja reka.si. Med 
več kot štiridesetimi prijavi-
telji letošnjih čistilnih akcij 
je končni zmagovalec Obči-
na Žalec, ambasador nateča-
ja za leto 2019 pa Gimnazi-
ja Krško. TD Zbilje je udele-
žencem srečanja predstavilo 
primere dobrih praks. »Le-
tošnje srečanje je bilo dru-
gačno v tem, da nam mini-
strstvo za okolje in prostor 
ni zagotovilo strokovnih so-
delavcev, zato smo rekli, da 
se ne moremo pogovarjati o 
skupnih problemih. Zbilj-
ci smo današnjo priložnost 
izkoristili za prikaz dobrih 
praks drugim društvom. 
Predstavili smo, kako se je 
Zbiljsko jezero očistilo pred 
dvajsetimi leti in kako smo 
rešili problem z algami – s 
skupno akcijo Savskih elek-
trarn in Občine Medvode, 
s katero se je kupilo plovilo 

za odstranjevanje vodnega 
rastlinja,« je povedal Iztok 
Pipan, predsednik TD Zbi-
lje in tudi predsednik sve-
ta obvodnih turističnih dru-
štev Slovenije. Dodal je, da 
je vesel, da so v Zbilje priš-
li člani kar dvajsetih turistič-
nih društev. »Zanimivo je, 
da je predstavnike teh dru-
štev zelo zanimala dopol-
nilna dejavnost na kmeti-
jah. Poleg dogajanja v Zbi-
ljah smo obiskovalcem na-
mreč ponudili tudi izlete po 
okolici. Največ jih je izbra-
lo ogled kmetij. To pomeni, 

da turistična društva želi-
jo svojim članom ponuditi 
tudi možnost dodatnega iz-
obraževanja. Današnji dan 
je bil temu vsekakor name-
njen. Pokazali smo tisto, kar 
naša občina lahko obiskoval-
cu ponudi.«

Leta tečejo, problematika 
ostaja ista

Na temo problematike 
društev, ki sobivajo z voda-
mi, je Pipan povedal: »Naj-
večji problem v Sloveniji je 
zagotovo neustrezna zako-
nodaja za področje urejanja 

voda in turistične možnosti 
njihovega izkoriščanja. Zato 
je moja velika želja, da bi lah-
ko novo vodstvo ministrstva 
za okolje in prostor in direk-
torat za vode odpeljal pogle-
dat, kako imajo to urejeno v 
Avstriji. Tam so predpisi bi-
stveno bolj življenjski. Re-
alnost pa bo najbrž, da jim 
bomo predstavili problema-
tiko in povedali, kaj nas teži, 
birokrati pa bodo vzeli tis-
to, kar bodo želeli slišati. To 
ugotavljamo že dvajset let. 
Na žalost se zakonodaja zelo 
počasi spreminja, ne glede 
na trud ministrice, ki je tudi 
prišla na naše srečanje.«

Prihodnje leto se bodo čla-
ni turističnih društev ob-
vodnih krajev Slovenije zno-
va srečali, in sicer v Dobrov-
niku.

Peljali bi jih v Avstrijo
Letošnje Srečanje turističnih društev obvodnih krajev Slovenije je bilo v Zbiljah. Udeležilo se ga je več 
kot štiristo prostovoljcev in turističnih zanesenjakov iz vse Slovenije.

Srečanja turističnih društev obvodnih krajev Slovenije in praznovanja 65 let TD Zbilje 
se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Desno je Iztok Pipan, 
predsednik TD Zbilje in sveta obvodnih društev Slovenije.

Naklo – Klekljarska skupina Modre spominčice iz Naklega je v 
organizaciji KUD LIK Naklo v poklon svetovnemu dnevu čebel 
v kulturnem Domu Janeza Filipiča maja pripravila razstavo 
čipk na temo metuljev in čebel, s klekljanimi izdelki pa so se 
predstavili tudi otroci vrtca Stražišče. Razstava je bila odprta 
le štiri dni in v tem času jo je videlo blizu dvesto obiskovalcev. 
V kulturnem programu so zaplesali trije pari Folklorne skupine 
DU Naklo in Alenka Vrhovnik, mentorica in tudi vodja otroške 
skupine, ki je šest najmlajših klekljarjev spodbudila, da so 
pokazali, kako se kleklja kitica. Slovesnosti ob odprtju razstave 
se je udeležil tudi župan Marko Mravlja, s šopki rož se je med 
drugimi najzaslužnejšim za razstavno dejavnost v zadnjem 
času zahvalila redna obiskovalka prireditev Francka Jošt.

Klekljane umetnine v pozdrav dnevu čebel

Iztok Pipan: »Največji problem v Sloveniji je 
neustrezna zakonodaja za področje urejanja voda in 
turistične možnosti njihovega izkoriščanja. V sosednji 
Avstriji so predpisi bistveno bolj življenjski.«
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sudoku_LAZJI_18_45
NALOGA

3 1 6 7
4 7 9 5

8 2 1
5 3 9 4 2 6

1 5
7 6 5 3 4 8

2 9 1
9 3 6 4

6 8 5 7

sudoku_LAZJI_18_45

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_45
NALOGA

8 5 6 7
8 1 3

3 8 9 2
9 6 1 4

3 9 2 7
3 7 9 8
5 3 2

1 6 5

sudoku_TEZJI_18_45

REŠITEV

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

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_45
NALOGA

8567
813

3892
9614

3927
3798
532

165

sudoku_TEZJI_18_45

REŠITEV

823549671
697821453
154637892
961273548
782954136
435168927
379486215
548312769
216795384

sudoku_LAZJI_18_45
NALOGA

3167
4795

821
539426

15
765348

291
9364

6857

sudoku_LAZJI_18_45

REŠITEV

319567842
467328195
582194763
853941276
241876539
796253481
675432918
938715624
124689357

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 6. 6.
20.00 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO
18.00 KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK
18.10 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
16.00, 20.40 DEADPOOL 2
16.25 ZAČARANI PRINC, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 6. 6.
20.00 JURSKI SVET:  
PADLO KRALJESTVO, 3D
15.30, 21.10 KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK
18.00, 20.40 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
15.25, 19.30 SOLO: ZGODBA VOJNE 
ZVEZD, 3D

16.10, 18.30, 20.50 DEADPOOL 2
15.30, 16.50 ZAČARANI PRINC, sinhro.
17.40 ZAČARANI PRINC, 3D, sinhro.
17.20, 18.50 MOJ LAŽNI MOŽ

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 8. 6.
18.00 TOVARNA NIČ

Sobota, 9. 6.
16.00 ZAČARANI PRINC, 3D, sinhro.
18.00 STALINOVA SMRT
20.00 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

Nedelja, 10. 6.
16.00 ZAČARANI PRINC, sinhro.
18.00 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO
20.15 STALINOVA SMRT

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 5. junija
18.00  Zaključna prireditev gledališke delavnice CKD Kranj: NAGRADA (v dvorani PGK)

Sreda, 6. junija
20.00  Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 6. junija
18.00  Fotografsko društvo Jesenice: ČLOVEK IN KOVINA

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
5. 6.

15/28 °C

Nedelja 
10. 6.

13/25 °C

Sreda 
6. 6.

Četrtek
7. 6. 

Petek
8. 6. 

Sobota
9. 6.

14/28 °C 14/27°C 14/28 °C 13/27 °C

Ponedeljek 
11. 6.

Torek
12. 6.

Sreda
13. 6.

Četrtek
14. 6.

14/25 °C 14/26 °C 12/25 °C 12/26 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Organizator :
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IZLET /  OD 7. DO 9.  SEPTEMBRA 2018

CENA: 249 €

(ob prijavi 40 gostov)
Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express – dodatni odhod

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 obli
kovana po drugačnem navdihu. 
1. dan: Najprej se bomo odpeljali do Lugana, kjer bomo imeli postanek. Sledi vožn-
ja v čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade, nato vožnja 
v mesto Bellinzona. Nad mestom se dviguje mogočna trdnjava, iz katere so varovali 
vstop v dolino in je uvrščena na seznam Unesca.  
2. dan: Po zajtrku bomo pot nadaljevali proti mestu Chur, ki je najstarejše švicar-
sko mesto. Sledi vožnja v St. Moritz,  kjer bomo presedli na vlak Bernina Express. 
Doživetja, razgledi in narava, ki jo bomo srečevali na naši poti so edinstveni! Peljali 
se bomo po delu trase železniške proge; izstopili bomo v Tiranu, na italijanski strani 
prelaza.   
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali po dolini Camonica, ki slovi po risbah, ki so jih 
tamkajšnji prebivalci v prazgodovini na različne načine vrezovali v gladke skalne 
površine, prikazujejo pa dogodke iz vsakdanjega življenja. Od tu se bomo odpeljali 
do slikovitega jezera Iseo, ki ga krasi jezerski otok Montisola. Postanek bo tudi v 
slikoviti vasici Iseo.

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 – 01/23 08 505, Domžale – 01/72 20 016,  
Tržič – 04/59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

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

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

5. 6. tor. Valerija 5.13 20.49

6. 6. sre. Norbert 5.12 20.49 

7. 6. čet. Robert 5.12 20.50 

8. 6. pet. Medard, dan Primoža Trubarja  5.11 20.51

9. 6. sob. Primož 5.11 20.51

10. 6. ned. Marjeta 5.11 20.52

11. 6. pon. Srečko 5.11 20.53

Jasna Paladin

Kamnik – Na dogodek, na 
katerega so povabili prija-
teljske godbe Stranje, Ko-
menda in Dobrova Polhov 
Gradec, so začeli s prome-
nadnim nastopom pri rojstni 
hiši Rudolfa Maistra na Šu-
tni, na katerem so se jim prid-
ružile tudi članice Društva 
kamniških mažoretk Veroni-
ka, ter sklenili z nastopi vseh 
godb v Parku Evropa.

Mestna godba Kamnik, ki 
šteje več kot petdeset članov 
in jo vodi dirigent Martin 
Dukarič, sodi med najsta-
rejše na Slovenskem. »Gle-
de na razpoložljive arhive 
Zveze slovenskih godb je 
Mestna godba Kamnik četr-
ta najstarejša pri nas, in si-
cer za Idrijo, Postojno in No-
vim mestom. Vsa ta desetle-
tja smo pomemben del pro-
tokola mesta, saj ne mine 
večja prireditev brez našega 
nastopa, in to opravljamo s 
ponosom, tako pa tudi pro-
mocijo za naš Kamnik. Vaj 
in nastopov ter ostalega dela 
imamo veliko, še posebej v 
letošnjem letu, ki ga bomo 

posvetili naši visoki obletni-
ci. Glavni dogodek bo sicer 
decembra, ko bomo prip-
ravili slavnostni koncert,« 
nam je povedal Boris Selko, 
predsednik Mestne godbe 

Kamnik in hkrati tudi pred-
sednik Zveze slovenskih 
godb.

Da so na godbo v Kamni-
ku zelo ponosni, je pouda-
ril tudi župan Marjan Šarec. 

»Brez nje si ne moremo 
predstavljati nobene priredi-
tve. Članice in člani Mestne 
godbe Kamnik nam pope-
strijo številne proslave in 
dogodke, vedno so z nami. 
Nosijo ime Kamnika širom 
njegovih mej in tudi širom 
meja Slovenije. Gostovali 
so v številnih krajih in na to 
smo ponosni.«

Jubilej kamniške godbe
S prireditvijo 170 godbeniških pomladi so člani Mestne godbe Kamnik v soboto praznovali 170-letnico 
godbeništva v Kamniku in 120. obletnico ustanovitve Mestnega godbenega društva.

Godba je pomemben del Kamnika že sto sedemdeset let. / Foto: Gorazd Kavčič

Glede na razpoložljive arhive Zveze slovenskih godb 
je Mestna godba Kamnik četrta najstarejša pri nas, in 
sicer za Idrijo, Postojno in Novim mestom.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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 30. 
6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak v nabavi, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: izvajanje procesa operative nabave, komuniciranje in 
usklajevanje nabavno-komercialnih aktivnosti med organizacijskimi enotami pod-
jetja ter predstavniki dobaviteljev, sodelovanje pri iskanju, izboru, presojah in vred-
notenju dobaviteljev ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 30. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v nabavi/nabavni komercialist, m/ž (Komenda) 
Osnovne naloge delovnega mesta so sodelovanje pri načrtovanju nabave, zbira-
nje in analiziranje podatkov o dobaviteljih, cenovno pogajanje z dobavitelji, skrb 
za partnerski odnos z dobavitelji, podpora pri izdelavi analize stroškov ter izdela-
va mesečnih, kvartalnih in letnih planov za izdobavo blaga. Rem power Skupina, d. 
o. o., Žeje pri Komendi 110, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 15. 6. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Letališki koordinator m/ž (Brnik) 
Opis dela: izvajanje vseh operativnih aktivnosti zagotavljanja odpreme in spreje-
ma letalskih pošiljk, nadzor procesa raztovora in natovora letalskih pošiljk, pripra-
va vse potrebne dokumentacije za izvedbo procesa letalskih pošiljk, zagotavljanje 
standardov in časovnih terminalov ... TNT Express Worldwide, d. o. o., Leskoškova 6, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 08. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Aplikacijski inženir II, m/ž (Kranj) 
Naloge: sodelovanje pri načrtovanju, razvijanju, testiranju in vzdrževanju informa-
cijskih rešitev, uvajanje informacijskih rešitev, administriranje informacijskih re-
šitev, sodelovanje pri strukturiranju, pripravljanju in vzdrževanju tehnične doku-
mentacije. Elektro Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbira-
mo do 18. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Gorenjska) 
Za naše poslovalnice na Gorenjskem iščemo prodajalce za krajši delovni čas. Vaše 
naloge bodo: delo na moderni blagajni, zlaganje blaga na police, peka in priprava 
pekovskih izdelkov, skrb za prezentacijo sadja in zelenjave, skrb za red in čistočo v 
poslovalnici, Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbira-
mo do 30. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za kakovost, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti na delovnem mestu: sodelovanje pri načrtovanju razvoja 
procesov in izdelkov, izdelava tehnološke dokumentacije in poročil ... Goodyear 
Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 6. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Lesce) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prevzem, komisioniranje, od-
dajo blaga in materiala, skrb za urejenost skladišča ... Merkur trgovina, d. o. o., Ces-
ta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 17. 6. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Operater na stroju (Škofja Loka) 
Od novega sodelavca pričakujemo: veselje do dela z različnimi stroji, željo po pri-
dobivanju novih praktičnih znanj, sposobnost timskega dela ... EGP Embalažno gra-
fično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 6. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na CNC-stroju za razrez žice, m/ž (Tržič) 
Posluževanje strojev, izvajanje delovnih operacij na strojih za kovanje, menjava-
nje delovnih pripomočkov, nastavljanje delovnih parametrov ... Cablex-T, d. o. o., 
Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 30. 6. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajalec/vodja logistike v trgovini, m/ž (Škofja Loka) 
Vi doprinesete k predanosti in ... želite prodajati, postavite kupca na prvo mesto in 
jim ponudite nepozabno izkušnjo, skrbite, da je skladišče vedno stoodstotno prip-
ravljeno za kupce, izobražujete svoje sodelavce o procedurah, ki se nanašajo na 
skladišče ... JYSK, d. o. o., Tovarniška cesta 10a, 8250 Brežice. Prijave zbiramo do 8. 6. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir na področju dostopa (access), m/ž (Kranj) 
Naloge: izobraževanje in študij novih tehnologij (SDN, NFV, ONOS, OPENSTACK), 
oblikovanje predlogov za njihovo uvajanje , sodelovanje v arhitekturnih skupinah 
in projektnih timih, priprava tehničnih rešitev na svojem strokovnem področju ... 
Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 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.

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

6. 6. 
2018
od 16. ure dalje

Dan 
Mestne 

knjižnice 
Kranj

Sestavite svojo 
ekipo, prebijte 
se skozi 
labirint iger 
in postanite 
knjižničar za 
en dan.
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Na dan najkrajše noči v letu vas prijazno vabimo 
na kolaž pestrih muzejskih dogodkov v soboto, 

16. junija 2018, med 18. in 24. uro.
GRAD KHISLSTEIN:
-  ob 18. uri – Srečanje z vitezi Gašperja Lambergerja.  

Vitezi nas bodo popeljali v čas renesanse. 
-  ob 18. uri – lokostrelska zabava za otroke na grajskem 

dvorišču.
-  ob 21. uri in 23. uri – javno vodstvo po razstavi V roki 

puškica, doma pa ljubica – leto 1917 na soški fronti in v 
zaledju Gorenjske

-  ob 22. uri – javno vodstvo po razstavi Prelepa Gorenjska
MESTNA HIŠA:
-  ob 20. uri – Javno vodstvo po občasni numizmatični razstavi 

Favna in flora na denarju 
-  ob 22.30 – javno vodstvo po stalni arheološki razstavi 

Železna nit
-  ob 24. uri – javno vodstvo po Kostnici. Kranjski MEMENTO MORI

PREŠERNOVA HIŠA:
- ob 22. uri – javno vodstvo po razstavi del Marka Pogačnika
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Predstavitev Loških razgledov
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na predsta-
vitev loških razgledov 64/2017, ki bo v četrtek, 7. junija, ob 
19.30 v Sokolskem domu na Mestnem trgu. Vsebino nove 
številke Loških razgledov bo predstavila urednica Marija Le-
bar.

Ob sedemdesetletnici Vrtca Palček
Tržič – V četrtek, 7. junija, se bo ob 17. uri na parkirišču pred 
Osnovno šolo Tržič (v primeru slabega vremena v Kultur-
nem centru Tržič) začela prireditev ob 70-letnici Vrtca Pal-
ček, ki bo namenjena otrokom in njihovim družinam, za-
poslenim Vrtca Tržič in vsem Tržičanom, ki radi prisluhnejo, 
kaj imajo povedati najmlajši.

Ob obletnici osvoboditve koncentracijskega 
taborišča pod Ljubeljem
Tržič – Občina Tržič, Koordinacijski odbor žrtev vojnega na-
silja pri ZZB za vrednote NOB Slovenije in ZB za vrednote 
NOB Tržič vabijo na spominsko svečanost v počastitev 73. 
obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Lju-
beljem, ki bo v soboto, 9. junija, ob 11. uri, s polaganjem ven-
cev ob 10.45. Spominski venec bo položil tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. Slavnostna govornica bo 
dr. Monika Kokalj Kočevar, članica mednarodnega komiteja 
KT Mauthausen. Organiziran je tudi brezplačni prevoz za 
udeležence, in sicer ob 10. uri izpred avtobusne postaje v 
Tržiču in ob 10.10 z avtobusne postaje v Bistrici.

Dan kriških in gorenjskih planincev
Križe – Planinsko društvo Križe in Meddruštveni odbor pla-
ninskih društev Gorenjske v nedeljo, 10. junija, na Kriški gori 
pripravlja dan kriških in gorenjskih planincev. Vse splošne 
informacije o prireditvi lahko dobite pri predsedniku društva 
na telefonski številki: 041 626 594.

Zaključna prireditev za mlade bralce jeseniške 
knjižnice
Jesenice – V četrtek, 7. junija, bo ob 17. uri v Kinu Železar 
zaključna prireditev, ki jo je Občinska knjižnica Jesenice 
pripravila za vse mlade bralce, ki so knjižnico obiskovali v 
tem šolskem letu. Na sporedu bo predstava Gusar Berto v 
izvedbi Studia Anima.

Dan rokometa
Železniki – Za zaključek sezone RD Alples Železniki bo v so-
boto, 9. junija, z začetkom ob 10. uri na športnem igrišču v 
Dašnici že peti Dan rokometa. Čez dan se bodo zvrstile roko-
metne tekme, ob 19. uri pa sledi zabava z ansamblom Vžig.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo danes, v torek, 5. junija, ob 18. uri predstavitev Bowno-
ve terapije, 7. junija ob 17.30 se lahko udeležite razprave o 
stvarnih napakah kupcev, informacije bo podajala pravnica, 
8. junija pa bo ob 18. uri na sporedu petje ljudskih pesmi. 
V TIC Cerklje bo 6. junija ob 9. uri srečanje z naslovom Po-
vejmo si, ob 15. uri pa bodo tam inštrukcije matematike za 
osnovnošolce. V sejni sobi Občine Šenčur bodo danes, v to-

rek, 5. junija, ob 11. uri vesele urice nemščine. Obvezne so 
prijave za vse dejavnosti, in sicer na telefon 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA
Obrekovanje
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 7. junija, ob 16. uri na brezplačno pre-
davanje Obrekovanje, ki jo bo vodila Katarina Lavš Mejač, 
prof. psih., ped. Predavanje bo v prostorih Humane, Old-
hamska 14, pri vodovodnem stolpu. 

OBVESTILA
Krvodajalski akciji
Primskovo, Duplje – Območno združenje Rdečega križa Kranj 
vabi, da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene 
od junijskih terenskih krvodajalskih akcij, ki bosta: v četrtek, 
7. junija, v Kranju v Domu krajanov Primskovo, Jezerska cesta 
41, in v četrtek, 21. junija, v Gasilskem domu v Dupljah, Zgor-
nje Duplje 8. Odvzemi krvi bodo potekali od 7. do 13. ure.

KONCERTI
Slovanski večer
Primskovo – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primsko-
vo z zborovodjem Alešem Gorjancem vabi na letni koncert 
z naslovom Slovanski večer, ki bo v petek, 8. junija 2018, ob 
20. uri v Domu krajanov na Primskovem. Vstopnine ne bo.

RAZSTAVE

Barviti svet Dragice Kurillo
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje samostojne slikarske 
razstave Barviti svet Dragice Kurillo, ki bo v petek, 8. junija, 
ob 19.30 v Pavlinovi galeriji v kulturnem Domu Janeza Fili-
piča Naklo (za Hotelom Marinšek). Na tokratni razstavi se 
Dragica Kurillo predstavlja z akvareli. Razstava bo na ogled 
do 22. junija, in sicer ob nedeljah od 10. do 12. ure in od 19. 
do 20. ure, ostale dni po dogovoru.

Raj ni kraj, ampak stanje, ki bo
Kranj – V soboto, 9., in v nedeljo, 10. junija, bo v kavarni 
Piškotek v Kranju (v Medgeneracijskem centru Kranj, Cesta 
talcev 7) na ogled 10. samostojna razstava energijskih slik 
»by Tanti« z naslovom Raj ni kraj, ampak stanje, ki bo. Ves 
čas razstave bo navzoča avtorica slik Nataša Lombar Peter-
nel.
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ZAHVALA

“Če me iščete, me iščite v svojih srcih, če imam tam bivališče, bom vedno pri vas.” 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka 
in brata 

Franca Robleka
se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje, sveče, molitve in sv. 
maše. Zahvaljujemo se dr. Kernovi in sestri Tatjani, patronažni
ma ses trama Mojci in Mateji, domačemu gospodu župniku Bran
ku Setnikarju za lep pogrebni obred, cerkvenim pevcem za prele
po petje, osebju bolniškega oddelka Bolnišnice Golnik, pogrebni 
službi Navček ter sodelavkam in sodelavcem Gorenjske banke.
Hvala vsem, ki ste se od njega tako številno poslovili in ga pospre
mili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi 
Preddvor, 30. maja 2018

OSMRTNICA

Sonce zakril je oblak, veter je v žitu zavel. Jaz sem za njo strmel ...
(Ivan Minatti)

Pavla Mulej
rojena Virant, 26. 11. 1927, učiteljica v pokoju

Žara bo na pokopališču v Radovljici 6. junija 2018 ob 9. uri, pogreb bo ob 13. uri  
v družinskem krogu.

Žalujoči: Marjana z Bojanom, Tatjana s Petrom, vnuki Sanja z Anžetom, Jure z Ireno, 
Katja, Tanja in vsi pravnuki

Rezultati 44. kroga – 3. 
junija 2018

4, 5, 7, 26, 30, 31, 35 in 16

Loto PLUS:
6, 10, 24, 25, 30, 36, 38 

in 7
Lotko: 1 5 0 6 6 9

Sklad 45. kroga za 
Sedmico: 2.610.000 EUR
Sklad 45. kroga za PLUS: 

150.000 EUR
Sklad 45. kroga za Lotka: 

430.000 EUR

LOTO

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.

NOVO V 

KRANJU

 
Mirka Vadnova 1,  Kranj, tel.: 04 29 27 100

Odpiralni čas: pon.-pet. od 7-15 ure, sob. zaprto

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema
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                        + poštnina

12 50
EUR

Med mesnimi jedmi 
so vedno bolj 
priljubljene tiste 
z belim mesom in 
perutnino. V knjigi 
je kar 122 receptov 
za jedi s piščančjim 
in puranjim mesom 
– od prigrizkov, 
hladnih predjedi, 
juh, enolončnic, 
do zanimivih, 
inovativnih  
glavnih jedi.

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

www.gorenjskiglas.si

Založba Kmečki glas

Jedi
s perutnino

Andrej Goljat

122
receptov

144 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

V VINJOLAH nad Lucijo – parcela 
700 m2, urbano območje, pogled na 
morje, dostop s ceste za Malijo, tel.: 
051/334-765 18001854

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD C max, letnik 2012. Dodatna 
oprema, med drugim tudi navigacija, 
tel. in vlečna kljuka, tel.: 040/311-
103 18001866

PEUGEOT 207 1.4, letnik 2006, 
94.000 km, lepo ohranjen in redno 
servisiran, tel.: 031/341-379 
 18001850

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor  
 18001861

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001862

ZNAČKE. Sem zbiralec vseh vrst 
značk. Pokličite, tel.: 041/890-840 
 18001852

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NOV elektro motor Elektrokovina 7,5 
kw, 1.400 obr., 200 EUR in samona-
kladalko Stener 17 m3, tel.: 041/422-
451 18001856

ROTACIJSKO kosilnico Sip roto 165 
G, tel.: 041/200-831 18001853

TRAČNI obračalnik Panonija 220, zelo 
dobro ohranjen, cena 350 EUR, tel.: 
04/51-46-916, 031/814-903 18001855

TRAKTORSKO kiper prikolico in te-
lico simentalko, staro 3 mesece, tel.: 
031/275-258 
 18001851

TRAKTORSKO prikolico za prevoz 
živine in suha mešana drva, tel.: 
031/343-177 18001857

KUPIM

TRAKTOR, lahko tudi s priključki, tel.: 
041/680-684 18001864

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir ter ječmen in 
ajdo, tel.: 040/355-865 18001863

Sponzor nagradne križan-
ke, ki je bila objavljena  v 
Kranj čanki 18. 5. 2018, je 
bila AGENCIJA ZA VAR-
NOST V PROMETU, ki  
nagrajencem za rešitev kri-
žanke poklanja naslednje 
nagrade: 1. nagrado, kole-
sarsko čelado, prejme VIL-
MA BEGUŠ, BOHINJSKA 
BELA; 2. nagrado, kolesar-
ski komplet lučk, prejme: 
EDA JANŠA, GOLNIK; 3. 
nagrado, knjižico Dober ko-
lesar, prejme: JAKOB TRE-
VEN, ZG. BESNICA. Nagra-
jenci prejmejo nagrade na 
sedežu Gorenjskega glasa, 
Bleiweisova 4, 4000 KRANJ.  
Čestitamo !

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB kravo, brejo 8 mesecev, tretja lak-
tacija brez rogov, hlevska A kontrola, 
tel.: 041/515-867 18001865

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18001858

KUPIM

KRAVE s teletom in plemenske telice 
za pripust, tel.: 031/410-418 18001859

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi kuhinjska pomočnica in 
oseba za delo v strežbi. Nedelje pros-
to. Gostilna pri Slavki, Viktor Marin-
šek, s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691 18001788

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo – zaposlimo voznika gozdarskega 
tovornjaka z izpiti kategorij C in E, po-
nudbe pošljite na info@megales.si  
 18001860

ZAPOSLIM voznika kombija za pre-
voze po Sloveniji. Kategorija B vozni-
škega izpita. Z delom se lahko začne 
takoj. Orel transport Gregor Bergant, 
s.p., Trnje 16, Šk. Loka, 031/564-
285, gregor.orel@siol.net 18001847

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit 
kategorije C (zaželena kat. E). Agro 
Mobil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur. 
Prijave na 041/698-385, g. Boštjan 
Bertoncelj, tel.: bostjan.bertoncelj@
agromobil.si 18001740

ZAPOSLIMO voznika kategorije E. 
Vožnja vlačilca po EU. Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur. Prijave na 
041/698-385, g. Boštjan Bertoncelj, 
bostjan.bertoncelj@agromobil.si 
 18001761

AS LEŠE, Leše 36, Tržič išče pa-
stirja/-ico z znanjem molže in dobro 
kondicijo ter z lastnim prevozom, tel.: 
070/713-780 
 18001848

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje 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

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 
 18001802

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  
 18001801

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 18001849

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18001804

www.gorenjskiglas.si

PREDSTAVE
Čarovnice iz Eastwicka
Medvode – V petek, 8. junija, bo ob 20. uri v Kulturnem 
domu Medvode premiera črne komedije z demoničnim pri-
okusom Čarovnice iz Eastwicka v režiji Tatjane Peršuh. Igra-
jo: Taja Vratarič Lesjak, Monika Jekler, Maša Kavčič, Sandra 
Kmetič, Džoni Balloni in Boštjan Luštrik. Ponovitve bodo 
10., 14. in 18. junija ob 20. uri.

Nagrada
Kranj – Danes, v torek, 5. junija, bo ob 18. uri v Prešernovem 
gledališču Kranj zaključna prireditev otroške gledališke de-
lavnice CKD Kranj s premierno uprizoritvijo avtorske otroške 
krimikomedije Nagrada. Vstop bo prost.

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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Anketa

Milan Grašič:

»Upam, da bo Janezu Janši 
uspelo sestaviti vlado, saj se 
po volitvah marsikaj spreme-
ni. Tako nizka volilna udelež-
ba pa samo kaže, da ljudje 
politiki ne verjamejo, ker se 
nič ne spremeni.«

Alen Abdić:

»Čeprav sem volil drugo 
opcijo, pa se mi zdi prav, da 
Janez Janša kot zmagovalec 
volitev dobi priložnost, da 
sestavi vlado. Ne razumem 
pa tistih, ki ne gredo volit, to 
je slabo za demokracijo.«

Dejan Ristič:

»Slabo sem spremljal volil-
no kampanjo in tudi nisem 
volil. Ne pričakujem, da bo 
po volitvah kaj drugače, 
glede na rezultate pa sem 
prepričan, da bo vlado zelo 
težko sestaviti.«

Tone Mohorič:

»Čeprav je situacija zaplete-
na, mislim, da bo nova vla-
da vseeno sestavljena. Prvi 
bo poskusil Janez Janša, ki 
pa vzbuja odpor pri ostalih 
strankah, zato mu ne kaže 
najbolje. A politika je ...«

Simon Šubic

Nedeljske državnozborske 
volitve so prinesle vnaprej 
napovedovan rezultat, ki pa 
je precej zapletel sestavljanje 
nove vlade. Kakšno vlado pri-
čakujejo in zakaj je bila ude-
ležba na volitvah spet nizka, 
smo povprašali mimoidoče 
v Kranju.
Foto: Gorazd Kavčič 

Vlado bodo 
težko sestavili

Milena Trebižan:

»Glede na povedano Janezu 
Janši vlade verjetno ne bo 
uspelo oblikovati, zato priča-
kujem levo koalicijo. Volilna 
udeležba pa je znak, da mladi 
niso vzgojeni v duhu, da je 
voliti odgovorno.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Kranj – Finančna uprava je 
v četrtek poslala na naslove 
davčnih zavezancev še dru-
gi in hkrati zadnji sveženj 
informativnih izračunov do-
hodnine za leto 2017. V tem 
svežnju je 568.983 informa-
tivnih izračunov, med dru-
gim tudi za zavezance, ki 
so uveljavljali olajšave za 
vzdrževane družinske čla-
ne. Zavezanci naj izračun 
natančno pregledajo in pre-
verijo, ali so vanj vključeni 
podatki o vseh prejetih do-
hodkih, ki so obdavčeni z do-
hodnino. Če se z izračunom 
strinjajo, jim ni treba stori-
ti ničesar in izračun bo sa-
modejno, po poteku roka za 
ugovor, postal dohodninska 
odločba. V primeru, da po-
datki v izračunu niso popol-
ni ali so pomanjkljivi oziro-
ma je davčna obveznost od-
merjena prenizko ali previ-
soko, morajo najpozneje do 
2. julija podati ugovor, sicer 
storijo davčni prekršek, za 

katerega je zagrožena globa 
od 250 do 400 evrov. Če raz-
lika med zneski dohodkov iz 
informativnega izračuna in 
zneski dohodkov iz obves-
til, ki so jih zavezanci preje-
li od izplačevalcev, ne prese-
ga enega evra, jim ni treba 
vlagati ugovora. Zavezanci, 
ki do izdaje informativnega 
izračuna niso uveljavljali po-
sebne olajšave za vzdrževa-
ne družinske člane, lahko to 
storijo še v ugovoru. Finanč-
na uprava bo zavezancem 
preveč plačano dohodnino 
vrnila 30. julija, rok za do-
plačilo premalo plačane do-
hodnine pa je 1. avgust. V 
primeru ugovora na izračun 
ne nastane obveznost dopla-
čila oziroma vračila, saj in-
formativni izračun ne šteje 
za odločbo.

Zavezanci, ki so lani preje-
li obdavčljive dohodke in do 
15. junija ne bodo prejeli in-
formativnega izračuna do-
hodnine, morajo sami vloži-
ti napoved najkasneje do 31. 
julija. 

Druga letošnja 
dohodninska pošiljka

Danes in jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo 
oblačno. Popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V četrtek 
bo občasno nekoliko bolj oblačno. Sredi dneva in popoldne 
bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svet je so-
glasno potrdil letošnje ob-
činske nagrajence. Svetniki 
so se strinjali s predlogom, 
da Marko Butinar iz Rateč 
postane častni občan Kranj-
ske Gore, Jože Rožič, prav 

tako iz Rateč, pa prejme zla-
ti grb Občine Kranjska Gora. 
Priznanja bo župan Janez 
Hrovat podelil na slovesno-
sti ob občinskem prazniku 
7. avgusta, ko bodo prizna-
nja občine prejeli še Janez 
Mlinar in Franci Kajžar, oba 
iz Rateč, ter Mojstrančan To-
maž Pšenica.

Marko Butinar častni občan

Radovljica – V teh dneh se je začela energetska sanacija ra-
dovljiškega vrtca. V okviru projekta bodo obnovili streho in 
fasado, zamenjali stavbno pohištvo, stare svetilke bodo nado-
mestili z energetsko varčnimi,... Vrednost del znaša približno 
265 tisoč evrov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo bo za naložbo prispevalo 169 tisoč evrov, ministrstvo 
za infrastrukturo pa 74 tisoč evrov. Izvajalec gradbenih del, ki 
bodo po načrtih končana še pred začetkom novega šolskega 
leta, je podjetje Adaptacije – vzdrževanje. Zaradi obnove bodo 
poleti otroci iz radovljiškega vrtca obiskovali vrtec v Lescah.

Začetek energetske sanacije vrtca

Simon Šubic

Cerklje – Cesta z Gradu proti 
Štefanji Gori, ki so jo v neu-
rju na območju Krvavca mi-
nulo sredo na več delih za-
sule naplavine predvsem 
kamenja in peska, včeraj še 
ni bila odprta za promet, 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj pa upa, da prebivalcem 
Štefanje Gore od danes ven-
darle ne bo treba več uporab-
ljati obvoza preko Možjance. 
Župan je bil sicer včeraj pre-
cej nezadovoljen zaradi pre-
počasnega odstranjevanja 
naplavljenega materiala, ki 
ga je po njegovi oceni napla-
vilo vsaj osemdeset tisoč ku-
bičnih metrov. Že odstra-
njevanje približno osem ti-
soč kubičnih metrov napla-
vin, ki jih je treba nujno od-
peljati, bo zagotovo poteka-
lo še okoli deset dni, je dejal 
Čebulj, ki pa ga veseli, da v 
neurju vsaj ni bilo poškodo-
vano vodno zajetje, prav tako 
prebivalcem Cerkelj od so-
bote ni treba več prekuhava-
ti vode. In če je že treba iska-
ti srečo v nesreči, potem je 
dobrodošlo tudi to, da napla-
vljen material lahko odvaža-
jo na cesto Cerkljanska Dob-
rava–Vrhovlje, ki je kot ena 
redkih še makadamskih cest 

v Občini Cerklje predvidena 
za asfaltiranje.

»Zagotovo sem od direk-
cije za vode pričakoval hi-
trejši pristop k sanaciji, tudi 
koncesionar Hidrotehnik 
toži, da nima zadosti de-
narja. Če bi se še občina ob-
našala tako, potem cesta še 
dolgo ne bi bila prevozna,« 
je povedal Čebulj. Narasla 
reka Reka je z naplavinami 
na več delih odnesla celotne 
brežine, medtem ko je sama 
cesta ostala cela, je razložil. 

Velike količine naplavin bo 
treba odstraniti tudi iz nje-
ne struge vse do Lahovč, je 
dodal.

Čebulj bo na sredinem se-
stanku predstavnikom od-
govornih služb za sanaci-
jo predlagal, da bi na prib-
ližno tristometrskem odse-
ku ceste od male hidroelek-
trarne proti spodnji postaji 
žičnice Krvavec strugo Reke 
preusmerili, istočasno pa bi 
pristopili tudi k položitvi no-
vega vodovoda za krvavški 

sistem. Po županovem mne-
nju bo pobočje Krvavca nad 
spodnjo žičniško postajo 
nujno treba trajno sanirati, 
da se takšna ali še hujša ne-
sreča ne bo ponovila. 

Iz RTC Krvavec pa so spo-
ročili, da naplavine niso 
poškodovale njihove infra-
strukture, zato je gondol-
ska žičnica ta konec tedna 
že obratovala, za obiskoval-
ce pa so po poškodovani ces-
ti organizirali poseben avto-
busni prevoz. 

Sanacija še vedno poteka
S ceste Grad–Štefanja Gora bodo naplavine kamenja in peska še dolgo odvažali, ocenjuje cerkljanski 
župan Franc Čebulj. 

Odstranjevanje naplavin poteka prepočasi, je bil včeraj nezadovoljen cerkljanski župan 
Franc Čebulj. / Foto: Gorazd Kavčič


