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AKTUALNO

Igorju Jarcu  
najvišje priznanje
Nakljanec Igor Jarc je prejel pri-
znanje Republike Slovenije za pro-
stovoljstvo za leto 2017 za izje-
mne dosežke na področju civilne 
zaščite in reševanja ter socialne 
dejavnosti. »Prostovoljstvo je pri 
meni način življenja,« pove.
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AKTUALNO

Novi vrt je  
velika pridobitev
Stanovalci, zaposleni in obiskoval-
ci Doma upokojencev Kranj so se 
v sredo razveselili odprtja novega 
prizidka z zimskim vrtom, ki je ve-
lika pridobitev predvsem za stano-
valce z demenco. Investicija je 
vredna 310 tisoč evrov.
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KRONIKA

Viagra povod  
za izsiljevanje
Na kranjskem okrožnem sodišču 
so zaradi goljufije in izsiljevanja 
škofjeloškega podjetnika Boruta 
Ažmana začeli soditi Ljubljančanu 
Dareju Gorjupu. Zagovarjati se 
mora tudi zaradi prodaje viagre in 
podobnih zdravil.

14

GG+

Zbor, ki tako  
kot pesem ostane
Ženski pevski zbor Carmen manet 
je ta čas eden najbolj prepoznav-
nih pevskih sestavov v državi. V 
torek bodo »carmence« stopile na 
največji slovenski oder: v Galluso-
vi dvorani se bodo predstavile s 
koncertom Vidim te. 

19

VREME

Danes bo delno jasno.  
Jutri in v nedeljo bo  
dopoldne delno jasno,  
popoldne pa spremenljivo 
do pretežno oblačno.  

11/24 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Vilma Stanovnik

Kranj – V 26-letni zgodovi-
ni podeljevanja zlatega ce-
pina, najvišjega priznanja 
za alpinistične dosežke na 
svetu, so slovenski alpinisti 
že sedemkrat prejeli med-
narodno odličje za najvid-
nejši alpinistični vzpon, 
Andrej Štremfelj pa je prvi 
Slovenec, ki bo prejel zla-
ti cepin za življenjsko delo 
v alpinizmu, in sploh edini 

prejemnik tega prestižnega 
priznanja tako za življenj-
ske dosežke kot za vrhunski 
vzpon, saj sta si z Markom 
Prezljem leta 1992 prisluži-
la prvi podeljeni zlati cepin 
za prvenstveni vzpon po juž-
nem stebru Kangčendzen-
ge. »To je priznanje za vse, 
kar sem naredil, zgolj zato, 
ker rad plezam, zato sem ga 
vesel,« pravi Štremfelj, ki bo 
priznanje dobil na slovesno-
sti septembra na Poljskem. 

Zlati cepin Andreju Štremflju
Kranjčan Andrej Štremfelj je prvi Slovenec, ki bo prejel zlati cepin za življenjsko delo v alpinizmu. 

Andrej Štremfelj bo septembra dobil zlati cepin. / Foto: Tina Dokl   PAGINA I 1  
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PRILOGA:

Mateja Rant

Bled – Preteklo leto je bilo za 
Blejski grad zaradi velikega 
števila obiskovalcev prelo-
mno. Našteli so namreč sko-
raj 560 tisoč obiskovalcev, 
zato so se morali temu pri-
lagoditi tudi z ustreznim si-
stemom usmerjanja prome-
ta in režimom parkiranja. 
»Morda kdo z nejevoljo gle-
da na tako veliko število obi-
skovalcev, a za nas je bilo do-
brodošlo, saj je to obenem 
pomenilo tudi vire za izved-
bo načrtovanih naložb,« je 
pojasnil direktor Zavoda za 

kulturo Matjaž Završnik. Ta 
čas se končuje zadnji sklop 
investicij, s katerimi so zače-
li lani jeseni. Vrednost vseh 
del znaša 950 tisoč evrov. S 
tem pa simbolično končuje-
jo tudi celovito prenovo graj-
ske zgradbe, kot so jo v skla-
du z upravljavsko pogod-
bo opredelili v desetletnem 
strateškem upravljavskem 
načrtu, v kar so po Završni-
kovih besedah vložili več kot 
deset milijonov evrov.

V sklopu zadnje preno-
ve so na novo napeljali vse 
strojne inštalacije za potrebe 
ogrevanja in prezračevanja 

grajske restavracije in ku-
hinje ter prenovili velik del 
elek tričnih in drugih nape-
ljav, saj so bile nekatere še 
iz časa prve prenove gradu 
v letih od 1951 do 1961. Za-
menjali so kritino na večjem 
delu gradu in obnovili tlake 
na vseh treh grajskih tera-
sah. Zaradi velike izpostav-
ljenosti gradu so postavi-
li nov sistem obrambe pred 
udarom strele. »Dva udara 
strele sta nam v preteklosti 
povzročila za 15 tisoč evrov 
škode,« je pojasnil Završnik. 

Začetek novih vlaganj na gradu
Na Blejskem gradu v teh dneh končujejo obsežen sklop desetletnih investicij, 
ki so bile skupaj vredne okrog deset milijonov evrov. Pripravljajo pa se že na 
nove naložbe, v okviru katerih do leta 2020 načrtujejo tudi gradnjo dvigala 
na grad in obnovo Mrakove domačije.

V sklopu zadnje prenove so obnovili tudi tlake na vseh treh grajskih terasah. / Foto: Tina Dokl43. stran

Zahtevajo umiritev 
prometa                                                                                                      47. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SABINA ŠUŠTERŠIČ iz Mojstrane.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Gala koncert Poletna noč: Vse najboljše!

Gala koncert Poletna noč: Vse najboljše! bo letos posvečen 
častitljivim obletnicam Radia in Televizije Slovenija. Na lju-
bljanskem Kongresnem trgu boste lahko v sredo, 20. junija 
2018, ob 21. uri prisluhnili največjim uspešnicam iz boga-
te zakladnice slovenskih popevk. Skozi večer, poln odlične 
glasbe, vas bosta popeljala priljubljena televizijska voditelja 
Bernarda Žarn in Slavko Bobovnik. Koncertni večer Poletna 
noč bo osrednja prireditev jubilejnega leta, v katerem RTV 
Slovenija obeležuje devetdeset let radijskega in šestdeset let 
televizijskega oddajanja. Pod taktirko Mojce Lavrenčič in Pa-
trika Grebla ter ob spremljavi Big Banda in Simfoničnega or-
kestra RTV Slovenija bodo v izvedbi najimenitnejših domačih 
interpretov zazvenele nekatere največje uspešnice slovenske 
zabavne glasbe. Skupaj se bomo sprehodili skozi bogato glas-
beno zgodovino Radia in Televizije Slovenija. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
po dve glasbeni zgoščenki. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na vprašanje: Kdaj se začne koledarsko po-
letje? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 22. junija, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.
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Nagrajenka

V nagradni igri, ki  je bila objavljena 5. junija 2018, prejme 
leseno neandertalčevo piščal ter družinsko vstopnico za obisk 
Narodnega muzeja Slovenije Nina Perhaj iz Medvod. Nagra-
jenki čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Naklo – Predse-
dnik Republike Slovenije 
Borut Pahor je v ponedeljek 
priredil sprejem ob podelitvi 
državne nagrade in priznanj 
na področju prostovoljstva 
za leto 2017. Gre za najviš-
ji državni priznanji za izje-
mne dosežke na področju 
prostovoljstva, njegove pro-
mocije in razvoja, ki jih pro-
stovoljkam, prostovoljcem 
oziroma prostovoljskim or-
ganizacijam vsako leto po-
deljuje Odbor Republike 
Slovenije za podelitev dr-
žavnih priznanj na področju 
prostovoljstva. Najvišje dr-
žavno priznanje – nagrado 
na področju prostovoljstva 
2017 – je prejelo Slovensko 
društvo hospic. Podelili so 
še šest priznanj, na predlog 
nakljanskega župana Marka 
Mravlje ga je prejel tudi Igor 
Jarc iz Naklega za izjemne 
dosežke na področju civilne 
zaščite in reševanja ter soci-
alne dejavnosti. 

Igor Jarc je pristopil h ga-
silcem že pri desetih letih. 
Skozi stalna usposablja-
nja se je usposobil za gasil-
ca, kasneje še gasilskega ča-
stnika. Trenutno je predse-
dnik pri Prostovoljnem ga-
silskem društvu Naklo, de-
luje tudi v poveljstvu občin-
ske zveze. Je pomemben 
člen pri operativnih delih, 
kot so intervencije, nedavna 

izgradnja prizidka gasilske-
ga doma, aktiven je pri pri-
dobivanju in usposablja-
nju novih članov. Pri Civilni 
zaščiti je začel z delom v cen-
tru za obveščanje, trenutno 
pa je podpoveljnik regijske 
enote za tehnično reševanje.

Že vrsto let je spremljeva-
lec osebam z motnjo v du-
ševnem razvoju in vodja 
programov pri Zvezi Soži-
tje. »Začel sem kot spremlje-
valec na taborih kar nekaj let 
nazaj, potem so me prosili, 
ali bi vodil tabore. Zdaj sem 

tudi v komisiji za vseživljenj-
sko učenje pri Zvezi Soži-
tje in mentor za vodje tabo-
rov. Od 52 do 54 taborov na 
leto organiziramo pod okri-
ljem zveze za približno 850 
do devetsto uporabnikov, za 
kar potrebujemo okrog 350 
spremljevalcev in petdeset 
vodij vsako leto,« je pojasnil. 

Kot prostovoljec je Igor 
Jarc pomagal in koordini-
ral tudi delo v Begunskem 
centru Dobova in priskočil 
na pomoč ob odpravljanju 
posledic poplav v več kra-
jih po Sloveniji. Je tudi akti-
ven član in predsednik Nad-
zornega odbora pri Turistič-
nem društvu Naklo. 

Igor Jarc na leto opravi več 
kot šeststo prostovoljskih 
ur. O prostovoljstvu pove: 
»Današnje življenje pogos-
to piše drugačne zgodbe, 
bolj materialistične, in ve-
likokrat kdo vpraša, koliko 
bi zaslužil kot prostovoljec. 
Vsakemu povem, da prosto-
voljstva ne gre pogojevati s 
sistemom nagrajevanja, ker 
se potem več ne pogovarja-
mo o prostovoljstvu. Pro-
stovoljstvo je pri meni pos-
lanstvo in način življenja. 
Torej ga vzameš z obema ro-
kama, ali pa ga (s)pustiš.«

Igorju Jarcu najvišje priznanje
Nakljanec Igor Jarc je prejel priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 za izjemne 
dosežke na področju civilne zaščite in reševanja ter socialne dejavnosti. »Prostovoljstvo je pri meni 
poslanstvo in način življenja,« pove. 

Priznanje je Igorju Jarcu podelil predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. / Foto: osebni arhiv 

 Igor Jarc na leto 
opravi več kot šeststo 
prostovoljskih ur.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za oko-
lje in prostor je lani začelo 
sistematični naknadni nad-
zor nad izvajanjem pred-
pisov s področja nadome-
stila za uporabo stavbnega 
zemljišča. V nadzor je bilo 
vključenih dvanajst občin, 
med njimi tudi Radovljica. 
V vseh občinah je ministr-
stvo ugotovilo nepravilnos-
ti in neskladnosti občinskih 
predpisov z zakonodajo in 

jih pozvalo, da jih odpravijo. 
V devetih občinah so sledili 
pozivu ministrstva in v roku 
sprejeli nove odloke, dvema 
občinama so rok podaljšali v 
letošnje leto, v enem prime-
ru pa je vlada na predlog mi-
nistrstva že vložila na ustav-
no sodišče zahtevo za razve-
ljavitev neusklajenega ob-
činskega predpisa. Ministr-
stvo bo letos izvedlo nadzor 
v trinajstih občinah, med 
drugim v občinah Kranjska 
Gora in Železniki.   

Ministrstvo nadzira 
pobiranje nadomestila

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Državna volilna ko-
misija je ta teden objavi-
la končne izide predčasnih 
parlamentarnih volitev, saj 
so prišteli tudi vse glasov-
nice, prispele po pošti iz 
tujine. Po pošti je glasova-
lo 6829 volivk in volivcev. 
Skupna volilna udeležba 
je bila 52,64-odstotna, gla-
sovalo je 901.454 volilnih 

upravičencev. Še zadnji 
prešteti glasovi niso vpliva-
li na odstotke, ki so jih do-
bile posamezne stranke. Na 
včerajšnji seji je DVK potr-
jevala izide, poročilo o ura-
dnih izidih volitev gre da-
nes predsedniku države Bo-
rutu Pahorju, ki naj bi za ko-
nec prihodnjega tedna skli-
cal konstitutivno sejo nove-
ga državnega zbora. Med-
tem potekajo pogovori med 

strankami za sestavo nove 
vlade. Dogovore z morebit-
nimi koalicijskimi partnerji 
vodita tako relativni zmago-
valec volitev Janez Janša kot 
Marjan Šarec, ki je s svojo 
stranko dobil drugi največ-
ji delež volilnih glasov, za 
prvouvrščeno stranko SDS. 

Dinamično pa je tudi do-
gajanje znotraj strank. Svet 
stranke NSi je ta teden od-
ločil, da Matej Tonin še 

naprej ostane njen predse-
dnik. Tonin je namreč po 
volitvah, na katerih je do-
bil sedem poslanskih man-
datov (namesto načrtova-
nih deset), ponudil odstop. 
Toda letošnji volilni izidi 
so bili za stranko občutno 
boljši od tistih pred štirimi 
leti. To pa ne velja za stran-
ko DeSUS, ki se je v primer-
javi s prejšnjimi volitvami 
odrezala slabše. Organom 
stranke je zato odstop po-
nudil predsednik Karl Er-
javec, ki tokrat tudi sam ni 
bil izvoljen za poslanca. V 
stranki bodo o tem odločali 
danes, in če bo odstop spre-
jet, naj bi stranko vodil To-
maž Gantar. 

Znani končni izidi volitev
Po uradnih izidih volitev bo predsednik države Borut Pahor sklical ustanovno 
sejo novega državnega zbora, ki naj bi bila konec prihodnjega tedna.

Simon Šubic

Kranj – V vodstvu Gasilske 
zveze Slovenije (GZS) in nje-
nih organih je tudi po nedav-
nem kongresu na Ptuju več 
gorenjskih predstavnikov. 

Predsednik Gasilske zveze 
Gorenjske Jože Derlink iz 
PGD Stražišče je bil tako po-
novno imenovan za podpred-
sednika zveze, Jožef Smole iz 
PGD Ribno za člana sveta ve-
teranov, Marjan Dobnikar iz 

PGD Smokuč je član arbitra-
že, Špela Alič iz PGD Javorje 
je članica mladinskega sveta, 
v svetu članic pa sta Vladimi-
ra Bučevec (PGD Kamnik) 
in Ana Zavelcina (PGD Ko-
roška Bela). Jože Derlink je 

na Ptuju prejel tudi najvišje 
gasilsko priznanje – prizna-
nje Matevža Haceta. Novi 
predsednik GZS je sicer pos-
tal Janko Cerkvenik, Fran-
ciju Petku pa je bila ponov-
no zaupana funkcija povelj-
nika. Član poveljstva GZS je 
postal tudi novi poveljnik GZ 
Gorenjske Tomaž Vilfan. 

Gorenjci v vodstvu gasilske zveze
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Ali Sloveniji grozi ne-
apeljski scenarij, to-
rej kupi odpadkov na 

ulicah, smo se v zadnjem 
tednu spraševali skoraj tako 
pogosto kot o tem, komu in s 
kom bo uspelo sestaviti novo 
vladno koalicijo. Na dvori-
ščih komunalnih podjetij se 
namreč že vse od januarja 
kopiči odpadna embala-
ža, sprva počasi, nekako od 
maja pa zelo pospešeno, za 
kar je javnost izvedela šele 
zdaj, ko so na pereč problem 
javno opozorili v Zbornici 
komunalnega gospodarstva, 
saj komunalna podjetja od-
padne embalaže nimajo več 
kje skladiščiti. V njihovih za-
časnih skladiščih se je doslej 
nabralo že okoli šest tisoč 
ton odpadne embalaže, ki je 
družbe za ravnanje z odpa-
dno embalažo (DROE) ne 
želijo več prevzeti. 

Žal se je še enkrat več po-
trdilo, da se na tem svetu vse 
začne in konča pri denarju, ki 
je tudi glavni razlog, da vseh 
šest družb za ravnanje z od-
padno embalažo v Sloveniji 
od komunalnih podjetij noče 
več prevzemati vse odpadne 
embalaže, ampak le še tiste 
količine, za katere prejmejo 
plačilo svojih zavezancev. T. i. 
embalažnino namreč prejme-
jo samo za polovico od prib-
ližno 100 tisoč ton odpadne 
embalaže, ki jo letno ustva-
rimo Slovenci, saj jo morajo 
plačevati samo podjetja, ki 
letno proizvedejo ali uvozijo 

več kot 15 ton embalaže. Vsem 
drugim podjetjem, ki na trg 
dajo manjšo količino embala-
že, embalažnine ni treba pla-
čevati, pa čeprav kumulativno 
povzročijo kar 53 odstotkov 
vse odpadne embalaže. Kljub 
temu so DROE-ji dolžni od 
komunalnih podjetij v soraz-
mernem deležu prevzeti tudi 
»neplačano« embalažo, kar 
so razmeroma vzorno tudi po-
čeli. Dokler ni največji oporeč-
nici med njimi, družbi Inter-
seroh, na upravnem sodišču 
uspelo s tožbo, da je dolžna 
prevzemati samo tisto količi-
no embalaže, ki jo na trg dajo 
zavezanci v njeni shemi. Ker 
so bili zaradi Interserohove 
sodne zmage drugi DROE-ji 
postavljeni v neenakovreden 
položaj, so se sčasoma še sami 
začeli sklicevati na isto sodbo 
in zavračati prevzem nepla-
čane embalaže. 

Komunalna podjetja v bo-
jazni, da se bo do konca leta 
pri njih nakopičilo kar do okoli 
40 tisoč ton embalaže, državo 
zdaj pozivajo k takojšnjemu 
ukrepanju. Glede na to, da 
ministrstvo za okolje in pros-
tor ter vlada v petih mesecih 
nista storila ničesar, čeprav sta 
bila s problemom seznanjena, 
najbrž tudi zdaj od njiju ni za 
pričakovati kakšne velike hi-
trosti ukrepanja, še zlasti v ob-
dobju sestavljanja nove vlade. 
Rešitev pa je vsaj na prvi pog-
led povsem enostavna: stroške 
onesnaženja naj plača prav 
vsak povzročitelj. 

Kako blizu je Neapelj?

KOMENTAR
Simon Šubic

Vilma Stanovnik

Kranj – S piknikom, glas-
bo in priložnostno slove-
snostjo so na vrtu Doma 
upokojencev Kranj pozdra-
vili novo pridobitev, priz-
idek z novim zimskim vr-
tom za stanovalce na varo-
vanih oddelkih. »Namen 
investicije je predvsem raz-
širitev prostorov za stano-
valce z demenco. To je ve-
lika pridobitev, kajti stano-
valci z demenco so nemirni 
in potrebujejo veliko giba-
nja. Še posebno smo veseli, 
ker bo to možno tudi pozi-
mi. Zimski vrt je ogrevan in 
bo sodobno opremljen, kar 
pomeni, da bo jeseni za sta-
novalce z demenco pri nas 
bivanje še lepše,« je ob slo-
vesnem dogodku poveda-
la direktorica Doma upo-
kojencev Kranj Zvonka Ho-
čevar in pojasnila, da imajo 
na dveh varovanih oddelkih 
trenutno 43 stanovalcev. 

»Po projektu je bila in-
vesticija vredna 310 tisoč 
evrov. Večina je naših pri-
varčevanih sredstev, vsako 
leto pa nam kranjska obči-
na pri investicijah prispeva 
med dvajset in trideset tisoč 
evrov,« je tudi povedala Ho-
čevarjeva, kranjski župan 
Boštjan Trilar pa je zbranim 
čestital za novo pomembno 
pridobitev. 

»Kljub temu da je dom 
upokojencev v domeni dr-
žave, Mestna občina Kranj 
vedno pomaga s finančni-
mi sredstvi – in tako smo 
pomagali tudi pri najnovejši 
pridobitvi. Seveda pomaga-
mo tudi pri domski oskrbi, 
kjer so letno stroški že blizu 
milijona evrov. Zelo smo ve-
seli, da je denar dobro pora-
bljen, saj je Dom upokojen-
cev Kranj po mojem mne-
nju eden najlepših najbolje 

upravljanih domov upoko-
jencev v Sloveniji,« je pove-
dal župan Boštjan Trilar, di-
rektorica Zvonka Hočevar 
pa je pojasnila, da v domu 
poteka že nova investicija, 
saj naj bi konec julija odprli 
nov zimski vrt tudi za dnev-
no varstvo. 

»Stiske v domovih so veli-
ke in vse več ljudi uporablja 
dnevno varstvo. Pri nas po-
teka od pol sedme ure zjut-
raj do pol pete popoldne. 

Trenutno imamo trideset 
uporabnikov, povpraševa-
nja pa je precej. Zato bomo 
dogradili zimski vrt tudi za-
nje, preuredili skupne pro-
store in uredili sobo za poči-
tek, ki je doslej nismo imeli. 
Tako bo v novi sobi tudi pet 
postelj za počitek, saj neka-
teri uporabniki v dnevnem 
varstvu težko zdržijo pokon-
ci ves dan,« je o novi gradnji 
v domu povedala direktorica 
Hočevarjeva.

Novi vrt je velika pridobitev
Stanovalci, zaposleni in obiskovalci Doma upokojencev Kranj so se minulo sredo razveselili odprtja 
novega prizidka z zimskim vrtom.

S simboličnim prerezom traku so nove prostore z vrtom predali namenu predstavnik 
stanovalcev Doma upokojencev Kranj Marjan Černivec, direktorica Zvonka Hočevar in 
kranjski župan Boštjan Trilar. / Foto: Tina Dokl

V celoti so prenovili ka-
nalizacijske vode od zgor-
njih sanitarij mimo bla-
gajne do parkirišča in loči-
li meteorni vod od fekalne-
ga, nad vodi pa v celoti pre-
novili še pot na grad iz gra-
nitnih kock in jo razširili, 
kar po novem omogoča laž-
je srečevanje obiskovalcev. 
Na podlagi novega zasadit-
venega načrta bodo izved-
li tudi novo zasaditev zele-
nih površin. »Prisotnost 
žerjava smo izkoristili še za 
transport stroja, s katerim 
smo v februarju izvedli te-
stno vrtino v globino tride-
setih metrov. Analize skale 
bodo v pomoč pri načrtova-
nju jaška dvigala. Ugotovi-
li smo namreč, da je kamni-
na čvrsta in zato vrtanje va-
njo ne bo problematično,« 
je razložil Završnik.

Dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta, ki jih 
je občinski svet sprejel v za-
četku junija, so jim namreč 
omogočile načrtovanje 

novih naložb, med katere 
poleg že omenjenega dviga-
la na grad sodita še ureditev 
parkirišča ob vznožju gradu 
in prenova Mrakove doma-
čije. Nadaljuje se tudi načr-
tovanje projekta Muzeja so-
dobne umetnosti na Prista-
vi, ki ga bo gradil zasebni 
investitor. Razvoj Blejske-
ga gradu se tako seli tudi v 

njegovo bližnjo okolico in 
nastaja »grajski kulturno-
-zgodovinski kompleks«, za 
katerega Završnik verjame, 
da bo s svojimi vsebinami k 
povprečni dobi bivanja turi-
stov na Bledu, ki ta čas zna-
ša dobra dva dneva, pridal 
vsaj še en dodaten dan biva-
nja. Nov sklop naložb bo po 
grobi oceni vreden od šest 

do sedem milijonov evrov, 
skupaj z muzejem sodobne 
umetnosti pa od 12 do 15 mi-
lijonov evrov. 

Vse novosti in nove prido-
bitve na gradu si bo mogo-
če v okviru muzejske pole-
tne noči brezplačno ogleda-
ti na jutrišnjem dnevu odpr-
tih vrat Blejskega gradu od 
18. ure dalje.

Začetek novih vlaganj na gradu
31. stran

Na gradu se že pripravljajo na nove naložbe, v okviru katerih načrtujejo tudi dvigalo na 
grad. / Foto: Tina Dokl
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA - JUNIJ 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite junijske 

terenske krvodajalske akcije, ki bo   

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
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V naši poslovni enoti Villach / Beljak na avstrijskem 
Koroškem za redne linijske prevoze po celi Avstriji 

takoj zaposlimo zanesljivega

šoferja tovornih vozil m/ž
(LKW-Fahrer/in)

Pogoj je vozniško dovoljenje kategorije E in delovne 
izkušnje pri menjavi različnih priklopnikov. Ugoden 
delovni čas. Mesečna plača po kolektivni pogodbi 

1583,00 EUR bruto + nadure + dodatki, 14 plač 
letno. Potrebno je osnovno znanje nemščine.

Prosimo, javite se nam na:
tel. +43 664 337 2701, Hr. Böhme

oz. po e-pošti na office@boehme-logistics.at
Dieter Böhme, Intern. Spedition - Transporte 
Tobelbaderstrasse 41, A-8141 Premstätten 

Na Salzburškem zaposlimo kvalificiranega

AVTOLIČARJA m/ž 
(KFZ-LACKIERER/IN)

Pogoj je solidno znanje nemščine. Nudimo vam zelo dobre 
delovne pogoje. Mesečna plača 2.700,00 EUR bruto  

(ca. 1.855,00 EUR neto). 
Po potrebi vam tudi pomagamo najti stanovanje. 

Veselimo se vaše vloge na:
Waldherr Karosserie GmbH,

Jochen-Rindt-Straße 2, A-5321 Koppl
oz. po e-pošti na office@karosserie-waldherr.at

oz. po telefonu +43 6229-2378
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Koroškem za redne linijske prevoze po celi Avstriji 

takoj zaposlimo zanesljivega

šoferja tovornih vozil m/ž
(LKW-Fahrer/in)

Pogoj je vozniško dovoljenje kategorije E in delovne 
izkušnje pri menjavi različnih priklopnikov. Ugoden 
delovni čas. Mesečna plača po kolektivni pogodbi 

1583,00 EUR bruto + nadure + dodatki, 14 plač 
letno. Potrebno je osnovno znanje nemščine.

Prosimo, javite se nam na:
tel. +43 664 337 2701, Hr. Böhme

oz. po e-pošti na office@boehme-logistics.at
Dieter Böhme, Intern. Spedition - Transporte 
Tobelbaderstrasse 41, A-8141 Premstätten 

Na Salzburškem zaposlimo kvalificiranega

AVTOLIČARJA m/ž 
(KFZ-LACKIERER/IN)

Pogoj je solidno znanje nemščine. Nudimo vam zelo dobre 
delovne pogoje. Mesečna plača 2.700,00 EUR bruto  

(ca. 1.855,00 EUR neto). 
Po potrebi vam tudi pomagamo najti stanovanje. 

Veselimo se vaše vloge na:
Waldherr Karosserie GmbH,

Jochen-Rindt-Straße 2, A-5321 Koppl
oz. po e-pošti na office@karosserie-waldherr.at

oz. po telefonu +43 6229-2378

Jože Košnjek

Radovljica – Drugi del bo pri-
šel na vrsto sredi septembra. 
Popotnike je namreč v sobo-
to zapustila sreča. Kar dvak-
rat se je pokvaril avtobus. 
Prvič v klancu na Livek nad 
Kobaridom in drugič na pol 
poti med Mostom na Soči in 
Idrijo. Slabe volje ni bilo, po-
potniki pa so imeli dvakrat 
tudi srečo: avtobus je oma-
gal pred gostilno ob slikoviti 
reki Idrijci, kjer je bilo čaka-
nje prijetneje, »rešilni« av-
tobus pa je prišel do nas še 
pred nočjo …

Prva postaja letošnjega 
potovanja k stvaritvam za-
koncev Vurnik je bila do-
lina Vrata pod Triglavom, 
kjer stoji streljaj od planin-
skega doma Aljaževa kape-
lica svetih Cirila in Meto-
da. Postavljena je bila leta 
1927, načrte zanjo pa je na-
risal Ivan Vurnik, dober 
prijatelj »triglavskega žu-
pnika«, narodnjaka Jakoba 
Aljaža. Kapela spominja na 
rimski Panteon. Arhitekt in 
profesor Robert Potokar, ki 
nas je skupaj z Barbaro Viki 
Šubic in Špelo Kuhar s Cen-
tra arhitekture Slovenije vo-
dil po Vurnikovi poti, je po-
vedal, da je oltar v obliki 

skrinjaste omare poslikala 
Helena Kottler Vurnik. Po 
vožnji preko Vršiča skozi 
Trento, Bovec in Idrsko pri 
Kobaridu smo se povzpeli 
na Livek, v prijazno vasico 
na pobočju Kolovrata. Polo-
vica je v opoldanski vročini 
peš krenila še skoraj dves-
to metrov višje na ravan, 
imenovano Nebesa, kjer sta 

zakonca Katja in Bojan Roš 
zgradila edinstveno počitni-
ško naselje štirih hiš z ne-
verjetnim pogledom na oko-
liške hribe in Sočo v dolini. 
Projektiral ga je domačin ar-
hitekt Rok Klanjšček in zanj 
še isto leto prejel nagrado 
zlata ptica. V Nebesih smo 
se srečali s sodobnejšo arhi-
tekturo, kar je tudi eden od 

namenov vsakoletnih Vur-
nikovih potovanj. 

Obisk Tolmina, cerkve na 
Javorci, Kržišnikovega vrta v 
Žireh, ki ga je uredila Vur-
nikova študentka Juta Kru-
lc, ter osrednjega dela Škofje 
Loke, ki je urejen po načrtih 
Roberta Potokarja, pa bodo 
postaje septembrskega dru-
gega dela Vurnikove poti. 

Po poti Vurnikove zapuščine
Častilci arhitekta Ivana Vurnika in žene slikarke Helene Kottler Vurnik so v soboto opravili prvi del 
potovanja v kraje, kjer sta ustvarjala znamenita Radovljičana. 

Arhitekt Robert Potokar je v Vratih povedal, v čem je posebnost javnosti manj znane 
Aljaževe kapele.

Zaposlimo

STROJNEGA TEHNIKA ALI OPTIKA 
(deljen delovni čas, m/ž)

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- V. stopnjo strokovne izobrazbe
- ročne spretnosti
- znanje računalništva
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s poskusnim 
delom 6 mesecev.

Sprejemamo pisne prijave z osebnimi podatki in strokovno  
izobrazbo do 2. julija 2018 na naslov: Optika OKE, Golnik 63, 
4204 Golnik.
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Razkrižje – Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske 
kulturne in naravne dediščine oziroma krajine Kultura-na-
tura Slovenije, ki ga vodi Slavko Mežek iz Krope, je prejšnji 
konec tedna na Razkrižju že osmič zapored podelilo pri-
znanja Naša Slovenija. Nekaj nagrajencev je tudi z Go-
renjske: Miro Kačar je tako prejel priznanje za neprecenljiv 
prispevek pri oživljanju vasi Sorica in izročila slikarja Ivana 
Groharja, Vigenjc, glasilo Kovaškega muzeja Kropa pa za 
izjeme dosežke na področju izobraževanja, usposabljanja 
in ozaveščanja na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine. V tej kategoriji je priznanje prejela tudi Čebelar-
ska zveza Slovenije, in sicer za globalni projekt Svetovni dan 
čebel. Priznanja sta podelila dr. Herta Maurer-Lausegger, 
predsednica odbora za izbor prejemnikov, ter predsednik 
gibanja Slavko Mežek.

Podelili priznanja naša Slovenija

Poljče – V Poljčah je Natov center odličnosti za gorsko bojeva-
nje v začetku tedna gostil prvi mednarodni kongres s področja 
gorskega bojevanja. Na kongresu, ki naj bi v prihodnje postal 
tradicionalen, se je zbralo šestdeset udeležencev iz 12 držav, 
glavna tema, ki so se ji posvetili, pa je bila voditeljstvo. Kot je 
dejal direktor Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje 
polkovnik Boštjan Blaznik, gre za področje, ki se mu želijo v 
Natu bolj posvečati, še zlasti pomembno pa je za gorske eno-
te, ki morajo biti samozadostne in se hitro prilagoditi situaciji, 
pri čemer je ustrezno vodenje ključnega pomena. Kot je še 
povedal Blaznik, želijo s kongresom vzpostaviti sodelovanje s 
širšim okoljem. Na njem so se zato zbrali partnerji, s katerimi 
center sodeluje; na kongresu so tako sodelovala podjetja, ki 
so predstavila izdelke, zanimive za gorsko bojevanje, kot sta 
na primer Elanova zložljiva smučka in pohodni čevlji pod-
jetja Alpina. V center je za zdaj vključenih šest držav. Poleg 
Slovenije še Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija in Romunija, 
ki se je organizaciji formalno priključila v sredo. Kmalu naj bi 
se jim pridružili še Poljska in Črna gora, Blaznik pa se nadeja 
pridružitve še kakšne od Natovih držav.

Prvi mednarodni kongres gorskega bojevanja 

Na srečanju so različna podjetja predstavila izdelke, 
zanimive za gorsko bojevanje, kot sta na primer Elanova 
zložljiva smučka in pohodni čevlji podjetja Alpina.

Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice je pripravilo tradicio-
nalni natečaj Človek in kovina 2018. Na njem je sodelovalo 66 
avtorjev s skoraj petsto fotografijami v kategorijah Človek in 
kovina in Prosta tema. Žirija, ki so jo sestavljali Matjaž Čater, 
Andreja Peklaj in Tomo Jeseničnik, je nagradila najboljše. Prvo 
nagrado v kategoriji Človek in kovina je prejel Igor Debevec 
iz FK Ljubljana za fotografijo Hard work. Drugo nagrado so 
podelili Danici Novak iz FD Jesenice za fotografijo Pred od-
hodom, tretjo pa prav tako članici FD Jesenice Heleni Vidmar 
za fotografijo Na mostu. V prosti kategoriji je žirijo najbolj 
prepričal Milan Malovrh iz FK Tržič s fotografijo Galop, drugo 
nagrado je prejela Danica Novak iz FD Jesenice za fotografijo 
Fisherman, tretjo pa Igor Debevec iz FK Ljubljana za fotogra-
fijo Acte Noir 1. Projekcija najboljših fotografij s podelitvijo 
nagrad je potekala v dvorani jeseniškega gledališča, v avli gle-
dališča pa so najboljše fotografije tudi razstavili.

Človek in kovina

Prva nagrada v kategoriji Človek in kovina: Igor Debevec: 
Hard work
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški muzej je pred 
kratkim prejel najvišje mu-
zejsko priznanje, Valvasor-
jevo nagrado za enkratne do-
sežke za stalno razstavo tr-
žiških obrti: Tržiški šuštar-
ji, Usnje vseh barv, Klobčič 
in nit, stari modni hit. Zdaj 
se zbirki pridružuje še zad-
nja soba v muzeju, razstav-
ni prostor, v katerem v enem 
delu prikazujejo Bombažno 
predilnico in tkalnico (BPT) 
Tržič. Poimenovali so jo 
Včerajšnje obrti - jutrišnji 
poklici. Kot je dejala direkto-
rica Tržiškega muzeja Jana 
Babšek, je BPT kruh daja-
la velikemu delu Tržiča in 
je zelo označila tržiško živ-
ljenje, dokler je tovarna de-
lovala: »Naš etnolog dr. Bo-
jan Knific je imel intervjuje 

z nekdanjimi zaposlenimi, 
ki so pripovedovali o dolo-
čenih vidikih delovanja te 
tovarne, razstavili smo tudi 
nekaj predmetov, med nji-
mi je eden prvih predilnih 
strojev, ob tem blagovne 
znamke, posteljnina in dru-
ge tekstilije, ki so domovale 
v gospodinjstvih v Tržiču in 
širše.« Kot je poudarila Jana 
Babšek, je eden od smislov 
muzeja ta, da stara znanja 
oživijo in prenašajo naprej: 
»Ta zadnja soba v muzeju je 
obenem razstava in prostor 
za ustvarjanje, namenjen iz-
obraževanju, ustvarjalnim 
delavnicam, učenju starih 
ročnih znanj. Primanjku-
je nam namreč prostora za 
otroške skupine, pa tudi od-
rasli radi obiskujejo naše de-
lavnice, ker jih vedno pove-
žemo z obrtmi.« Dnevna 

soba muzeja, kot sodelavci 
muzeja tudi pravijo pridobi-
tvi, je udoben prostor s kavči 
in otroškim kotičkom, pros-
tor, kjer si lahko skuhate 
kavo, pregledate kataloge in 
na sproščen način zaključite 
obisk muzeja. Odprtje mu-
zejske sobe bo jutri ob 18. 
uri, program bodo popestri-
li mladi pevci KUD Folklor-
na skupina Karavanke. 

»Tržič je res mesto števil-
nih obrti. Ne govorim o samo 
najbolj znanih, ampak še šte-
vilnih drugih obrteh. V Kur-
nikovi hiši načrtujemo posta-
vitev stalne kolarske razsta-
ve, v fužini Germovka razsta-
vo kovaštva,« je napovedala 

Jana Babšek. K še večjemu 
obisku bo pripomogla tudi 
podeljena Valvasorjeva na-
grada, kot si še želi direktori-
ca muzeja: »Želimo biti pre-
poznavni ne samo lokalno, 
ampak tudi širše po Sloveni-
ji. Drug vidik nagrade je po-
trditev, da smo na pravi poti 
– in ne nazadnje je to v zado-
voljstvo kolektivu, da dobimo 
še več vetra v krila.« Že 16. in 
17. junija pripravljajo tudi 
Otroško noč v muzeju, na-
menjeno otrokom, starim od 
7. do 12. let. Otroci bodo pres-
pali v muzeju, postali muzej-
ski detektivi, pekli kruh, pos-
lušali pravljico, povezano z 
dediščino Tržiča ...

Tržiški muzej z novo sobo
Tržiški muzej vabi jutri na Poletno muzejsko noč z odprtjem novega razstavnega prostora, kjer 
prikazujejo drobce iz zgodovine Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. Hkrati je muzejska soba 
namenjena izobraževanju in ustvarjalnim delavnicam, kjer se bodo mladi in odrasli učili stara znanja 
uporabiti na nov način. Posebno doživetje za otroke pa bo otroška noč v muzeju.

Kolektiv Tržiškega muzeja / Foto: Luka Markež, Tržiški muzej

Drobci zgodovine BPT Tržič so na ogled v Tržiškem muzeju. 
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Vilma Stanovnik 

Kranj – Na vrt gradu Khisl-
stein ter bližnji Vovkov vrt je 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar minuli torek povabil le-
tošnje odličnjake kranjskih 
osnovnih šol, poleg njih pa 
tudi tako imenovane preboj-
nike, ki so v kranjskih osnov-
nih in srednjih šolah izsto-
pali iz povprečja. »Ponosni 
smo, da so kranjski odličnja-
ki za petino presegli uspeh 
svojih lanskoletnih predho-
dnikov. Prav tako sem nav-
dušen, da so se osnovnošol-
ci in srednješolci uspešno 
udeležili različnih tekmo-
vanj,« je ob sprejemu kar 133 

odličnjakov in še 147 uspe-
šnih učencev in dijakov po-
udaril župan Boštjan Trilar, 
ki je mladim zaželel, da svo-
ja znanja in veščine prenese-
jo tudi na razvoj Kranja. 

Ob nastopu dijaka Gim-
nazije Kranj Lovra Krišlja so 
na Vovkovem vrtu slikarski 
navdih iskali učenci in dija-
ki kranjskih osnovnih in sre-
dnjih šol, ki so v foto kotič-
ku ustvarjali tudi nove spo-
mine. Prijetno vzdušje na 
prireditvi sta pospremila 
priljubljena raperja Nipke 
in Trkaj, z nastopom sta se 
znova izkazala Ana Skum-
vač in Tilen Lotrič z Gimna-
zije Franceta Prešerna. 

Ponosni na uspešne 

Kranjski talenti so se ob zaključku šolskega leta družili na 
vrtu gradu Khislstein in Vovkovem vrtu. / Foto: Tina Dokl

Jezersko – Lani so na Jezerskem sprejeli odločitev o novem 
datumu občinskega praznika, ki bo 10. september, v spomin 
na ta datum leta 1919, ko je bila podpisana po koncu prve sve-
tovne vojne sanžermenska mirovna pogodba. Ta je dokončno 
določila mejo z Avstrijo in Jezersko je po njej pripadlo sloven-
skemu ozemlju. Letos bodo na Jezerskem prvič praznovali po 
novem. Odloku o občinskem prazniku pa naj bi se pridružil 
tudi odlok o občinskih priznanjih. Besedilo o tem so občinski 
svetniki obravnavali v teh dneh, do konca junija pa naj bi ga 
še v drugem branju, da bo lahko v lokalnem glasilu P' Jezer 
že objavljen razpis o priznanjih. Predlagano je, da naj bi ob 
prazniku podeljevali naslov častnega občana, zlato plaketo in 
priznanje občine, posebej tudi županovo priznanje. Svetniki so 
tokrat razpravljali o možnosti, da bi priznanja podeljevali bodi-
si le enkrat v mandatu bodisi ob vsakem občinskem prazniku. 

Letos prvič občinska priznanja

Kranj – Statistični urad Republike Slovenije je v sodelovanju z 
Eurostatom tudi v Sloveniji prvič izvedel Evropske statistične 
igre. V finalu je nastopila tudi ekipa iz Gimnazije Kranj, ki je na 
koncu osvojila drugo mesto, so sporočili iz statističnega urada. 
Na nacionalnih tekmovanjih je sodelovalo več kot 11 tisoč dija-
kov, starih od 14 do 18 let, med katerimi je bilo 394 slovenskih 
dijakov. Rešiti so morali statistične naloge, iskati podatke in 
sami pripraviti statistične analize. Najboljših 180 dijakov, od 
tega 17 iz Slovenije, se je uvrstilo v evropski del tekmovanja, 
kjer so predstavljali svoje države. V tem delu so morali pripraviti 
dvominutni videoposnetek o tem, zakaj je uradna statistika po-
membna v današnjih družbah. Statistične igre so namreč prip-
ravili z namenom krepitve zavedanja o zanesljivosti statistike v 
dobi lažnih novic s spodbujanjem statistične pismenosti med 
dijaki ter s spodbujanjem njihovih učiteljev, da bi uporabljali 
nova učna gradiva, ki temeljijo na uradni statistiki.

Drugo mesto za Gimnazijo Kranj 

Tržič – Iz tržiške občinske uprave so sporočili, da je bila podpi-
sana še zadnja služnostna pogodba za posege na zemljišča v 
lasti podjetja Peko v stečaju, s čimer je izpolnjen zadnji pogoj 
za podpis gradbene pogodbe za začetek del pri Sokolnici v Tr-
žiču, kjer bo novo krožišče. V teh dneh sledi podpis gradbene 
pogodbe z izbranim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo, 
delati bodo začeli predvidoma konec junija.

Konec junija začetek gradnje krožišča pri Sokolnici 
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Skupaj praznujemo
PRAZNIČNI PROGRAM PRIREDITEV
DUPLJE – petek, 15. JUNIJ 2018, ob 18. uri, 
Graščina Duplje
Odprtje razstave z naslovom 40 let v Graščini Duplje
Dokumentarna razstava bo odprta do 2. septembra 2018.
Organizator: KTD Pod krivo jelko

NAKLO – sobota, 16. JUNIJ  2018, od 8. ure dalje  
(predvideni zaključek ob 21. uri), Športni park 
Inline hokejski turnir
Organizator: Pump bar 

PODBREZJE – sobota, 16. JUNIJ  2018, od 10. ure dalje 
(predvideni zaključek ob 14. uri), Gasilski dom
Na vasi se dogaja – dan druženja za vse generacije 
z Ivano Kobilca

Osrednji program:
10.00  Odprtje s kulturnim programom in pozdravom 
  Ivane Kobilca
10.30   Kavarna KOFETARICA, predstavitev življenja Ivane 

Kobilca, uprizoritev žive slike POLETJE
11.00   Vaške igre za učence OŠ Naklo in PŠ Duplje ter 

Podbrezje, od 1. do 5. razreda
11.00   Razstava poustvarjenih del Ivane Kobilca, Poletje in 

Kofetarica (Pirčev dom na Taboru)*
  *Končna postaja Pohoda po Ivanini poti.
11.00  Skupaj pletemo NAJDALJŠO CVETNO KITO
12.00  Predstavitev Podbreške potice
12.30  Podbreški glasbeniki se predstavijo
13.30   Zaključek s podelitvijo priznanj za Tradicionalne igre 

Na vasi se dogaja

Tradicionalne igre Na vasi se dogaja:
11.00   Metanje balinčkov in pikada Mečem, mislim, torej sem
11:30  Tek s samokolnico
12.30  Vleka traktorja za najmočnejšega Nakljanca/Nakljanko

Dogodek Na vasi se dogaja bodo dodatno popestrili:
• promocijske in prodajne stojnice,
•  Pohod po Ivanini poti (od gasilskega doma do Pirčevega 

doma na Taboru),
• ustvarjalne delavnice za otroke,
• peka ob tabornem ognju,
• pripovedovanje pravljic (kamišibaj),
•  računalniške igre – simulator hitrostnega cestnega  

dirkanja ...,
•  dobrodelnost z Ivano Kobilca, sredstva zbiramo s 

Podbreško potico, Podbreškim štrudlom in palačinkami.
Organizator: Občina Naklo

PODBREZJE – sobota, 16. JUNIJ 2018, ob 17. uri, 
Kulturni dom 
Slavnostna AKADEMIJA ob praznovanju občinskega 
praznika
Gledališka igra ZNAMENITI PODBREŽANI SE PREDSTAVIJO 
(KUD Tabor Podbrezje) 
in podelitev občinskih priznanj.
Vstop prost.

DUPLJE – nedelja, 17. JUNIJ 2018, ob 20. uri, 
vrt Graščine Duplje
Koncert z naslovom PESEM POD LAMPIJONI
Organizator: Ženski pevski zbor Dupljanke 

O
B

Č
IN

A 
N

A
K

LO
, S

TA
R

A 
C

E
S

TA
 6

1,
 N

A
K

LO

Občankam in občanom občine Naklo  
čestitamo ob praznovanju občinskega praznika!

 
Župan Marko Mravlja

Občinski svet in Občinska uprava

Suzana P. Kovačič

Ena zadnjih večjih investicij 
v občini je mladinski športni 
park. Ob njegovem odprtju 
ste uradno odprli tudi kroži-
šče pred občinsko stavbo, ki 
ga krasi občinski grb. Kako 
pomembni sta investiciji?

»Športni park je pomemb-
na pridobitev v prvi vrsti za 
našo mladino. Prostor, ki je 
dolgo veljal za neurejenega, 
je dobil vsebino s progo za ko-
lesarje, plezalnim stolpom, 
pokritim asfaltiranim igriš-
čem za rolanje, in-line hokej, 
mali nogomet, pozimi za dr-
sanje ... Na namestitev čaka 
še razgledni stolp in pa v na-
daljevanju zaščitna protihru-
pna ograja, za katero smo v 
dogovorih z Darsom. Inve-
sticija v športni park je bila 
ocenjena v kompletu s celot-
no opremo približno 330 ti-
soč evrov, od tega je 20.500 
evrov zagotovila Fundacija 
za šport, 1500 evrov pa Rota-
ry klub Tržič Naklo. Lani, ko 
smo začeli projekt, končne 
cene še nismo mogli posta-
viti, ker je bila sprva mišlje-
na fazna izvedba projekta. 
To ni bilo potrebno, investi-
cija je zaključena, dodatnih 
dvesto tisoč evrov smo zago-
tovili z nedavno spremem-
bo NRP v letu 2018. Uporaba 
vseh orodij in naprav v špor-
tnem parku je brezplačna, 
park upravlja najemnik, ki 
upravlja tudi lokal.

V občini imamo že ne-
kaj urejenih krožišč, ta vzor 
sem prenesel iz Francije. Če 
kaj urejamo, potem rad vi-
dim, da je to prijetno za oko, 
pokošeno, ocvetličeno, brez 
odpadkov, kar bo tudi nalo-
ga novega režijskega obrata. 
Ne nazadnje vse to prispe-
va k dvigu kakovosti življe-
nja v občini. Seveda so krož-
išča pomembna z vidika var-
nosti, ker umirjajo promet.« 

Lani ste imeli okleščene in-
vesticije, ker ste poplačali iz-
gubljeno tožbo občine proti 
Gorenjski gradbeni družbi v 
zadevi Gobovce. Kako kaže z 
investicijami letos?

»Stvari smo finančno ure-
dili in se lahko bolj posveti-
mo investicijam. V Podbrez-
jah se bomo jeseni lotili grad-
nje sekundarnih vodov kana-
lizacije. Komunalno infra-
strukturo moramo zagoto-
viti še v naselju Pivka v Nak-
lem, na Okroglem in Polici. 
To bo za občino finančni za-
logaj, saj v novi finančni per-
spektivi denarja iz kohezij-
skih sredstev ne moremo več 
pričakovati. 

Na novo je cestna infra-
struktura urejena povsod, 

kjer smo zaključili s komu-
nalnim opremljanjem. Lani 
smo zamenjali tudi 320 sve-
tilk javne razsvetljave na ob-
močjih, kjer ni več predvide-
ne gradnje, in računamo, da 
se bo investicija v nove, mo-
derne LED-svetilke povrnila 
v sedmih do osmih letih. V 
glavnem smo tudi že zaklju-
čili urejanje Gorenjske ces-
te, obnavljamo Glavno cesto 
v Naklem.«

Občinski svetniki so potr-
dili sredstva za sanacijo ze-
meljskih usadov po nedav-
nem neurju. Kako velik pro-
blem vremenske nevšečnos-
ti postajajo tudi v vaši občini?

»V Dupljah in Podbrezjah 
je ob neurju zalilo več hiš, 
eno v Strahinju. Kjer se je 
zamašil meteorni kanal, ga 
bo treba povečati ali pa spe-
ljati drugam; to je naloga ob-
čine. Vsaka kritika na mete-
orne kanalizacije pa ni upra-
vičena. Občinski odlok pred-
pisuje, da hiše in dvorišča ne 
smejo biti priklopljena na 
meteorno kanalizacijo, voda 
ne sme odtekati na cestišča, 
ampak morajo objekti imeti 
svoje ponikovalnice.«

Načrtujete kolesarske poti?
»V sklopu LAS Gorenjska 

košarica skupaj z občinama 

Kranj in Tržič kandidiramo 
za sofinanciranje povezo-
valne kolesarske poti. V naši 
občini sicer trasa ne bo mog-
la potekati v celoti po nekda-
nji železniški progi, kot bo 
to npr. v Tržiču, ker pri nas 
progo seka avtocesta, na ne-
katerih delih so že zgradili 
objekte. Seveda bomo poi-
skali drugo povezovalno tra-
so. Občina Naklo ima za so-
financiranje prijavljenih še 
nekaj drugih projektov, med 
njimi gradnjo ceste v indu-
strijski coni pri Merkurju v 
Naklem in gradnjo ceste na 
lokaciji, kjer je bila včasih 
betonarna. S tem ustvarja-
mo pogoje za podjetnike, ki 
kažejo vse več interesa za po-
slovno dejavnost na teh ob-
močjih. Dobre pogoje smo 
ustvarili že z znižanjem ko-
munalnega prispevka.«

Boste Dom starejših obča-
nov v Naklem širili? 

»Mislim, da je dom tre-
nutno dosti velik in da je še 
več drugih prioritet v obči-
ni. Zdaj moramo izpolniti 
evropske norme glede kana-
lizacije, cest, pločnikov, var-
nih pešpoti v šolo, zagotovi-
ti nogometno igrišče na dru-
gi lokaciji ... Glede na novo-
gradnje, ki se obetajo v ob-
čini, npr. večstanovanjski 

objekt po selitvi asfaltne baze 
v Podrebru, bo treba razmi-
šljati o povečanju šole. Širi-
tev doma starejših v obse-
gu, ki bi bil smiseln, bi stala 
kar okrog 3,5 milijona evrov, 
od tega bi dobili sofinancira-
nih le 350 tisoč evrov. Mis-
lim, da za naše starejše lah-
ko zelo lepo poskrbimo tudi 
s pomočjo na domu; nekaj 
prispevajo domači s skrbjo 
za svoje starše, nekaj prispe-
va občina.«

Boste prvega septembra v 
vrtce sprejeli vse otroke?

»Sprejeli bomo lahko vse, 
ki izpolnjujejo pogoje.«

Kako je z oskrbo z vodo?
»Trenutno so občani pre-

skrbljeni s pitno vodo, ni pa 
dobro, da smo odvisni samo 
od bašeljskega vodnega vira. 
S tržiškim županom sva že 
govorila o dobavi pitne vode 
s Tržiškega, zgraditi bi mo-
rali približno štiristo metrov 
dolg kanal. Računam, da bi 
v naslednjem letu to lahko 
izpeljali in pridobili dodatni 
vir pitne vode, sploh če se bo 
priseljevanje povečalo.«

Jutri bo osrednja prireditev 
ob občinskem prazniku. Kaj 
bi sporočili občanom?

»Najprej čestitam občin-
skima nagrajencema Brane-
tu Teranu in Mitji Valenči-
ču. Oba sta zelo dejavna na 
področju gasilstva. Česti-
tam vsem občankam in ob-
čanom ob našem skupnem 
prazniku – uradno ga pra-
znujemo 29. junija, in hkra-
ti vabim vse na prireditev Na 
vasi se dogaja, ki bo že jutri 
v Podbrezjah. Želim, da ob-
čani aktivno sobivajo v obči-
ni, da so z življenjem v ob-
čini zadovoljni, na občinski 
upravi pa se bomo še nap-
rej trudili, da bo življenjski 
standard čim boljši.«

Rad imam urejeno okolje
Župan Občine Naklo Marko Mravlja je v pogovoru, ki smo ga z njim pripravili ob občinskem prazniku, 
poudaril kar nekaj prioritet. Občina mora izpolniti evropske norme glede kanalizacije, cest, pločnikov, 
varnih pešpoti v šolo ... V občini se obetajo novogradnje, zato bo potrebno tudi povečanje šole.

Župan Občine Naklo Marko Mravlja / Foto: Primož Pičulin

Novo mladinsko športno igrišče si je pred dnevi ogledala španska delegacija, ki ima 
podoben projekt, kot je LAS Gorenjska košarica. V občini Naklo so s sofinanciranjem LAS 
kupili prireditveni šotor in uredili medgeneracijski park pred domom starejših v Naklem. 
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Monumentalnost in množica
www.mg-lj.si

15. 6. – 30. 9. 2018 
Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana  
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Die Klinikum Austria Gruppe bietet Rehabilitation auf höchstem Niveau. Modernste 
Diagnostik und individuelle Therapiekonzepte unterstützen uns in unserer Kernaufgabe, der 
professionellen Begleitung unserer Patienten. Für das Klinikum Bad Gleichenberg suchen 
wir ab sofort eine/n 
 
 

Physiotherapeut/IN 
 
Was wünschen wir uns von Ihnen? 

 Teamfähigkeit 
 Interesse für rehabilitative Medizin 
 kardiorespiratorische Physiotherapie (nicht zwingend) 
 Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 Wertschätzende Kommunikation mit Mitarbeitern und Patienten 
 Sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich 
 Ausgeprägte Sozialkompetenz 

 
 
Worauf Sie sich bei uns verlassen können! 

 Attraktive Arbeitsbedingungen 
 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem motiviertem Team 
 Aufbau und Pflege einer QM-Dokumentation und deren Lenkung. 
 Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Das Mindest- Bruttojahresgehalt liegt bei €30.750,– auf Vollzeitbasis (inkl. 
Sonderzahlungen, exklusive  Zulagen). Unter Berücksichtigung von Vordienstzeiten besteht 
die Bereitschaft zur Überbezahlung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: 
 
Klinikum Bad Gleichenberg 
z.H.: Frau Anna Amschl 
Schweizereiweg 4, 8344 Bad Gleichenberg 
Tel. 03159/2340 - 0 
E-Mail: : anna.amschl@klinikum-badgleichenberg.at 
 
www.klinikum-badgleichenberg.at 
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KL INIKUM
             I  BAD GLE ICHENBERG
          für Lungen- und Stoffwechselerkrankungen _________________________________________________________________________________
     EIN HAUS DER KLINIKUM AUSTRIA GRUPPE 

Skupina Klinikum Austria Gruppe nudi pacientom rehabilitacijo na najvišjem nivoju. Najmodernejša diagnos-
tika in individualni koncepti terapije dopolnjujejo našo osnovno dejavnost – strokovno podporo in spremstvo 
pacientov. Na kliniki Klinikum Bad Gleichenberg na oddelku za pljučna obolenja in motnje presnove (Lungen- 
und Stoffwechselerkrankungen) takoj zaposlimo na podlagi polnega oz. polovičnega delovnega časa

zdravnika specialista interne medicine (m/ž)
ali

zdravnika specialista za pljučna obolenja (m/ž)
ali

zdravnika splošne medicine (m/ž)

Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin 
oder

Fachärztin/Facharzt für Lungenkrankheiten
oder   

Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin
 

Kakšne so vaše delovne naloge?
         samostojna skrb za paciente
         sodelovanje na oddelku za diagnostiko (spirometrija, ergometrija, spiroergometrija, spalni 
         laboratorij, endoskopija, sonografija, …)
         sodelovanje pri raziskavah
         delovni urnik vključuje tudi delo ponoči, ob vikendih in praznikih

Kaj pričakujemo od vas?
         zanimanje za področje internistične rehabilitacije
         sposobnost delati v timu z različnimi specialisti
         veljavno diplomo za opravljanje dela dežurnega zdravnika (Notarztdiplom)
         prijazen pristop do pacientov
         sodelovanja pri raziskovalnih projekih in poznavanje področja menedžmenta kakovosti
         zelo dobro znanje nemščine, pisno in ustno

Nudimo vam:
         prijetne delovne razmere v lastni ordinaciji
         nadaljnje usposabljanje in izobraževanje
         samostojno in odgovorno delo v okviru motiviranega tima

Bruto plača v primeru zaposlitve za polni delovni čas znaša po kolektivni pogodbi, odvisno od delovne 
dobe in dodatnih kvalifikacij, vključno s 3 nočnimi dežurstvi, pribl. 92.000,00 EUR oz. 75.000,00 EUR na 
leto. Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj smo vam pripravljeni plačo tudi zvišati. 

Veselimo se vaše pisne vloge na:
Klinikum Bad Gleichenberg
z.H.: Herrn Prim. Priv.-Doz. Dr. Andreas Tomaschitz
Schweizereiweg 4, A-8344 Bad Gleichenberg
tel. +43/3159/2340 - 108
e-pošta: anna.amschl@klinikum-badgleichenberg.at
www.klinikum-badgleichenberg.at
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Danica Zavrl Žlebir

Spodnja in Zgornja Luša – 
Kot nam je po sestanku kra-
janov povedala ena od pobu-
dnic sklica Andrijana Ber-
gant, se je prvič zgodilo, da 
jim je občina resno prisluh-
nila. Prej so namreč od janu-
arja nanjo naslavljali zahte-
ve po ureditvi kritičnega sta-
nja prometnega režima. Pri-
stojni so, kot trdijo krajani, 
nestrokovno in protizakoni-
to povišali hitrost motornih 
vozil na cesti skoti Spodnjo 
in Zgornjo Lušo, ki je pro-
metno zelo obremenjena, 
tudi z lokalnim in turistič-
nim prometom, kajti ces-
ta pelje tudi proti smučišču 
Stari vrh. Kritični so bili tudi 
do predsednika KS Antona 
Bernika, sicer tudi občinske-
ga svetnika, češ da ne zasto-
pa interesov krajanov.

Letos je bilo naročeno 
štetje prometa in pa meri-
tve hitrosti, ki so pokazale, 
da več kot tretjina voznikov 

prekorači hitrost 60 kilome-
trov na uro, šest odstotkov 
jih vozi celo do 100 kilome-
trov na uro. To je še posebej 
nevarno za ranljive udele-
žence v prometu, pešce, ko-
lesarje, zlasti pa otroke, ki na 
avtobusnih postajališčih ča-
kajo na prevoz v šolo, saj je 

to tudi edina pot, ki jo lah-
ko uporabljajo prebivalci, če 
želijo peš skozi naselje. Ploč-
nika in kolesarske steze ni, 
niti kakega drugega urejene-
ga območja za pešce in kole-
sarje. Poleg tega je cesta ši-
roka le pet metrov, za višjo 
hitrost bi morala biti vsaj pol 
metra širša. Ob splošno zna-
nem gostem prometu vseh 

vrst vozil, ozkem cestišču, 
kjer se ne morejo srečati 
hkrati tovornjak, osebno vo-
zilo in še pešec, in prehitri, 
večkrat celo objestni vožnji 
in ob dejstvu, da ni nobenih 
naprav ali ukrepov za umiri-
tev prometa, krajani menijo, 
da so ne le izpostavljeni ne-

nehni nevarnosti, temveč so 
jim kršene ustavne pravice, 
svoboda gibanja in pravica 
do zdravega življenja.

Od občine so s podpisi 
krajanov zahtevali, da izde-
la načrt nove postavitve pro-
metnih znakov in morebi-
tnih naprav za umirjanje 
prometa, da prekliče sklep 
tehnične komisije Sveta za 

preventivno in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPV), ki je 
povečal hitrost skozi naselji, 
in da že izvedene spremem-
be (denimo postavitev nove 
krajevne table brez črne ob-
robe) vrne v prejšnje stanje. 
Z občine so sicer februarja 
poskrbeli za terenski ogled, 
naročili meritve prometa in 
hitrosti ter policijski nadzor 
in obljubili izdelavo elabora-
ta o prometnem režimu za 
to cesto, odgovorov na svo-
je zahteve pa niso dočaka-
li, prav tako niso zadovoljni 
z obljubljenim nadzorom, 
češ da je bila policija letos le 
dvakrat navzoča na tem ce-
stnem odseku.  

Nizkocenovni in 
dolgoročni ukrepi

Dialog je na zboru kraja-
nov sedaj le stekel. Navzoč je 
bil podžupan Robert Strah, 
ki je tudi predsednik SPV, 
in jim predstavil investici-
je in prometno-varnostne 

ukrepe, ki zadnjih sedem let 
potekajo na tej cesti. Priprav-
ljen je tudi elaborat, na ka-
terega pa bodo sedaj krajani 
dali pripombe in na podla-
gi katerega bodo izvedli več 
ukrepov. Kot navaja Robert 
Strah, bodo najprej na vrsti 
hitri, »nizkocenovni« ukre-
pi, kot so znižanje omeji-
tve hitrosti na 50, oziroma 
na območju gostejše poseli-
tve na 40 kilometrov na uro. 
V drugi fazi pa bodo izvedli 
večje (in dražje ukrepe), in 
sicer rekonstrukcijo lokal-
ne ceste z razširitvijo na 5,5 
metra (za lažje srečevanje 
večjih vozil), ureditev dvo-
stranskega avtobusnega po-
stajališča, po potrebi tudi iz-
vedbo zvočnih ovir in uredi-
tev javne razsvetljave. Ploč-
nika in prehoda pa pešce pa 
ne predvidevajo, češ da ela-
borat ugotavlja, da glede na 
obstoječo prometno obre-
menitev motornih vozil in 
pešcev pogoji za to niso iz-
polnjeni.    

Zahtevajo umiritev prometa
Krajani Spodnje in Zgornje Luše že nekaj časa naslavljajo na Občino Škofja Loka zahteve za umiritev prometa na zelo prometni 
cesti skozi naselji, prejšnji teden so sklicali tudi zbor krajanov in dosegli dogovor o ukrepih za izboljšanje varnosti.

Na zboru krajanov so se dogovorili, da do 15. junija 
krajani Zgornje in Spodnje Luše prispevajo pripombe 
na končni predlog elaborata. Nato ga bodo potrdili 
in takoj začeli izvajati prvo fazo ukrepov. Ostalo pa je 
stvar načrtovanja občinskih proračunov, je povedal 
Robert Strah.

Maša Likosar

Škofja Loka – Letošnji že 
sedmi PARAWing, ki sta ga 
pripravila Združenje Gol-
dwing Slovenija in Društvo 
paraplegikov Gorenjske v so-
delovanju z Zvezo paraplegi-
kov Slovenije, je dal možnost 
invalidnim osebam, da so se 
za en dan počutili svobod-
no in neomejeno. Petindvaj-
set motoristov na motor-
jih znamke Goldwing je pa-
raplegike in tetraplegike po-
peljalo iz Škofje Loke prek 
Jelovice na Bled. Tokrat so se 
prvič vozili po gorenjski pok-
rajini in prevozili več kot šti-
risto kilometrov. Vodja pro-
jekta Janez Trdina pravi, da 
so goldwingi eni redkih mo-
torjev, s katerimi se lahko kot 
sopotniki varno vozijo tudi 

invalidi, zadnji sedež na-
mreč primerno objame telo 
in nudi dovolj opore. Izlet 
ima hkrati dobrodelen zna-
čaj, saj Združenje Goldwing 
Slovenija daruje sredstva, ki 

so jih tokrat namenili za na-
kup sobnega dvigala za laž-
je premeščanje invalidnih 
oseb iz postelje na invalidski 
voziček, toaletni stol in ko-
palno kad. 

Paraplegiki na motorjih
Petindvajset motoristov na motorjih je paraplegike in tetraplegike popeljalo 
iz Škofje Loke prek Jelovice na Bled.

Paraplegiki in tetraplegiki se na motorju počutijo svobodno. 

Mengeš – Nedavno je izšla 
knjiga Ivana Vidalija Kam-
niško-zasavski odred, ki 
na več kot štiristo straneh 
opisuje delovanje odreda 
med drugo svetovno vojno. 
Vidali je rokopis napisal že 
ob koncu osemdesetih let, 
ravno v času osamosvajanja 
Slovenije, izšla pa je skoraj tri 
desetletja kasneje. Knjigo je 
uredil Jože Rozman, založil 
pa Franci Gerbec, predsednik 
Krajevne organizacije Zdru-
ženja borcev za vrednote 
NOB Venclja Perka Domžale. 
Predstavitev knjige je v petek 
potekala tudi v mengeškem 
mladinskem centru AIA.

Izšla knjiga o 
Kamniško-zasavskem 
odredu

Jesenice – Lions klub Bled je 
marca na Bledu organiziral 
dobrodelni koncert Sloven-
skega okteta, zbranih tri tisoč 
evrov pa so namenili Centru 
za interdisciplinarno zdravlje-
nje bolečine in paliativno 
oskrbo Splošne bolnišnice 
Jesenice. Kot so poudarili, 
se zavedajo pomena in nuj-
nosti paliativne oskrbe kot 
celostne obravnave bolnikov 
z neozdravljivo boleznijo in 
podpore njihovim bližnjim. 

Donacija Lions kluba 
Bled
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20.00 Predstavitev knjige Silva Kara: Alpinist 
Pogovor z avtorjem in podpisovanje knjig.

21.15 Predvajanje filma Klatež: legenda Freda Beckeyja
Nagrada za najboljši alpinistični film na 12. festivalu gorniškega filma. 

Gorniški filmski večer na Starem gradu

ORGANIZIRAN
BREZPLAČEN PREVOZ

Film 127x95.indd   1 05/06/2018   15:44
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Aleš Senožetnik

Mengeš – V torek so v Men-
gšu tudi uradno odprli ob-
novljeno Ropretovo cesto. 
Rekonstrukcija je potekala 
v dveh fazah od decembra 
lani do letošnjega maja. In-
vesticija v vrednosti približ-
no 535 tisoč evrov je stano-
valcem prinesla vodovod z 
18 hišnimi priključki v dolži-
ni dobrih petsto metrov, 375 
metrov fekalne kanalizacije 
s trinajstimi priključki, 390 
metrov električne napeljave 
za javno razsvetljavo ter 627 
metrov napeljave za optično 
internetno omrežje. Posta-
vili so tudi nove luči za jav-
no razsvetljavo ter zgradili 

pločnike v dolžini 410 me-
trov. Asfaltirali so približ-
no 375 metrov ceste, zgradi-
li meteorno kanalizacijo in 
uredili odvodnjavanje.

Kot je povedal men-
geški župan Franc Jerič, 
je Ropretova cesta pred-
stavljala še zadnje obmo-
čje, ki je dobilo kanalizaci-
jo na področju Mengša, ki 
se je tako pridružil naselje-
ma Loka in Topole, ki sta 
prav tako stoodstotno po-
krita s komunalnimi vodi. 
Jerič se je na odprtju, ki so 
ga popestrili mengeški god-
beniki, zahvalil tudi stano-
valcem in vsem drugim, ki 
so pomagali, da je cesta do-
bila končno podobo.

Odprli obnovljeno 
Ropretovo cesto
Z nedavno dokončano rekonstrukcijo Ropretove 
ceste so naselja Mengeš, Loka in Topole 
dokončno pokrita s komunalnimi vodi.

Skupaj z županom Francem Jeričem (desno) sta trak 
prerezala krajana Peter Kosec in Antonija Osolin.

Jasna Paladin

Kamnik – Na nas so se obrni-
li jezni krajani Kettejeve uli-
ce in Poti na Poljane, ki jim 
– tako pravijo – življenje gre-
nijo Slovenske železnice.

Te so pred skoraj štirimi 
leti na železniški postaji Ka-
mnik Graben v sklopu pro-
jekta Uvedba digitalnega 
radijskega sistema (GSM-
-R) na Slovenskem železni-
škem območju, ki ga je vodi-
lo Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor, postavile ba-
zno postajo, ki po mnenju 
krajanov med stanovanjske 
hiše ne sodi, prav tako naj bi 
jim povzročala veliko škode.

 

Stanovalci opažajo 
bistveno več strel

»Zadnja štiri leta vsi sta-
novalci na tem, sicer ozkem 
območju ugotavljamo po-
večano število strel, ki nam 
povzročajo veliko škodo. V 
zadnji nevihti smo imeli 
prav po vseh hišah uničene 

elektronske naprave, kar 
se prej desetletja ni doga-
jalo, zato opravičeno sumi-
mo, da je za to kriva bazna 
postaja,« nam je poveda-
la Vanda Klembas, pritrdi-
li pa so ji tudi številni sosed-
je, ki so se pridružili našemu 
srečanju. Skrbi jih, da je ba-
zna postaja, ki so jo postavi-
li brez njihove vednosti, za 

zdravje škodljiva, jezni pa so 
tudi na strojevodje, ki ob peti 
uri zjutraj dlje časa puščajo 
prižgane motorje vlakov, kar 
povzroča zelo moteč hrup. 

Izmerjene vrednosti so 
skladne z zakonodajo

Za pojasnila v zvezi z ba-
zno postajo in hrupom smo 

se obrnili na Slovenske žele-
znice. »Na postaji Kamnik 
Graben je bil stolp postav-
ljen julija 2014 skladno s 
projektno dokumentacijo. 
Po zaključku del so bile izve-
dene meritve in izdelana do-
kumentacija o pregledu in 
preizkusu električnih inšta-
lacij. Iz meritev in poročila 
je razvidno, da so ozemljitve 
in izmerjene vrednosti skla-
dne z zakonodajo. Prav tako 
so bile po vključitvi sistema 
opravljene meritve elektro-
magnetnega sevanja in izde-
lano poročilo s strani Zavoda 
za varovanje zdravja. Obre-
menitev okolja z elektroma-
gnetnim sevanjem tako ne 
presega mejnih vrednosti. 
Strojevodje na rednih šola-
njih opozarjamo, da upošte-
vajo določila glede ugašanja 
dizelskih motorjev, ko so za 
to izpolnjeni pogoji. Naj do-
damo še, da smo strojevod-
je že opozorili na lokacijo 
v Kamniku, kjer obračamo 
potniške garniture,« nam je 
pojasnila Tea Šavor.

Krajane moti bazna postaja
Stanovalci kamniških ulic, ki živijo v bližini železniške postaje Kamnik Graben, se jezijo nad tamkajšnjo 
bazno postajo in hrupom vlakov.

Bazna postaja Slovenskih železnic je bila na železniški 
postaji Kamnik Graben postavljena pred skoraj štirimi leti.

Dragočajna – V nedeljo, 17. junija, bo od 11. ure v Dragočajni 
znova potekal tradicionalni Slovenski dan v Dragočajni. Po-
skusili boste lahko domače jedi in pijače, potekal pa bo tudi 
pester spremljevalni program. 

Slovenski dan v Dragočajni

Jasna Paladin

Turnše – Okoli 870 metrov 
dolga cesta skozi Turnše 
je po temeljiti prenovi šir-
ša in urejena za dvosmer-
ni promet, prav tako so se 
pešci na celotni dolžini raz-
veselili pločnika. Za varnost 
bodo skrbele tudi hitrostne 

ovire za umirjanje prome-
ta, v sklopu investicije pa je 
občina cesto opremila tudi 
z javno razsvetljavo, uredi-
la odvodnjavanje, prenovi-
la električno omrežje ter vo-
dovod z okoli petdesetimi hi-
šnimi priključki in prenovi-
la mostiček čez Hujski po-
tok.

Temeljito prenovili cesto 
skozi vas Turnše
Občina Domžale je v prenovo cestnega odseka in 
komunalne infrastrukture v vasi Turnše namenila 
pol milijona evrov.

Prenovljeno cesto sta slavnostno odprla župan Toni Dragar 
in predsednica KS Dob Marija Ravnikar. / Foto: Občina Domžale
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Igor Kavčič

Kropa – Festival Festum the-
atri, kot ga označuje latin-
sko ime, se bo danes zve-
čer začel z odprtjem razsta-
ve z naslovom Razglednice z 
juga (Postales del sur) argen-
tinske fotografinje Grisel-
de Andree Delovo, v Kultur-
nem domu v Kropi pa bo po-
tem sledila še komedija Kako 
postati Slovenci v 50 minu-
tah v režiji Sabrine Morena 
in v koprodukciji Slovenske-
ga stalnega gledališča v Tr-
stu in drugih. Do prvega ju-
lijskega petka se bo zvrstilo 
še devet dogodkov. Kot je po-
vedal umetniški vodja festi-
vala Rok Andres, se letošnja 
izvedba festivala naslanja na 
tri pomembne obletnice: »V 
gledališki sezoni, ki se kon-
čuje, smo se v Sloveniji spo-
minjali dveh velikih oble-
tnic. Leta 1867 je bilo usta-
novljeno Dramatično dru-
štvo v Ljubljani, kar razume-
mo kot začetek profesiona-
lizacije slovenskega gledali-
šča. V počastitev te obletnice 

smo letošnji program Fe-
stivala gledališča za odrasle 
pripravili izključno z uprizo-
ritvami, ki črpajo iz sloven-
skih uprizoritvenih predlog. 
Nekakšen slovenski festi-
val torej. S kar dvema preds-
tavama pa bomo počasti-
li tudi stoto obletnico smrti 
Ivana Cankarja. Peto sezono 
festivala pa poleg obeh po-
membnih (gledaliških) oble-
tnic posvečamo 140. oble-
tnici ustanovitve bralnega 

društva v Kropi (1878).«
Domači gledališčniki se 

bodo predstavili s tremi 
predstavami: otroška gleda-
liška skupina Čoftica, KD 
Kropa, bo oder zavzela dvak-
rat. Mlajši bodo nastopili s 
predstavo z naslovom Igrače 
imajo najraje otroke, starejši 
pa s priredbo pravljice bratov 
Grimm Vrag in njegova sta-
ra mati. Odrasla skupina do-
mačih gledališčnikov Dram-
ska skupina Čofta pa se bo 

tudi letos predstavila z nare-
čnim avtorskim delom An-
žeta Habjana Ta Gosposka 
talnga. To bo hkrati tudi za-
ključna predstava festivala. 

V spremljevalnem pro-
gramu bo najprej že to ne-
deljo na sporedu večer po-
ezije in glasbe z naslovom 
Demon ljubezni v poezi-
ji in glasbi. Nastopili bodo 
Feri Lainšček, Ana Obre-
za in Orkester Amadeo. Ob 
Lainščkovi poeziji bomo sli-
šali skladbe J. S. Bacha, A. 
Pärta, L. Spohra, D. Šosta-
koviča, P. I. Čajkovskega, F. 
Schuberta, J. Brahmsa in A. 
Borodina. V drugem veče-
ru, ko bodo s koncertom po-
častili tudi državni praznik, 
se bosta predstavili Eva Je-
lenc Drozg (kitara) in Klav-
dija Jarc Bezlaj (violina). Ve-
čer bodo zaznamovale sklad-
be avtorjev, kot so Arcan-
gelo Corelli, Mauro Giulia-
ni, Niccolo Paganini, Vitto-
rio Monti, Johann Friedri-
ch Franz Burgmüller. In naj 
še enkrat poudarimo - obisk 
vseh prireditev brezplačen.

Gledališče in glasba za vse
Danes se bo v Kropi začel peti Festival gledališča, dnevi gledališča in glasbe, na katerem se bo  
do 6. julija zvrstilo deset gledaliških predstav in glasbenih koncertov. Vstop na vse dogodke je prost.

V uvodni predstavi Kako postati Slovenci v 50 minutah bo 
navduševal Danijel Dan Malalan. / Foto: arhiv festivala

PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE

Vpišite
abonma

11.–23. 6.
Abonmajski program

Uprizoritve 
Prešernovega gledališča

David Ives
Venera v krznu

Ivan Cankar
Ob zori

Kahlil Gibran
Prerok

Thomas Bernhard
Zabava za Borisa

+ gostujoča predstava
po vaši izbiri

Prešernovo gledališče 
za prešernega duha!

MEDIJSKI
SPONZOR:

WWW.PGK.SI

Igor Kavčič

Kranj – Letošnje poletje se 
bodo Kranjčani drugič dru-
žili s Prešernovimi nagra-
jenci. Poletje kulture se je 
začelo v ponedeljek, ko so se 
v atriju Galerije Prešernovih 
nagrajencev predstavili tri-
je dobitniki nagrad Prešer-
novega sklada: Marko Po-
gačnik, Iztok Geister in dr. 
Miklavž Komelj.

Najprej so predstavili fa-
ksimile nenavadne knjige 
OHO s pesmimi Iztoka Gei-
stra in risbami Marka Pogač-
nika. Knjigo sta izdala leta 
1966 v samozaložbi, faksi-
milu pa je priložen tudi Ma-
nifest OHO. Knjiga je sesta-
vljena tako umetelno, da se 
lista v krogu do neskončnos-
ti. Vodja galerije Marko Ar-
než je izdajo faksimila ozna-
čil za zgodovinski dogodek.  

»Leta 1965 sem razmi-
šljal, da bi bila lahko knji-
ga avtonomen prostor. Ne 
le da nosi določena besedi-
la, neko vsebino, ampak, da 
je knjiga prostor sam zase,« 
je povedal Marko Pogačnik. 
»Zame so se takrat možnos-
ti v Kranju zapirale, nisem 
več mogel razstavljati, zato 
sem upal, da bom nastopal 

v mikroprostorih – in knjiga 
OHO je mogoče vrh teh pri-
zadevanj.« Tako sta s kole-
gom ohojevcem, pesnikom 
Iztokom Geistrom, ustvari-
la knjigo, ki nima ne začetka 
ne konca, s čimer je literarni 
prostor postal bolj svoboden 
in je lahko razpiral mnogo 
različnih razsežnosti. »Za 
vsako knjigo sem risbe nari-
sal na roko, ker ni bilo denar-
ja za tisk,« v duhovitem tonu 
doda Pogačnik.

»OHO je zunanji naslov, 
neke vrste reklama, sicer pa 

gre za zbirko besed in risb. 
Tokrat sva dodala še najin 
manifest, ki sva ga takrat 
pripravila in objavila v štu-
dentski Tribuni, kjer sva v 
tistih letih tudi sodelovala 
in urednikovala. Lahko bi 
rekel, da se je s faksimilom 
po 52 letih zbudila Trnuljči-
ca,« je povedal Iztok Geis-
ter, ki je v nadaljevanju zbra-
nim predstavil svoj pesniški 
opus, od mladostniškega ob-
dobja, ko je še objavljal v gla-
silu na kranjski gimnaziji v 
Plamenici in v študentskih 

letih v Perspektivah, do mo-
dernističnega obdobja in 
kasneje drugačnih pogle-
dov na poezijo, ki jo je pisal 
v konceptualistični maniri. 
Seveda je prebiral pesmi iz 
posameznih obdobij in šte-
vilnimi izdanimi zbirkami 
in knjigami, ki jih je začinil 
z duhovitimi anekdotami in 
današnjim pogledom na tis-
te čase. Naj dodamo tisto iz 
njegovega cikla o muhi: Pre-
mišljevanje o muhi muhi 
daljša življenje, premiš-
ljevanje o človeku človeku 
krajša življenje.« V zaključ-
ku je prebral, kot je povedal, 
prvo pesem, ki jo je posve-
til Kranju in napisal posebej 
za to priložnost, z naslovom 
Mavrica nad Kranjem.

Danes zvečer ob 19. uri na 
predvečer Poletne muzejske 
noči sledi odprtje retrospek-
tivne razstave Tretja umet-
nost akademskega kipar-
ja Marka Pogačnika. Pro-
gram se bo začel v Galeri-
ji Prešernove hiše v Kranju 
in se nadaljeval v Galeri-
ji Prešernovih nagrajencev 
Kranj. Umetnika bo v Gale-
riji Prešernove hiše predsta-
vil Gašper Peternel, v Gale-
riji Prešernovih nagrajencev 
Kranj pa dr. Miklavž Komelj.

OHO in Tretja umetnost
Predstavitvi faksimila knjige OHO je v Galeriji Prešernovih nagrajencev sledil pesniški večer Iztoka 
Geistra. Danes odprtje razstave Tretja umetnost akademskega kiparja Marka Pogačnika.

Marko Arnež je predstavil tri govornike na prvem druženju 
s Prešernovimi nagrajenci: Marka Pogačnika, dr. Miklavža 
Komelja in Iztoka Geistra. / Foto: Igor Kavčič
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Vilma Stanovnik

Lesce – Aeroklub ALC Lesce 
je organizator 27. državnega 
prvenstva Slovenije v jadral-
nem letalstvu. Prvenstvo se 
je začelo že prejšnji konec te-
dna, se nadaljevalo ta teden 
in se bo zaključilo v nedeljo 
ob 10. uri z razglasitvijo iz-
idov in podelitvijo priznanj. 

Na prvenstvu tekmuje 28 
jadralcev iz Slovenije in tuji-
ne. Naši tekmovalci prihajajo 
iz aeroklubov Lesce, Slovenj 
Gradec, Novo mesto, Lju-
bljana, Celje, Murska Sobo-
ta, Maribor, Postojna in Vele-
nje. Za mednarodno udelež-
bo so poskrbeli piloti iz Av-
strije, Litve in Avstralije.

Tekmovanje poteka vsak 
dan, nekaj težav so imeli or-
ganizatorji le zaradi vreme-
na. Piloti potek tekmoval-
ne trase izvejo na sestan-
ku tekmovalcev, trase pa 

se razlikujejo po dolžini in 
času trajanja ter zahtevnosti. 

Tekmujejo v dveh tekmo-
valnih razredih. Pred včerajš-
njim tekmovanjem je v klub-
skem razredu najbolje kazalo 

branilcu naslova državnega 
prvaka in evropskemu pod-
prvaku Borisu Žoržu iz Stra-
žišča, ki je vodil pred Jane-
zom Stariho in Tonetom Če-
rinom. V odprtem razredu, 

v katerem tekmujejo tudi 
tuji piloti, je bil predvčerajš-
njim tekmovalnim dnem v 
vodstvu Željko Roškar pred 
Boštjanom Pristavcem in 
Tonijem Šibancem.

Jadralni letalci v Lescah
V nedeljo se bo v Lescah zaključilo letošnje državno prvenstvo v jadralnem letalstvu, ki so ga 
organizatorji iz Aerokluba ALC Lesce združili tudi z mednarodnim odprtim prvenstvom za pokal LXnav.

V klubskem razredu je bil pred včerajšnjim tekmovanjem v vodstvu Boris Žorž iz  
Stražišča. / Foto: Drago Cvetanovič

Vilma Stanovnik

Kranj – V sredo se je s prvo 
etapo v Lendavi začela 25. 
dirka Po Sloveniji. Na cilju v 
Murski Soboti je slavil Itali-
jan Simone Consonni (UAE 
Team Emirates), ki je naj-
bolje izkoristil zmešnjavo s 
padcema tik pred ciljem in 
prišel do svoje prve zmage 
med profesionalci. Ob njem 
sta bila na odru za zmago-
valce še Matteo Pelucchi 
(BORA Hansgrohe) and Ni-
ccolo Bonifazio (Bahrain Me-
rida). Najboljši Slovenec je 
bil Luka Mezgec (Mitchelton 

- Scott) na četrtem mestu. »V 
zadnjem kilometru so prišle 
ekipe z vseh strani, za nami 
so bili hitreje, kot smo priča-
kovali. Borili smo se za polo-
žaje, nato je Caleb padel. V 
tistem trenutku tega še ni-
sem vedel. Roger Kluge in 
jaz sva se pogledala in spra-
ševala, kje je. Nato sva iska-
la čim boljši položaj za zad-
njih dvesto metrov. Morda 
sem začel prehitro, vendar 
sem vesel, da sem lahko pri-
tisnil,« je povedal najboljši 
od naših Luka Mezgec. 

Včeraj je na dirki potekala 
druga etapa, ki se je začela v 

Mariboru, končala pa v Ro-
gaški Slatini, danes pa je na 
sporedu etapa od Slovenskih 
Konjic do Celjskega gradu. 

Kraljevska četrta etapa je 
na sporedu jutri. Začela se 
bo ob 11. uri pred halo Tivo-
li v Ljubljani, prvi leteči cilj 
pa bo okoli 11.20 v Medvo-
dah. Kolesarje bomo oko-
li 11.40 kolesarje pozdravi-
li v Škofji Loki, kjer bo lete-
či cilj pri avtobusni posta-
ji. Okoli poldneva bo kara-
vana pripeljali v Kranj, kjer 
bo pri gimnaziji tretji lete-
či cilj. Prek Kokrice, Bri-
tofa, Brnika in Cerkelj pot 

nadaljevali do Kokre in se 
povzpeli na Jezersko, kjer 
bodo okoli 13.30. Na Zgor-
njem Jezerskem bodo preč-
kali mejo z Avstrijo in nato 
čez Pavličevo sedlo prikole-
sarili v Logarsko dolino, nato 
pa prek Volovljeka do Staho-
vice in Kamnika, kjer jih bo 
moč na cilju na Glavnem 
trgu pozdraviti okoli 15. ure. 
Organizatorji na trasi proge 
opozarjajo na zapore cest.

Dirka se bo končala na Do-
lenjskem, kjer bo v nedeljo 
potekal 21,5 kilometra dolg 
kronometer od Trebnjega 
do Novega mesta. 

Na kraljevski etapi po Gorenjski
Karavana kolesarjev na dirki Po Sloveniji jutri prihaja na Gorenjsko, cilj četrte etape pa bo v Kamniku.

Kranj – Minulo sredo zvečer je naša moška članska rokometna 
reprezentanca na povratni tekmi kvalifikacij za nastop na sve-
tovnem prvenstvu 2019 v Veszprému premagala Madžarsko 
s 26 : 22 (12 : 12). Zaradi visokega poraza s petimi goli razlike 
minulo soboto doma v Kopru, so rokometaši na koncu vseeno 
ostali brez udeležbe na prvenstvu. 

Rokometaši ostali brez svetovnega prvenstva

Vilma Stanovnik

Bled – Ta konec tedna Veslaška 
zveza Slovenije in Bled gostita 
tradicionalno mednarodno re-
gato, ki se je letos udeležuje 
443 veslačev in veslačic iz kar 
18 držav, Avstrije, Bolgarije, 
Hrvaške, Cipra, Češke, Fran-
cije, Gruzije, Nemčije, Gvate-
male, Madžarske, Mehike, Sr-
bije, Slovaške, Španije, Švice, 
Turčije, ZDA in Slovenije. Fi-
nali bodo potekali v soboto in 
nedeljo med 8. in 13. uro.

»Od naših bodo v članskih 
konkurenci nastopile posad-
ke, ki se bodo konec meseca 
udeležile Sredozemskih iger. 
To so Rajko Hrvat in Nina 
Kostanjšek v lahkem enojcu, 
Marko Bolha in Jaka Malešič 
v lahkem dvojnem dvojcu ter 
Miha Aljančič v enojcu. Miha 
bo na Bledu nastopil sam, v 
Tarragoni pa združil moči 
v dvojnem dvojcu z Nikom 
Krebsom, ki se je ravno te dni 
vrnil s študija v ZDA,« v ime-
nu organizatorjev pojasnjuje 

Jernej Slivnik in dodaja, da od 
tujcev pri članih velja omeni-
ti Američanke, saj bosta na-
stopila dva reprezentančna 
lahka dvojna dvojca, ki te dni 
v Bohinju opravljata pripra-
ve za svetovni pokal, in uni-
verzitetna ekipa Harvarda, ki 
trenira na Bledu.

Blejska regata je pomemb-
na predvsem za mladince in 
člane do 23 let, saj je ena glav-
nih izbirnih za večino srednje-
evropskih reprezentanc. Tako 
bodo za mesta v reprezentanci 

nastopili tudi slovenski veslači 
in veslačice, v mladinski kate-
goriji, med njimi tudi vse tri fi-
nalistke z nedavnega mladin-
skega evropskega prvenstva – 
Ilaria Macchi (četrto mesto) ter 
Pia Potočnik in Lea Hren (šes-
to mesto).

V tednu pred regato sta 
Veslaška zveza Slovenije in 
Svetovna veslaška federaci-
ja (FISA) organizirali tudi ra-
zvojni trening kamp, ki ga vodi 
priznani trenerski strokovnjak 
Danec Morten Espersen.

Na Bledu bo mednarodna regata
Na letošnji že 63. Mednarodni veslaški regati, ki bo od danes do nedelje potekala na Bledu, 
organizatorji iz Veslaške zveze Slovenije pričakujejo več kot štiristo veslačic in veslačev.

Vilma Stanovnik

Podbrezje – Telesna kultura in 
športno-rekreativna dejavnost 
sta v Podbrezjah že pred drugo 
svetovno vojno imeli množico 
pristašev, ki so bili organizira-
ni v sokolskem in orlovskem 
društvu. Po vojni se je športno 
življenje v državi na novo orga-
niziralo. Ustanavljala so se fiz-
kulturna društva, katerih delo-
vanje je usmerjala Fizkulturna 
zveza Slovenije oziroma Jugo-
slavije. 
Tudi v Podbrezjah je skupi-
na zavzetih pristašev špor-
ta na čelu z Betko Vidic, Ani-
ca Jeglič, Francko Debeljak, 
Dušanom Humarjem, La-
dom Klemencem in Franom 
Grosom v aprilu 1948 usta-
novila Fizkulturno društvo 
(za športno rekreacijo in te-
lesno vzgojo) Podbrezje, ki je 

bilo leta 1952 preimenovano 
v TVD Partizan Podbrezje.
»Že več kot sedemdeset let 
TVD Partizan Podbrezje 
spodbuja, razvija in organizira 
športno-rekreativno dejavnost 
in telesno vzgojo za vse staro-
stne kategorije. Društvo skrbi 
za tekmovalni šport, športno 
rekreacijo, za športne priredi-
tve, za vzgojo in izobraževanje 
športnih kadrov, za strokovno 
športno literaturo in za špor-
tna posvetovanja, seminar-
je ter srečanja,« pravi sedanji 
predsednik Jernej Jeglič.
Okrogli jubilej bodo prosla-
vili danes ob 19. uri, ko bo v 
Kulturnem domu Podbrez-
je slavnostna akademija. Sko-
zi sedemdeset let bosta zbra-
ne popeljala voditelja Nataša 
Kne in Darko Đurić, akade-
mija pa bo tudi priložnost za 
podelitev jubilejnih priznanj. 

Jubilej Partizana  
v Podbrezjah
V Kulturnem domu Podbrezje bo danes 
zvečer slavnostna akademija v počastitev 
sedemdesetletnice TVD Partizan Podbrezje.
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Jasna Paladin

Stahovica – Avstrijci, ki so 
prej že imeli malenkost 
več kot četrtinski lastni-
ški delež Calcita, so do sko-
raj polovičnega lastništva 
(49,99-odstotnega dele-
ža) prišli po odločitvi del-
ničarjev kamniške družbe 

na nedavni skupščini. Kaj 
sprememba lastništva po-
meni za Calcit, ki ima se-
dež v Stahovici pri Kamni-
ku, nam je pojasnil finanč-
ni direktor družbe Gregor 
Kokošak. »Lastniška struk-
tura je bila do sedaj zelo 
razvejana, delna spremem-
ba lastništva pa nam daje 

dodatno stabilnost, saj smo 
del večje Skupine.«

Calcit ima sicer dva proi-
zvodna obrata – v Sloveni-
ji (v Stahovici) in na Hrva-
škem, poleg tega pa še dve 
prodajni podjetji v Srbiji in 
Rusiji. Tujina je zanje glav-
ni trg, saj prodaja v druge dr-
žave (ključni trg je Nemčija) 

predstavlja kar 90 odstot-
kov. Največ, kar 75 odstot-
kov prodaje, naredijo v pa-
nogi papirništva, sledijo pa 
ji panoge umetne mase, bar-
ve, steklarstvo … V kamni-
škem obratu ustvarijo kar 75 
milijonov evrov prodaje.

Dobiček nameravajo 
še povišati

S poslovanjem so lahko 
zelo zadovoljni, saj so lani 
svoj dobiček povečali kar za 
tretjino, nič manjši pa niso 
njihovi cilji za letošnje leto. 
»V Skupini Calcit smo v letu 
2017 dosegli 101,5 milijo-
na evrov kosmatega donosa 
iz poslovanja, ebitda v viši-
ni 17,9 milijona evrov in do-
biček v višini sedem milijo-
nov evrov. V letošnjem letu 
načrtujemo 112 milijonov 
evrov prodaje, 21,5 milijona 
evrov ebitda in 11,5 milijona 
evrov dobička pred davki,« 
nam je še pojasnil Kokošak, 
ni pa povedal, v katere mo-
rebitne investicije bodo do-
biček vložili.

Polovica Calcita v lasti 
avstrijske skupine
Kamniški Calcit je pred dnevi prešel v polovično last avstrijske skupine Wietersdorfer, od tega pa si 
v družbi obetajo večjo stabilnost. Skupina Calcit je lani sicer precej zvišala prihodke od prodaje; ti 
znašajo že več kot sto milijonov evrov.

Sedež podjetja v Stahovici pri Kamniku

Mateja Rant

Žiri – Na redni skupščini 
družbe M Sora v torek so 
delničarje seznanili tudi z 
letnim poročilom za pretek-
lo leto. Po besedah direktor-
ja družbe Aleša Dolenca so 
bili tudi lani zadovoljni s po-
slovanjem, saj so se tren-
di začeli obračati navzgor 
tudi na področju malopro-
daje, kjer so imeli v prete-
klosti največ težav. A obse-
žna vlaganja v prenovo pro-
dajaln in pridobitev novega 
franšiznega partnerja se se 
že obrestovala in rezultati se 
izboljšujejo tudi na tem po-
dročju. Lani so tako v podje-
tju ustvarili skoraj devetsto 
tisoč evrov čistega dobička. 
Skupaj s 3,8 milijona evrov 
prenesenega dobička je bi-
lančni dobiček družbe na 
zadnji dan preteklega leta 
znašal 4,7 milijona evrov. Za 
izplačilo dividend delničar-
jem so namenili dobrih sto 
tisoč evrov oziroma 18 evrov 
bruto na delnico, preostanek 

bilančnega dobička je ostal 
nerazporejen.

»Pri razdeljevanju dobič-
ka ostajamo zmerni. Lastni-
ki so seveda v primeru uspe-
šnega poslovanja vsekakor 
upravičeni do dividend, a 
kljub temu skrbimo, da do-
biček usmerjamo predvsem 
v nadaljnji razvoj družbe,« je 
pojasnil Dolenc. Lani so tako 
končali dva milijona evrov 
vredno naložbo v nove pro-
izvodne prostore enote Mi-
zarstvo, s čimer so pridobi-
li dodatnih dva tisoč kvadra-
tnih metrov prostorov, raz-
širili so tudi proizvodno li-
nijo v starejšem delu. Inve-
sticija v nove prostore je bila 
vredna okrog 1,4 milijona 
evrov, posodobitve v starej-
šem delu in novi stroji pa še 
šeststo tisoč evrov. Dolenc je 
zelo zadovoljen tudi s poslo-
vanjem njihove enote Nori-
ca, prek katere skrbijo za di-
stribucijo materialov za pro-
izvodnjo oken in vrat dru-
gim proizvajalcem, kjer jim 
je uspelo povečati promet s 

pridobitvijo novih dejavno-
sti in novih kupcev. V hče-
rinskih podjetjih na Kosov-
em in v Albaniji so imeli kar 
dvajsetodstotno rast prome-
ta, letos so dejavnost razširili 
še na podjetje v Makedoniji. 

Močni so postali tudi na 
področju zadružne dejav-
nosti. »Zaradi propada za-
druge Krpan iz Cerkni-
ce smo pridobili ogromno 
proizvajalcev mleka s širše-
ga območja okrog Vrhnike 
in Logatca ter tako lani okto-
bra odkup mleka povečali za 
polovico. S tem smo posta-
li resni igralec na področju 
odkupa mleka,« je razložil 
Dolenc in dodal, da na leto 
zdaj odkupijo več kot sedem 
milijonov litrov mleka. »S 

tem smo vzpostavili moč-
no in stabilno mlečno pro-
go, ki zagotavlja varnost na-
šim članom.« V podjetju ve-
liko pozornosti namenjajo 
tudi krepitvi notranjega la-
stništva. V lastništvu podje-
tja ta čas po Dolenčevih be-
sedah sodeluje krepko prek 
sto delničarjev, saj jim je le-
tos na podlagi sklepa o pro-
daji lastnih delnic, ki so ga 
sprejeli lani, uspelo še raz-
širiti krog delničarjev med 
člani zadruge. »Želim si, da 
bi se ljudje zavedali, kako 
pomembno je ohraniti not-
ranje lastništvo,« je ob tem 
poudaril Dolenc. Prepriča-
ni so namreč, da so podje-
tja z notranjim lastništvom 
bolj dolgoročno in trajno-
stno naravnana ter bolj po-
vezana z okoljem, obenem 
pa manj občutljiva na krize. 
V napovedih za letos je Do-
lenc sicer zelo previden, a 
kot kaže, se znova lahko na-
dejajo uspešnega poslova-
nja in vsaj petodstotne ras-
ti prometa. 

Okrepitev na področju zadružništva
V podjetju M Sora so preteklo leto končali s skoraj devetsto tisoč evri dobička. V vseh poslovnih enotah 
je bilo poslovanje solidno, rezultati so se začeli izboljševati tudi na področju trgovine.

Odkup mleka so lani 
oktobra povečali za 
polovico. Na leto zdaj 
odkupijo več kot sedem 
milijonov litrov mleka.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Zavod mladi pod-
jetnik bo danes, v petek, v NLB 
Centru inovativnega podje-
tništva v Ljubljani razglasil 
mladega podjetnika leta. Na 
javni predstavitvi, ki je bila 
prejšnji petek, se je predsta-
vilo deset polfinalistov, iz-
med katerih je strokovna ko-
misija izbrala peterico za da-
našnji finale. Med finalisti 
je tudi Rok Starič z družbo 
Rok's nut butter iz Goričice 
pri Ihanu. Rok si je kot obo-
ževalec oreščkov zamislil, 
da razvije najboljše arašido-
vo maslo. Podjetje je poime-
noval kar po sebi, saj verjame 

v znamko in v svoje izdelke. 
Ponudbo je nazadnje razši-
ril še s 100-odstotnim man-
dljevim maslom ter s slado-
ledom s 100-odstotnim dele-
žem arašidovega masla. Iz-
delke prodaja preko spletne 
trgovine in v sodelovanju s 
številnimi trgovinami v Lju-
bljani in bližnji okolici ter na 
Gorenjskem in Štajerskem. 
V letošnjem prvem četrtletju 
je podjetje ustvarilo 120 tisoč 
evrov prihodkov in 21 tisoč 
evrov dobička, do konca leta 
naj bi prodaja presegla 200 
tisoč evrov, za prihodnje leto 
pa z okrepljeno prodajno eki-
po načrtuje že okrog pol mili-
jona evrov prometa.  

Danes bodo izbrali 
mladega podjetnika leta

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Ker se število 
obiskovalcev Zgornjesavske 
doline v zadnjih letih poveču-
je, ta trend pa se bo, kot kaže, 
še nadaljeval, v Kranjski Gori 
razmišljajo tudi o tem, kako 
obogatiti ponudbo. Med ide-
jami, o katerih se govori zad-
njih nekaj let, je tudi ureditev 
gondole na vrh Vitranca.

»Gondolo bo treba zgradi-
ti. Verjamem, da bomo dovo-
ljenje dobili že v letošnjem 
letu, da se uspemo dogovoriti 
tudi za finančno konstrukci-
jo in da v naslednjih letih pro-
jekt tudi izpeljemo,« je odlo-
čen župan Janez Hrovat.

Kot je povedala Klavdija 

Gomboc, je podjetje Žični-
ce Kranjska Gora prejšnji 
teden na pristojno upravno 
enoto oddalo dokumentaci-
jo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. »Pričakujemo 
seveda, da ga bomo morali 
še dopolnjevati, nato pa sle-
di izvedba projekta.« Za pro-
jekt potrebujejo osem do de-
set milijonov evrov, uresni-
čili pa bi ga lahko, tako Klav-
dija Gomboc in župan Hro-
vat, v prihodnjih nekaj le-
tih. »Vsi si želimo, da bi bila 
gondola zgrajena v obdobju 
dveh, morda treh let. Zgra-
jena bo morala biti v javno-
zasebnem partnerstvu, upa-
mo, a s pomočjo občine in 
države.«

Gondola na Vitranc 
že v nekaj letih
Kranjskogorski žičničarji so na upravno enoto 
oddali vlogo za gradnjo žičnice na vrh Vitranca. 
Žičničarji upajo, da bo zgrajena že v nekaj letih.

Žičničarji in turistični delavci se nadejajo, da bo gondola na 
vrh Vitranca zgrajena v naslednjih nekaj letih.
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Združenje ekološ
kih kmetov Gorenjske, Pri
znana rejska organizacija 
za avtohtono cikasto gove
do, Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije in Zveza društev 
ekoloških kmetov Slovenije 
so pripravili peticijo za zma
njšanje števila divjadi in zve
ri, ki jo bodo ob podpori šte
vilnih nevladnih organiza
cij naslovile na državne in 
evropske ustanove. Od njih 
zahtevajo takšno zakonoda
jo za upravljanje lovne div
jadi in velikih zveri, ki bo 
tudi na območjih s težjimi 
naravnimi pogoji omogo
čila stabilno, dolgoročno in 
perspektivno tradicionalno 

kmetovanje in gospodarjen
je z gozdovi. Kot ugotavljajo 
podpisniki peticije, je v zad
njih desetletjih stanje zara
di prekomerne namnožit
ve parkljaste divjadi, pred
vsem jelenjadi in divjih pra
šičev, ter nesorazmerne zaš
čite velikih zveri postalo nev
zdržno, ukrepi, ki jih ponu
jajo zagovorniki »sobivan
ja«, pa so večinoma neizve
dljivi, neučinkoviti, negos
podarni in neskladni s tra
dicionalnimi načini sloven
ske ekstenzivne reje in upra
vljanja z gozdovi. Vse to pov
zroča opuščanje kmetovanja 
in izrabe planin, zaraščanje 
kmetijskih zemljišč, omeje
vanje paše, težave pri obnav
ljanju gozdov ...

S peticijo nad divjad

Cveto Zaplotnik

Todraž – Sedem podjetij je 
pred dobrima dvema letoma 
ustanovilo Slovensko lesno 
združenje Sloles, ki od lan
skega maja dalje deluje kot 
Zavod Sloles, slovensko les
no združenje. V združenje 
se je doslej včlanilo 48 pod
jetij – žagarjev, ki zaposlu
jejo vsaj pet delavcev in na 
leto razžagajo najmanj pet 
tisoč kubičnih metrov lesa, 
in večjih trgovcev z rezanim 
lesom, kar skupno predstav
lja dve tretjini primarne pre
delave lesa. Združenje, ki 
želi delovati po vzoru avstrij
skega ProHolza, si je za svo
je delovanje postavilo tri gla
vne cilje. Prvič – zanesljivo 
oskrbo s kakovostno surovi
no po primernih cenah, pri 
tem bo s Slovenskimi držav

nimi gozdovi sodelovalo pri 
oblikovanju načina prodaje 
gozdnolesnih sortimentov, 
soustvarjalo zakonodajo in 
ureditev prometa s hlodovi
no in oblikovalo priporočene 

cene. Drugi cilj je spodbu
diti tehnološko posodobi
tev proizvodnje, izboljšan
je poslovanja in razvoj novih 

izdelkov, v okviru tega cil
ja bo svoje delovanje usme
rilo v sooblikovanje razpisov 
za naložbe v infrastrukturo, 
v pomoč članom pri pridobi
vanju državnih in evropskih 

sredstev in ugodnih kreditov 
ter pri pripravi dokumentaci
je za razpise. Tretji cilj zdru
ženja je pospeševanje proda
je in vključevanje v globalne 
verige vrednosti, pri tem pa 
bodo dali poudarek iskanju 
strateških povezav ter obli
kovanju skupne ponudbe za 
nastopanje na trgu pod bla
govno znamko Sloles.

»Za ustanovitev združen
ja smo se odločili zato, da bi 
bolj enotno in odločno nas
topali do države in politi
ke, si izmenjevali informa
cije in izkušnje ter da bi pod 

oznako Sloles tudi nastopali 
na evropskem in svetovnem 
trgu, saj izkušnje iz tujine 
kažejo, da skupno nastopa
nje predstavlja kupcem tudi 
večjo zanesljivost dobave,« 
je dejal pobudnik za ustano
vitev združenja Edo Oblak, 
sicer direktor združenja in 
direktor podjetja Breza com
merce iz Todraža v Poljanski 
dolini, in dodal, da je združe
nje že v prvih dveh letih dose
glo nekaj pomembnih rezul
tatov. Za uspeh si štejejo, da 
je država pri gospodarjenju 
z državnimi gozdovi prešla 
iz podeljevanja koncesij na 
neposredno gospodarjenje z 
gozdovi, za katere skrbi dru
žba Slovenski državni gozdo
vi, in da družba sklepa s kup
ci triletne pogodbe o doba
vi lesa, pri tem pa dobava 
posameznemu kupcu lahko 
predstavlja največ 35 odstot
kov njegove potrebe po lesu. 
»Dosegli smo pravilno kla
sifikacijo listavcev, zahte
vamo pa še nekatere popra
vke pri klasificiranju iglav
cev. Postali smo resen sogo
vornik države in pripomogli 
k temu, da bo SID banka v 
prihodnje financirala lesar
ske projekte in za to name
njala posojila z nižjo obrest
no mero, daljšim obdobjem 

vračanja ... Pomagali smo pri 
iskanju kupca za propadlo 
tovarno ivernih plošč v Otiš
kem Vrhu. Ob načrtih škot
skega podjetja BSW Timber, 
da v Sloveniji postavi največ
jo žago za razrez hlodovine, 
pa smo glasno in jasno pove
dali, da ne nasprotujemo 
tujim vlaganjem, a da zah
tevamo enakovredne pogoje 
za domače in tuje vlagatelje,« 
je dejal Oblak in dodal, da 
bi predvsem radi odprli oči 
»politiki«, da bi v prihodnje 
z nepovratnimi sredstvi bolj 
izdatno podprla lesno indus
trijo. »Delež doma predelane 
hlodovine se v zadnjih letih 
povečuje, a ob večjih finan
čnih spodbudah bi že v treh 
letih lahko dosegli, da nam 
ne bi bilo treba prodati v tuji
no niti kubičnega metra hlo
dovine.«

Nepovezana 
gozdno-lesna veriga

V združenju Sloles so že 
izdelali analizo lesnoprede
lovalne panoge, ki je pokaza
la, da se je lesnopredelovalna 
dejavnost v Sloveniji od osa
mosvojitve do danes skrčila 
na četrtino nekdanjega obse
ga. Nedavna gospodarska kri
za jo je še dodatno oslabila, to 

zlasti velja za predelavo lesa 
in pohištveno dejavnost. 
Velik problem je nepoveza
na gozdnolesna veriga, Slo
venija veliko hlodovine izvo
zi, hkrati pa imajo podjetja 
težave pri oskrbi z lesom, zla
sti z lesom iglavcev. »V nasle
dnjih petih letih bi morali za 
investicije v lesnopredelo
valni dejavnosti nameniti od 
400 do 600 milijonov evrov. 
S takim vložkom bi poveza
li gozdnolesno verigo, ki je 
sedaj na prvi in drugi stopnji 
predelave pretrgana. Če bi 
to dosegli, bi tudi izdeloval
ci hiš in oken imeli domače 
surovine. Zdaj morajo veči
no lepljenih elementov uvo
ziti iz Avstrije, elementi pa so 
narejeni iz slovenskega lesa – 
iz hlodov, ki smo jih izvozi
li. Po sklenitvi predelovalne 
verige bi se okrepila tudi viš
ja stopnja predelave,« so pre
pričani v Slolesu.

Združeni močnejši v gozdno-lesni verigi 
Žagarji in trgovci z rezanim lesom so ustanovili Slovensko lesno združenje Sloles, ki je že v prvih dveh letih delovanja doseglo nekaj pomembnih uspehov.                                     

Edo Oblak, direktor združenja Sloles

Primeri kažejo, da se v dobro delujoči gozdno-lesni 
verigi vrednost lesa iz gozda na poti do končnega 
lesnega izdelka lahko poveča tudi za stokrat ali še več.

V Slolesu ugotavljajo, 
da je investicijski ciklus 
treba začeti pri primarni 
predelavi (žagarstvu) 
in ga nato nadaljevati 
predvsem v proizvodnji 
lepljenih elementov in 
lepljenih plošč.

Žabnica – Gorenjska kmetijska svetovalna služba bo v pone-
deljek, 18. junija, ob 10. uri pripravila na njivi kmetije Šifrer v 
Ledinah na Žabniškem polju srečanje pridelovalcev ozimnih 
žit, hkrati pa bo tudi ogled poskusa z različnimi sortami žit. 
Pridelovalcem bodo predstavili letošnje pogoje pridelovanja, 
zdravstveno stanje žit in ponudbo semena za strniščno setev.

Srečanje pridelovalcev ozimnih žit

Primož ŠTEPIC 051/319-517

www.karsia.si

Za bogat in zdrav pridelek krompirja!

BANJO® forte 

krompirjeve plesni! 
DVOJNA MOČ!

BLOKIRA OKUŽBO!!

MOXIMATE® 
725 WG 

krompirjeve plesni! 

2018_karsia_gorenjski_glas_banjoF_moximate_11jun18.indd   1 12.6.2018   9:05:35
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Predstavili vam bomo:
 Ozimna žita (ječmen, tritikala, hibridna pšenica)
 Nove sorte krompirja (slavnik, savinja, meireska, bernina ...)
 Poskus s silažno koruzo (poudarek na silažnih LGAN hibridih)
 Pomen strniščnih dosevkov  za rodovitnost tal in trav za pridelavo krme
 Apnena gnojila za apnenje

Na dnevu polja se bomo pogovorili o pridelovalni sezoni žit, krompirja in koruze. 
Zaključek bo tradicionalno druženje po predstavitvi polja na Poličarjevi kmetiji.

 

RWA Slovenija, d.o.o. 
 

 

 

 

RWA Slovenija, d.o.o., 
Dolenjska c. 250 a, Škofljica
T: 01 514 00 70, 
E: semena@agrosaat.si
www.agrosaat.si

Agrosaat in Kmetijsko gozdarski Zavod Kranj
v sodelovanju s Poličarjevo kmetijo

VABIMO NA 18. TRADICIONALNI  
DAN POLJA  

v petek,  22. junija 2018, ob 10. uri na Polico pri Naklem

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

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

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

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko – Lovska 
družina (LD) Jezersko je 
v sodelovanju z gorenjsko 
in slovensko lovsko zvezo, 
Občino Jezersko in jezerski-
mi društvi pripravila v sobo-
to na ledeniku Skuta tradi-
cionalno, že štiriindvajseto 
tekmovanje lovcev v veles-
lalomu za pokal kristalne-
ga gamsa. Nastopilo je 54 

lovcev ter njihovih družin-
skih članov (otrok) iz enajst-
ih lovskih družin. Kot je 
dejal pobudnik za organiza-
cijo tega tekmovanja in seda-
nji starešina jezerske lovske 
družine Franc Ekar, so bili 
pogoji za tekmovanje dob-
ri, a zelo zahtevni, saj je bila 
proga dolga in valovita, sneg 
pa precej trd. Zmagala je eki-
pa LD Luče, druga je bila Bis-
tra, tretje Dovje, četrti Tržič 

in peti Bled. Med »gamsi« 
so bili od gorenjskih tekmo-
valcev najboljši: Robert Kralj 
(Tržič) – prvi in Davo Karni-
čar (Jezersko) – drugi v sku-
pini starih »kozlov«, Rado 
Košir (Dovje) – tretji med 
veterani, Borut Torkar (Bled) 
– tretji med modrostnimi 
»kozli«, Grega Mertelj (Dov-
je) – drugi med starejšimi 
»kozli«, Boštjan Primožič 
(Tržič) – tretji med srednje 

starimi »kozli« in Jure Legat 
(Dovje) – tretji med mladimi 
»kozli«. Tekmovalo je tudi 
pet »gamsovk«, med njimi 
sta bili od Gorenjk najbo-
ljši Janja Lukanc (Bled) na 
drugem in Maja Meglič Kle-
menčič (Tržič) na tretjem 
mestu. Med spremljeval-
ci je bil najhitrejši Erazem 
Likar z Mlake. Tekmovanje 
od odprl jezerski župan Jurij 
Rebolj.

Lovci smučali na ledeniku
Več kot petdeset lovcev iz enajstih lovskih družin se je v soboto pomerilo na ledeniku Skuta v 
veleslalomu za pokal kristalnega gamsa. Ekipno so zmagale Luče. 

Na ledeniku so bili dobri pogoji za izvedbo smučarskega 
tekmovanja. 

Starešina Franc Ekar je podelil priznanja najboljšim med 
»gamsi – starimi kozli«.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne aprila letos za mleko, dos-
tavljeno v mlekarno ter s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 28,16 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
66 centov ali za 2,29 odstot-
ka manj kot mesec prej. Ker 
je mleko v povprečju vsebo-
valo 4,17 odstotka maščobe 
in 3,36 odstotka beljakovin, 

je bila povprečna dejanska 
odkupna cena 31,33 evra in 
je bila za 68 centov ali za 
2,12 odstotka nižja kot mar-
ca. Odkupovalci so za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin pla-
čali povprečno 25,52 evra za 
sto kilogramov, cena, izraču-
nana glede na vsebnost maš-
čob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 28,58 evra in je 
bila za 64 centov ali za 2,19 
odstotka nižja kot mesec 
prej. Aprilski odkup je bil na 
ravni lanskega.

Odkupne cene mleka  
se še naprej znižujejo 

Cveto Zaplotnik

Podreča – Kmetovalci in 
člani Društva Sorško pol-
je – približajmo se nara-
vi so si v soboto na strokov-
ni ekskurziji pod vodstvom 
Cvetke Jagodič z biodinami-
čne kmetije v Črnolici ogle-
dali nekatere primere dob-
re kmetijske prakse v oko-
lici Celja. Kot navaja Zden-
ka Jerala iz društva, so se v 
vasi Polže ustavili na kmeti-
ji Soržev mlin, na kateri gos-
podar Oton Samec že 31 let 
ekološko kmetuje in hkrati 

spoštljivo ohranja etnolo-
ško in kulturno dediščino. 
V mlinu še vedno meljejo, 
občasno pa zaženejo tudi 
žago venecijanko. Cvetka 
Jagodič je Gorenjce pope-
ljala tudi po svoji razkosa-
ni biodinamični kmetiji: v 
vasi Vizore jim je pokaza-
la nasad aronije, v Arclinu 
nasad rička in belušev, v 
Črnolici pa nasad jagod, plo-
dovk in drugih poljščin. V 
Žičah so se ustavili v biodi-
namičnem zeliščnem vrtu 
Majnika, kjer jih je gostite-
ljica Majda Temnik, ki je vrt 

zasnovala, vodila od »rož-
ce do rožce« in delila svo-
je bogato znanje o njihovih 
zdravilnih lastnostih. Maj-
nika je znana tudi po pride-
lavi ekoloških kalčkov, zeli-
ščnih soleh in čajnih meša-
nicah ter po izobraževan-
jih s področja zelišč, žit in 
zdravega prehranjevanja. 
Posebno kulturno in duho-
vno doživetje jim je ponu-
dila Žička kartuzija z ostan-
ki gotske cerkve in drugimi 
objekti, z razstavo o zgodo-
vini kartuzije, s samostan-
sko lekarno in knjižnico ...

Poučno, zanimivo, koristno ...

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka  
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede 
na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97
Januar 2018 31,00 33,88 27,45 31,10
Februar 2018 29,60 32,91 26,28 29,88
Marec 2018 28,82 32,01 25,68 29,22
April 2018 28,16 31,33 25,52 28,58
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Simon Šubic

Kranj – Lastnik škofjeloške 
družbe Difa Borut Ažman, 
čigar družino revija Mana-
ger uvršča med sto najpre-
možnejših v Sloveniji, je bil 
približno tri leta žrtev golju-
fije in izsiljevanja s strani 
Dareja Gorjupa iz Ljubljane 
in soobtoženih, je prepriča-
no kranjsko tožilstvo. Skup-
no naj bi Ljubljančan od 
podjetnika izsilil več kot pol 
milijona evrov v denarju in 
zlatu, je na kranjskem okro-
žnem sodišču, kjer se je pred 
dnevi začelo sojenje zoper 
vpletene, navedel okrajni dr-
žavni tožilec Tilen Demšar. 
Gorjup je poleg goljufije in 
izsiljevanja obtožen še pro-
izvodnje in prometa škodlji-
vih stvari za zdravljenje, ker 
je nezakonito prodajal veli-
ke količine viagre in njej po-
dobnih tablet, ki vsebujejo 
tudi substance, ki se lahko 
izdajajo samo na recept. 

Po navedbah tožilstva naj 
bi Gorjup med oktobrom 
2104 in septembrom 2017 
Ažmana ogoljufal, ko mu 
naj bi obljubljal, da mu bo 
priskrbel večjo količino via-
gre, a se je ves čas nekaj za-
pletalo, obtoženi pa naj bi 
od podjetnika zahteval ved-
no nove zneske. V Gorjupo-
vi igri naj bi sodelovale tudi 
druge osebe, med njimi so-
obtožena Vladimir Marin-
ković in Goran Glamoča-
nin, ki naj bi jih prvoobto-
ženi Ažmanu predstavljal 
na način, da bi bila lahko 
zaradi njih ogrožena njego-
va varnost. Na podlagi po-
sojilnih pogodb naj bi tako 
oškodovanec Gorjupu izro-
čil skoraj 460 tisoč evrov, z 
izsiljevanjem, ki naj bi po-
tekalo med septembrom 
2016 in septembrom 2017, 
pa naj bi Ljubljančan od 
Ažmana pridobil še vsaj 

114 tisoč evrov v denarju in 
zlatu. 

Medtem ko je Glamočanin 
odločno zanikal kakršnoko-
li vpletenost v izsiljevanje, 
saj naj bi samo enkrat pro-
ti plačilu pripeljal Gorjupa 
pred Ažmanovo hišo v Škofji 
Loki, pa je prvoobtoženi Da-
rej Gorjup na sodišču prese-
netil s svojo različico zgod-
be. Zatrdil je namreč, da 
Ažmana ni izsiljeval, tem-
več naj bi mu podjetnik pla-
čeval za spolne usluge – po 
tri tisoč evrov na uro oziro-
ma od deset do petnajst tisoč 
evrov na noč. Ob tem naj bi 
bila tako on kot Ažman tudi 
žrtvi izsiljevanja s strani so-
obtoženih, ki naj bi vedeli za 
skrivne homoseksualne od-
nose in naj bi v zameno za 
molk zahtevali visoke zne-
ske denarja. Gorjup je še na-
vedel, da sam sicer ni homo-
seksualec, vendar pa je za-
radi potratnega načina živ-
ljenja in odvisnosti od koka-
ina potreboval veliko denar-
ja, zato da je privolil v spolne 
odnose s podjetnikom, pred 
katerimi pa je nujno moral 
vzeti kokain in viagro. Ne-
kaj denarja naj bi mu Až-
man izročil zato, da bi si ku-
pil lastno stanovanje, za kar 
pa da sta le navidezno pod-
pisala posojilne pogodbe, da 
podjetnik ne bi imel težav s 
svojo družino, je še zatrdil 
Gorjup. Glede velike količi-
ne viagre, ki so jo zasegli go-
renjski kriminalisti, pa je ob-
toženi zatrdil, da so last Až-
mana, ki naj bi jih pripeljal 
iz Nemčije. Ob tem je prvo-
obtoženi zanikal, da bi sam 
kadarkoli imel spletno stran 
za prodajo viagre ali da bi jo 
prodajal Ažmanu. 

»A te ni sram? Kakšne 
spolne usluge? Jaz sem ogor-
čen,« je bil oškodovanec Bo-
rut Ažman osupel, ko je sli-
šal, kako se je zagovarjal 

prvoobtoženi. Odločno je za-
nikal, da bi kdaj imel spolne 
odnose z moškim, in pouda-
ril, da je že vse življenje he-
teroseksualec. »To je zadnje, 
kar sem mislil, da si bo iz-
mislil. Kdor me pozna, ve, da 
se samo v ženski družbi dob-
ro počutim,« je dodal. Kot je 
razložil, je pri Gorjupu pred 
leti naročil 120 škatel viagre, 
saj zaradi tega ni želel obi-
skati zdravnika. Ko sta se do-
bila na Jeprci, mu je v ovoj-
nici izročil 7200 evrov, tedaj 
pa sta se pripeljala dva mo-
ška in se predstavila za kri-
minalista. Izgovoril se je, da 
je denar Gorjupu le posodil, 
potem pa odšel brez tablet. 
Gorjup mu je kasneje pove-
dal, da sta kriminalista za-
segla denar in viagre, in naj 
mu priskrbi še 7200 evrov za 
odvetnika, da bo izposloval 
vračilo zaseženih stvari. De-
narja ali tablet tudi potem ni 
dobil, še naprej se je neneh-
no nekaj zapletalo, Gorjup 

ga je spretno prepričal, da je 
založil še več denarja, dokler 
ni začel ugotavljati, kakšne 
velike vsote denarja mu je 
že izročil. »Nato se je izsi-
ljevanje stopnjevalo z varno-
stniki, najhuje pa s 'krimi-
čem', to naj bi bil krimina-
list, ki mu je bilo treba plače-
vati, da bi imel mir s polici-
jo, da nas ne bodo zaprli. Po-
tem se je začelo z nasiljem, 
grožnjami, da je vse podkup-
ljeno. Bil je prepričljiv, ker je 
bil ves čas paničen, kot pod-
jetnik pa nisem želel publici-
tete,« je hitel razlagati oško-
dovanec. »Na koncu me je 
bilo strah še za hčerko, gro-
zil je, da bodo mene ugrabili 
in bodo od nje zahtevali 200 
tisoč evrov,« je dodal. Ko so 
po približno treh letih za nje-
gove težave vendarle izvede-
li domači, so ga prepričali, da 
je vse skupaj prijavil policiji, 
je povedal. Po njegovih izra-
čunih je Gorjupu izročil več 
kot 678 tisoč evrov.

Viagra povod za izsiljevanje
Na kranjskem okrožnem sodišču so pred kratkim zaradi goljufije in izsiljevanja škofjeloškega podjetnika 
Boruta Ažmana začeli soditi Ljubljančanu Dareju Gorjupu. Zagovarjati se mora tudi zaradi prodaje 
viagre in podobnih zdravil. 

Goljufije in izsiljevanja obdolženi Darej Gorjup je s svojim 
zagovorom presenetil vse v sodni dvorani. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Ljubljana, Kranj – Po pone-
deljkovih hišnih preiskavah 
zaradi sumov korupcijskih 
dejanj v več slovenskih ban-
kah so ljubljanski kriminali-
sti pet oseb pridržali in pri-
vedli k preiskovalnemu sod-
niku. V predkazenskem po-
stopku, ki ga usmerja specia-
lizirano državno tožilstvo, so 

sicer za zdaj osumili skupno 
35 oseb, vsi so slovenski dr-
žavljani, ki naj bi storili vsaj 
31 kaznivih dejanj nedovo-
ljenega sprejemanja in daja-
nja daril, za kar je zagrožena 
kazen do pet let zapora. Pro-
tipravno pridobljena premo-
ženjska korist naj bi znašala 
okoli 850 tisoč evrov. Hišne 
preiskave, izvedli so jih več 
kot dvajset, so sicer potekale 

na območju Ljubljane, Kra-
nja in Kopra. 

Kriminalistična preiska-
va se je začela v začetku lan-
skega leta na podlagi prijave 
fizične osebe in oškodovane 
banke, je pojasnil vodja od-
delka za gospodarsko krimi-
naliteto v Sektorju krimina-
listične policije PU Ljublja-
na Martin Rupnik. V največ-
ji slovenski banki NLB so 

potrdili, da je preiskava ste-
kla na podlagi njihove pri-
jave zaradi sumov kaznivih 
dejanj, ki naj bi jih organizi-
rana kriminalna združba iz-
vajala na škodo NLB in ne-
katerih drugih bank. V NLB 
so namreč zaznali nenava-
dno poslovanje pri nekate-
rih strankah in zadevo pre-
dali policiji, s katero tudi v 
celoti sodelujejo. 

Osumljeni naj bi v NLB in 
najmanj petih drugih ban-
kah, med katerimi je bil tudi 
kranjski Lon, ki so ga v pone-
deljek prav tako obiskali kri-
minalisti, osebam, ki so bile 
sicer kreditno nesposobne, 
urejali posojila na podlagi 
ponarejene dokumentacije 
in za to prejemali provizijo. 
»Ugotovili smo, da je skupi-
na povezanih osumljencev 
iskala ljudi, ki so bili tako ali 
drugače kreditno nesposob-
ni, in jim omogočala kredi-
te, ki jih niso mogli odpla-
čevati,« je povedal Rupnik 
in pojasnil, da so bili zne-
ski odobrenih kreditov ve-
činoma manjši, nekateri 

pa so bili tudi višji od sto ti-
soč evrov. Med 35 osumljen-
ci so po njegovih besedah 
uslužbenci bank, zadolže-
ni za urejanje kreditov, kre-
ditojemalci in osebe, ki so 
iskale povezave med njimi. 
Med osumljenimi ni oseb iz 
vodstev oškodovanih bank, 
je še poudaril. 

Policisti so v hišnih prei-
skavah zasegli veliko doku-
mentacije, dve luksuzni vo-
zili, motorno kolo, več ele-
ktronskih naprav in več kot 
360 tisoč evrov gotovine, o 
nadaljnji usodi zaseženih 
predmetov pa bo odloča-
lo sodišče v kazenskem po-
stopku. 

Urejali kredite in pobirali provizijo
Ljubljanski kriminalisti so ugotovili, da naj bi osumljeni z odobravanjem posojil osebam,  
ki niso bile kreditno sposobne, šest bank oškodovali za najmanj 850 tisoč evrov. 

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so v torek zvečer v 
Kranju obravnavali voznika, 
ki ga je imel precej pod kapo, 
saj je preizkus alkoholizira-
nosti pokazal rezultat 1,25 
mg/l alkohola, kar je več kot 
2,5 promila. Policisti so vo-
znika pridržali, o prekršku 
pa bodo z nujnim obdolžil-
nim predlogom obvestili še 
pristojno okrajno sodišče. 

Škofjeloški policisti pa so 
v noči na četrtek obravnavali 
voznika, ki je bil v Poljanah 

nad Škofjo Loko samoude-
ležen v prometni nesreči. 
Zaradi neprilagojene hitro-
sti, ki ji je botroval tudi al-
kohol, je v ovinku zapeljal 
na nasprotno smerno vozi-
šče, nato pa povsem izgubil 
nadzor nad avtomobilom, ki 
je po prevračanju obstal na 
brežini ob vozišču. 

Gorenjski policisti so si-
cer prejšnji teden v poostre-
nem nadzoru prometa na al-
kotest povabili okoli 950 vo-
znikov: 27 jih je vozilo pod 
vplivom alkohola, pet pa pod 
vplivom prepovedanih drog. 

Alkohol za volanom

Simon Šubic

Tržič, Kranj – Tržiške poli-
ciste je v sredo pozno popol-
dne med obravnavo manjše 
prometne nesreče motil na-
ključni mimoidoči, da so ga 
morali prijeti na trdo, kranj-
ski policisti pa so v Kranju 
uporabili prisilna sredstva 
zoper moškega, ki je želel 
fizično obračunati z zdra-
vstvenim osebjem, ki ga je 
želelo oskrbeti zaradi po-
škodbe. 

V Tržiču se je v sredo po-
zno popoldne zgodila manj-
ša prometna nesreča, kar si-
cer ne bi bilo vredno objave, 
če se ne bi v obravnavo nesre-
če vmešal naključni občan, 
ki je iz ljubega miru z ne-
dostojnim vedenjem proti 
policistom začel kršiti javni 

red. Tržičan se na opozori-
la policistov ni oziral, umi-
ril pa se je šele po stopnjeva-
nju njihovih ukrepov. Zara-
di več kršitev so policisti pro-
ti njemu uvedli prekrškovni 
postopek.

V Kranju pa so policisti 
malo kasneje obravnavali 
prijavo domnevno povzro-
čene poškodbe moškemu 
na javnem kraju, ki je v in-
tervenciji policistov in pri 
nudenju prve pomoči želel 
fizično obračunati z zdra-
vstvenim delavcem. Deja-
nje mu je preprečil policist 
z uporabo prisilnih sredstev, 
ker pa se ni želel umiriti, so 
ga nazadnje pridržali. Pro-
ti kršitelju policisti vodijo 
prekrškovni postopek, o do-
godkih pred intervencijo pa 
še zbirajo obvestila.

Policisti niso imeli miru

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so ta teden obravnavali 
moškega, ki ga je občanka zalotila v svoji hiši, v katero je 
vstopil skozi odklenjena vhodna vrata. Hišo je moški hitro 
zapustil, lastnica pa je potrebovala približno 40 minut, da 
je dogodek naznanila policistom. Ti so osebo kljub temu iz-
sledili in ugotovili, da je po domovih na drzen način in brez 
ustreznih dovoljenj zbirala prostovoljne prispevke, odtujila 
pa ni ničesar, je razložil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. 
Zaradi prekrška zoper javni red in mir so moškega privedli k 
dežurni okrajni sodnici, ki je zanj odredila izgon iz države. 
Policija ob tej priložnosti znova opozarja, da malomarnost 
lastnikov zelo prispeva k povečanju tveganj za drzne tatvine 
iz stanovanj in hiš. Zato pozivajo lastnike, naj zaklepajo vrata, 
sumljive dogodke pa policiji takoj sporočijo. 

Nepovabljen vstopil v hišo
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Pogovor
»Ginekološka storitev  
je podcenjena,« je prepričana 
Polona Podnar. Stran 18

Pogovor
... z Barbaro Kušar in Primožem 
Kerštanjem o zboru Carmen 
manet ... Stran 19

Obletnice
Petinšestdeset let je, odkar je za 
jezom na Savi nastalo Zbiljsko 
jezero. Stran 20

Mateja Rant

»Mlade želimo navdušiti 
za naravoslovne poklice ozi-
roma da postanejo ustvarjal-
ci tehnologije prihodnosti, 
in ne samo njeni uporabni-
ki,« je v uvodu poudaril pred-
sednik iniciative Inženirki 
in inženirji bomo! Jože Tor-
kar. Pripravljavci Dneva ta-
lentov so prepričani, da smo 
narod inženirjev, inovator-
jev in pionirjev, kar dokazuje 
tudi trinajst uspešnih posa-
meznikov oziroma »pospe-
škov« za prihodnost, kot so 
jih imenovali, ki so jih gostili 
v šoli. Mladim so skozi pogo-
vor o poklicnih izzivih in pri-
ložnostih pomagali pri odlo-
čitvah o njihovi prihodnosti 
in prepoznavanju talentov, 
pomembnih za njihovo na-
daljnjo življenjsko pot.

Prve izkušnje v 
zagonskem podjetju

Svoje izkušnje na poklicni 
poti je dijakom med drugim 
predstavil Domen Krč iz pod-
jetja Bitstamp, ki je prve po-
klicne izkušnje pridobival v 
zagonskem podjetju, v okviru 
katerega so izdelovali prote-
inske tablice iz insektov. »Kot 
športnik sem namreč posku-
šal najti boljši vir beljakovin 
za športnike, in ker sem štu-
diral veterino, sem prišel na 
idejo, da bi jih pridobivali iz 
insektov.« Obžaluje sicer, da 
jim ideje ni uspelo razviti do 
te mere, da bi bilo izdelovanje 
omenjenih proteinskih tablic 
tudi dobičkonosno, zato so jo 
opustili, mu je pa to prines-
lo dragocene izkušnje. Pred 
približno letom dni je novo 
priložnost za svoj poklicni ra-
zvoj našel v marketingu ene 

največjih svetovnih borz s 
kriptovalutami Bitstamp, ki 
sta jo pred sedmimi leti v Kra-
nju ustanovila Nejc Kodrič 
in Damijan Merlak. »Čeprav 
gre za relativno mlado podje-
tje, je preteklo leto to področje 
zaznamovala izredna rast.« 
Prav zato se še bolj zaveda, 
da se morajo mladi znati pri-
lagajati spremembam, ki jih 

na trgu dela prinaša hiter ra-
zvoj tehnologij. »Hitro je tre-
ba usvajati nova znanja, če že-
liš biti konkurenčen. Danes 
se v podjetjih pričakuje stal-
no učenje, obenem pa ni do-
volj izpolnjevanje nalog, am-
pak moraš tudi sam dajati po-
bude,« zato svetuje mladim.

  

Samostojna pot  
ni enostavna

S tem ima zagotovo izku-
šnje tudi soustanovitelj podje-
tja Chipolo Primož Zelenšek, 
ki je pred šestimi leti na plat-
formi množičnega financira-
nja Kickstarter zbralo tristo ti-
soč dolarjev za razvoj sledni-
ka predmetov, ki s pomočjo 
pametnega telefona pomaga 
najti izgubljene oziroma zalo-
žene predmete. »Deluje tako, 
da recimo na ključ oziroma 

kakšen drug predmet pritr-
diš naš obesek in z mobilno 
aplikacijo lahko te predme-
te z zvokom najdeš oziroma 
obratno, pritisneš gumb na 
obesku in najdeš telefon,« je 
razložil Zelenšek. Na to ide-
jo so prišli, da bi »rešili« pro-
blem enega od soustanovite-
ljev, ki je ves čas izgubljal de-
narnico in ključe. »Zato smo 
se odločili, da najprej posku-
simo s tem produktom, da se 
naučimo tehnologije, potem 
pa bi začeli razvijati še dru-
ge izdelke, a do tega še nismo 
prišli,« priznava Zelenšek. Ta 
čas imajo 22 distributerjev za 
njihov izdelek po vsem svetu, 
dvajset odstotkov prometa pa 
ustvarijo prek spletne trgovi-
ne. Mladi se morajo zaveda-
ti, je poudaril, da odločitev za 
samostojno pot zagotovo ni 
enostavna. »A ko si mlad, je 

pač tako, da se zaletavaš v zid, 
potem pa ga ali podreš ali pa 
zid podre tebe.«

Na študij v tujino

Nič kaj enostavna ni niti 
odločitev za študij v tujini, je 
svojo izkušnjo z mladimi de-
lila nekdanja kranjska gim-
nazijka, zdaj študentka uni-
verze v Glasgowu Katja Basaj. 
»Končujem prvi letnik študi-
ja poslovnega menedžmen-
ta. Vedno me je vleklo v tuji-
no in imela sem srečo, da so 
me pri tem podpirali tudi star-
ši.« Čeprav odločitev o odho-
du v tujino ni bila lahka, pa 
je prepričana, da s tem og-
romno pridobiš. »In to ne le 
vrhunsko izobrazbo, ampak 
tudi drugačen pogled na svet. 
Obenem si prisiljen postati 
samostojnejši.« 

»Pospeški« za prihodnost
Dijaki tretjih letnikov Gimnazije Kranj so skupaj z iniciativo Inženirke in inženirji bomo! pripravili Dan talentov, na katerem so gostili uspešne  
podjetnike, znanstvenike, inovatorje in študente.

Domen Krč / Foto: Tina DoklPrimož Zelenšek / Foto: Tina Dokl Katja Basaj / Foto: Tina Dokl

Uspešni študenti in 
podjetniki so mladim 
skozi pogovor  
o poklicnih izzivih in 
priložnostih pomagali 
pri odločitvah  
o njihovi prihodnosti in 
prepoznavanju talentov, 
pomembnih za njihovo 
nadaljnjo življenjsko pot.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Hude posledice neurja 
v Črnomlju

Zadnji konec tedna so slo-
venski gasilci znova dokaza-
li svojo solidarnost. V Črno-
melj z okolico, ki ga je v pe-
tek opustošilo neurje s točo, 
se jih je z vseh delov Slove-
nije in tudi iz sosednje Hr-
vaške v dveh dneh odpravi-
lo skoraj dva tisoč in poma-
galo domačinom pri pokri-
vanju streh in drugi sanaci-
ji škode. Ta je bila velika, po 
zadnjih podatkih znaša 18,5 
milijona evrov. Samo na sta-
novanjskih objektih je pre-
segla šest milijonov evrov, 
na gospodarskih znaša sko-
raj štiri milijone, na indu-
strijskih 6,5 milijona evrov, 
na javnih zavodih (vrtcih 
in šolah) dobrih 1,2 milijo-
na evrov, na kmetijskih po-
sevkih in trajnih nasadih pa 
okoli 330 tisoč evrov. Pomoč 
po neurju, ki je v občini Čr-
nomelj poškodovalo naj-
manj petsto objektov, pride-
lek in številne avtomobile, je 
obljubil tudi premier v odha-
janju Miro Cerar. 

Medicinskih sester 
čedalje manj

V Univerzitetnem kli-
ničnem centru Ljubljana 
se spopadajo z velikim po-
manjkanjem medicinskih 
sester, kar naj bi ogrozilo 

delo na nekaterih oddelkih, 
so ta teden opozorili na zbor-
nici zdravstvene nege. To so 
priznali tudi v samem UKC 
Ljubljana: »Posamezne eno-
te, ne samo otroška intenziv-
na terapija, ampak tudi kar-
diologija, kardiovaskularna 
kirurgija, pulmologija, oto-
rinolaringologija, ortope-
dija, dializa, transplantaci-
ja, urgenca, intenzivna in-
terna medicina in druge se 
soočajo s kritičnim pomanj-
kanjem zdravnikov speciali-
stov, medicinskih sester in 
še drugega kadra.« Zaradi 
pomanjkanja medicinskih 
sester, ki množično zapuš-
čajo UKC, naj bi poleti za-
prli tudi celo del nekaterih 
oddelkov. V UKC sicer pra-
vijo, da razlogov za odhode 
ne poznajo, saj o njih niti 
ne smejo spraševati, najbrž 
pa medicinske sestre iščejo 
ugodnejša delovna mesta. 
Morda bi jih lahko zadržali 
z višjim plačilom, kar pa je 
skladno z zakonodajo o jav-
nih uslužbencih zelo ome-
jeno, so dodali. Pomanjka-
nje medicinskih sester je si-
cer težava celotnega sloven-
skega in tudi evropskega 
zdravstva.

Avstrijska vaja zaradi 
migrantov

Avstrija 25. junija, na slo-
venski dan državnosti, na 
mejnem prehodu Špilje na-
črtuje veliko vajo varovanja 

meje. Na njej bo sodelovalo 
več sto policistov in vojakov, 
ki bodo prikazali, kako usta-
viti veliko skupino begun-
cev. Slovenska stran se z iz-
vedbo vaje ne strinja, kar je 
ta teden notranja ministrica 
Vesna Györkös Žnidar v pis-
mu predstavila avstrijske-
mu kolegu Herbertu Kick-
lu. Po njenem bi imel prikaz 
množičnega prihoda neza-
konitih migrantov s sloven-
ske strani na avstrijsko nei-
zogibno zelo negativen uči-
nek v Sloveniji, verjetno pa 
tudi v Avstriji, vaja pa ne bo 
v ničemer prispevala k dob-
rim odnosom med država-
ma ali k skupnim prizade-
vanjem za obvladovanje mi-
grantske situacije v regiji. 
Slovenske oblasti ob tem po-
udarjajo, da so letos iz Av-
strije prejeli samo 13 vrnje-
nih migrantov. Naj še ome-
nimo, da je Avstrija ta teden 
opustila stalni nadzor na 
mejnih prehodih Holmec in 
Vič, kjer sta pred tem zadnji 
dve leti avstrijski policija in 
vojska izvajali strog 24-urni 
mejni nadzor.

Kaotične razmere v 
zaporih

Sindikata delavcev v pra-
vosodju in državnih orga-
nov sta ta teden opozorila, 
da so razmere v ljubljanskih 
zaporih katastrofalne, kar 
je posledica nepremišljene 
politike vodilnih v sistemu 

uprave za izvrševanje ka-
zenskih sankcij. Med dru-
gim je nadurno delo prese-
glo meje razumnega, kar je 
privedlo do izgorelosti pra-
vosodnih policistov. To bo 
privedlo do popolnega ko-
lapsa v ljubljanskem zaporu, 
če vodstvi uprave in zapora 
takoj ne zagotovita ustrezne-
ga števila pravosodnih poli-
cistov, so poudarili. Sindika-
listi zato zahtevajo takojšen 
odstop generalnega direk-
torja uprave Jožeta Podržaja 
in direktorja ljubljanskega 
zapora Mirana Candellarija. 

Pomoč s šolskimi 
potrebščinami

Slovenska karitas je ta te-
den začela dobrodelno akci-
jo Otroci nas potrebujejo, na-
menjeno zbiranju pomoči za 
otroke iz socialno ogroženih 
družin pri nabavi šolskih 
potrebščin, istočasno pa so 
župnijske karitas začele tudi 
z zbiranjem prošenj za po-
moč s šolskimi potrebščina-
mi. V Karitas ocenjujejo, da 
bo tudi letos pomoč potre-
bovalo več kot 12.000 soci-
alno ogroženih osnovnošol-
cev. Samo za najnujnejše in 
obvezne šolske potrebščine 
za enega otroka namreč star-
ši potrebujejo več kot 200 
evrov, kar je še posebej težka 
naloga za socialno ogrožene 
družine, so poudarili. V lan-
ski akciji so zbrali skupno 
več kot 331 tisoč evrov. 

Gasilci prišli na pomoč
Neurjem po Sloveniji ni videti konca. Med zadnjimi je neurje s točo zelo prizadelo občino Črnomelj, 
kjer so škodo ocenili na najmanj 18,5 milijona evrov.

Gasilci z vseh koncev Slovenije so množično pomagali 
svojim kolegom iz Črnomlja pri odpravljanju posledic 
hudega neurja s točo (slika je simbolična). / Foto: Simon Šubic

Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar meni, da bo 
imela avstrijska vaja varovanja meje pred migranti negativni 
učinek tako v Sloveniji kot v Avstriji. / Foto: Tina Dokl

Slovenska karitas znova pomaga otrokom iz socialno ogroženih 
družin pri nabavi šolskih potrebščin. / Foto: Slovenska karitas

Slovenci v zamejstvu (616)

Slovenska narečja Kanalske doline
Jože Košnjek

med sosedi
Ponedeljkov nastop učenk 

in učencev osnovne šole iz 
Ukev / Ugovizze v Kanalski 
dolini in drugih mladih v bi-
vši ukovški mlekarni je bil 
del projekta »Jezik – korenina 
naše kulture«, ki se je začel leta 
2016, končuje pa se ta mesec. 
Nosilec projekta je Združenje 
Don Mario Cernet, ki je po pre-
kinitvi leta 1997 znova začelo 
delovati leta 2012. Prizadeva si 
za ohranjanje slovenske kul-
ture, od slovenskega jezika in 
njegovih krajevnih različic, 
običajev, zgodovine do glas-
benega izročila. Mladim želi 
s spoznavanjem slovenščine 
in s sodelovanjem s Slovenci 
iz Slovenije in avstrijske Koro-
ške širiti obzorje in tako poma-
gati pri njihovi osebni rasti in 
napredovanju.

Projekt »Jezik – koreni-
na naše kulture« povezuje 
več partnerjev, med drugim 

deželo Furlanijo in Julijsko 
Krajino, Inštitut za sloven-
sko kulturo, občino Naborjet 
– Ovčja vas / Malborghetto 
– Valbruna in Večstopenj-
sko šolo Trbiž / Tarvisio. Nje-
gov cilj je vrednotiti sloven-
ska narečja v Kanalski doli-
ni in jih primerjati z nareč-
jem v Terskih in Nediških 
dolinah ter s slovenskim 

knjižnim jezikom. Z njiho-
vo pozabo bi trajno izginil 
najpomembnejši del kultur-
ne dediščine teh krajev. Delo 
pri uresničevanju projekta je 
bilo zahtevnejše tudi zato, kar 
v Kanalski dolini slovenšči-
na nima zakonske zaščite in 
je njeno poučevanje odvisno 
od dobre volje občinskih in 
šolskih oblasti ter italijansko 

govorečih učiteljev ter seve-
da od prizadevnosti in vztraj-
nosti učiteljic slovenščine, ot-
rok in njihovih staršev. Učite-
ljici Alma Hlede Preschern in 
Elisa Kandutsch sta na ukov-
ški osnovni šoli navduševali 
učence za zbiranje pravljic in 
pripovedk v slovenskih nare-
čjih doline, za njihovo branje, 
za učenje pesmi in za risanje 
zgodb iz teh pravljic in pri-
povedk. Veliko dela so ime-
li Marija Moschitz, Mariella 
Preschern, Osvald Errath in 
Alessandro Oman pri zbira-
nju učnega gradiva. Nabralo 
se je toliko gradiva, da se že ti-
ska pobarvanka s pravljicami 
za otroške vrtce in poseben 
učbenik za osnovne šole. Be-
sedila so narečna, zato bodo 
opremljena s slovenskim in 
italijanskim prevodom. Na-
staja tudi brošura s primerja-
njem narečij. 

Delo pri ohranjanju jezi-
kovne in splošne kulturne 
dediščine v Kanalski dolini s 
tem ni končano, povedo pred-
sednica Združenja Don Ma-
rio Cernet Ana Wedam, koor-
dinator projekta »Jezik – ko-
renina naše kulture« Albert 
Devetak in sodelavka v pro-
jektu Jasmin Schnabl iz Špe-
tra. Dosedanje delo namera-
vajo nadgraditi s projektom 
»Govorim, torej sem«. Spla-
ča se potruditi, saj so naša pri-
zadevanja pozitivno spreje-
ta med Kanalci in še posebej 
med mladimi, ki se zavedajo 
svojih korenin v rojstni dolini, 
dodaja Ana Wedam. 

Ana Wedam in Albert Devetak

Jasmin Schnabl iz Špetra 
v Benečiji
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (20)

Etnološko raziskovanje Gorenjske
Etnologija je zgodovinska 

in primerjalna veda o vsak-
danjem načinu življenja in 
kulturi ljudi v določenem 
času in prostoru. Etnologi 
najpogosteje raziskujemo s 
pogovori z ljudmi in opazo-
vanjem na terenu, beremo 
rokopisne in tiskane zapise 
ter knjige, hodimo v arhive. 
Prvi poklicni etnolog na Go-
renjskem je bila kustosinja 
Gorenjskega muzeja Vanda 
Stefancioza leta 1956. Da-
nes pa imajo vsi gorenjski 
muzeji etnologa, ki razisku-
je, zbira in hrani predmete 
vsakdanjega življenja, prip-
ravlja razstave, objave, pre-
davanja in vodstva.

Naloga prvih etnolo-
ginj Gorenjskega muzeja 
je bila spoznavanje gorenj-
skih vasi, odkrivanje značil-
nosti in posebnosti v nači-
nu življenja. V primerjavi 

z drugimi deli Slovenije so 
izstopali kvalitetno kmeč-
ko stavbarstvo, poslikana 
notranja oprema in boga-
ta noša, v gospodarstvu pla-
ninska paša in sirarstvo ter 
posamezne obrti, npr. sitar-
stvo, slamnikarstvo, obde-
lava lesa. Gorenjske vasi so 
bile družbeno precej razslo-
jene. Malo je bilo najboga-
tejših kmetov, ki so se pred 
osemdesetimi leti imeno-
vali veleposestniki. Značil-
ni so bili t. i. gruntarji, ki so 
bolj ali manj uspešno gospo-
darili na svoji zemlji. Pri bo-
gatejših so kot najeti delavci 
dobili sredstva za preživetje 
vsi drugi; tisti z malo zem-
lje in svojo hiško so se ime-
novali kajžarji, gostači brez 
premoženja pa so stanova-
li v najetih stanovanjih. Naj-
revnejši so bili berači, ki so 
hodili prosit od hiše do hiše. 

Kmetovali so tudi v gorenj-
skih mestih, kjer je veliko 
meščanov pridelovalo svo-
jo hrano, tudi žita, mleko 
in meso, viške pa prodajalo. 
O tem so na primeru Gor-
njesavske doline, Besnice 
in Kranja govorile razstave 
in objave kustosinje etnolo-
ginje Gorenjskega muzeja 
Anke Novak.

V duhu časa je bilo, da so 
od srede dvajsetega stoletja 
dalje etnologi urejali mu-
zejske hiše, na primer kon-
servator Vladimir Knific z 
muzealko Anko Novak Li-
znjekovo hišo v Kranjski 
Gori, ki je spomenik grun-
tarske domačije. Še bolj 
znan je kajžarski dom Frana 
S. Finžgarja v Doslovčah. V 
njih si obiskovalec lahko do-
mišlja, kako so živele gene-
racije prednamcev. Bolj živo 
predstavo nam ustvarijo 

spomini sodobnikov, na pri-
mer Finžgarjevo delo Leta 
mojega popotovanja.

Sodobno etnološko razi-
skovanje nas vodi v podrob-
nosti nekdanjih načinov 

življenja, zanima nas, kako 
je kaj delovalo. Spoznava-
mo, da se je življenje kar 
naprej spreminjalo, stalnica 
je, da smo Gorenjci delovni 
in ustvarjalni.

Posebne vrste raziskovanje je bilo urejanje Mrakove hiše 
na Bledu 25 let po smrti zadnje lastnice. Hiša bo urejena v 
etnološki muzej Občine Bled. / Foto Matjaž Mazi, 2016

Miha Naglič

Smrt Roberta Kennedyja

Smo v prelomnem letu 
1968. Takrat so mladi Ame-
ričani serijsko umirali v Vie-
tnamu, doma so najprej ubi-
li Martina Luthra Kinga, za 
njim pa še »drugega« Ken-
nedyja. Kako se je zgodilo? 
»43-letni Bobby, kot so kli-
cali Roberta F. Kennedyja, 
je umrl tik po velikem zma-
goslavju, usodnega večera je 
namreč izvedel, da je zma-
gal na (demokratskih) stran-
karskih volitvah za predse-
dniško nominacijo v zvez-
ni državi Kalifornija, kar je 
bil pomemben mejnik na 
poti proti Beli hiši. Z zma-
go se je število njegovih elek-
torskih glasov povečalo na 
393, kar ga je med demo-
kratskimi kandidati uvrstilo 
na drugo mesto, za Huber-
ta Humphreyja in pred Eu-
gena McCarthyja, pred nji-
mi pa so bili še sklepni me-
seci strankarske kampanje. 
Kennedy je v boj za predse-
dniško nominacijo stopil po-
zno, kandidaturo je naznanil 
šele 16. marca, analitiki pa so 
mu ob naraščajoči priljublje-
nosti napovedovali zmago in 
odprt boj za Belo hišo proti 
republikanskemu kandida-
tu Richardu Nixonu, ki ga je 
osem let prej premagal John 
F. Kennedy. V bratovi vla-
di je bil Bobby pravosodni 

minister, to funkcijo je op-
ravljal še leto dni po atentatu 
na JFK-ja leta 1963, potem pa 
uspešno kandidiral za sena-
torja. Čeprav so se po atenta-
tu na Roberta Kennedyja po-
javljale različne teorije zaro-
te, najglasnejša je bila, da ga 
je, tako kot JFK-ja, umorila 
Cia, so dogodki 5. junija 1968 
dokumentirani v celoti. V ho-
telu Ambassador v Los Ange-
lesu je imel Kennedy kma-
lu po polnoči nagovor svo-
jih volivcev, potem pa so ga, 
da bi skrajšali pot in pohite-
li, v prostor za novinarje pe-
ljali skozi hotelsko kuhinjo, 
čeprav mu je telesni stražar, 
nekdanji FBI-jev agent Bill 
Barry, to odsvetoval. V gneči 
v kuhinji se je Kennedy obr-
nil na levo in se rokoval z Ju-
anom Romerom, ko je nanj 
z 22-kalibrsko pištolo streljal 
24-letni Sirhan. Kennedy je 
končal s tremi strelnimi ra-
nami, ena izmed krogel ga 
je zadela v glavo, poškodova-
nih je bilo še pet drugih ljudi, 
preden so trije moški Sirha-
na podrli na tla in ga onespo-
sobili. Kennedy, ki je obležal 
na tleh, je Romera vprašal, 
ali so vsi v redu, na kar je Ro-
mero odgovoril pritrdilno. 
Kennedy se je obrnil proč in 
dejal: 'Vse bo v redu.' Po ne-
kaj minutah so prispeli reše-
valci, njegove zadnje besede, 
preden je izgubil zavest, so 
bile: 'Ne dvigajte me.' Takoj 
so ga prepeljali v bolnišnico, 

najprej v Central Receiving 
Hospital in potem v bolni-
šnico Dobrega samarita-
na, kjer so ga operirali, toda 
poškodbe so bile prehude. 
Umrl je 26 ur po atentatu, 6. 
junija ob 1.44 po krajevnem 
času.« Vzrok za atentat naj bi 
bil Kennedyjeva podpora Iz-
raelu. »Preden je vstopil v po-
litični svet, je delal kot novi-
nar pri Boston Postu, za ka-
terega je leta 1948 poročal iz 
Palestine (ki je bila takrat pod 
britansko upravo) in izražal 
naklonjenost nastanku drža-
ve Izrael. Kennedyjevo pod-
piranje Izraela je bil glavni 
razlog, ki je Sirhana prive-
del do tega, da ga je ustrelil. 
Kot je bilo pozneje objavlje-
no, je Sirhan v svojem dnev-
niku zapisal, da mora pokon-
čati Kennedyja še pred 5. ju-
nijem, ko je minilo eno leto 
od šestdnevne vojne med Iz-
raelom in Arabci. Sirhana 
so na sojenju leta 1969 ob-
sodili na smrt, tri leta pozne-
je pa so kazen spremenili v 
dosmrtni zapor. Kazen zdaj 
74-letnik preživlja v Kalifor-
niji, kjer mu vsakih pet let 
zavrnejo prošnjo za pogoj-
ni izpust.« Še vedno živi tudi 
Robetova žena Ethel, s kate-
ro sta imela 11 otrok in je 11. 
aprila letos dopolnila 90 let. 
(Vir: Ksenja Tratnik, MMC 
RTV SLO) Zakaj obujati 
spomin na ta dogodek pred 
petdesetimi leti? Vznemir-
ljivo je vprašanje, ali bi se 

ameriška in svetovna zgodo-
vina odvijali kaj drugače, če 
bi predsednik postal še dru-
gi Kennedy. Po drugi strani 
pa vidimo, kako so nekatere 
zgodbe prave stalnice v sve-
tovnem dogajanju. Ena ta-
kih je zgodba Izraela in Pa-
lestincev, ameriška podpora 
prvemu in nenehno izigra-
vanje drugih.

Trump pohvali Kima

Sicer pa je bil v minulem 
tednu v ospredju pozornosti 
aktualni predsednik ZDA, ki 
je po srečanju s Kim Džong 
Unom v Singapurju (21. 6.) 
izjavil: »Kim se je z dogovo-
rom obvezal za popolno de-
nuklearizacijo … Danes lah-
ko grozote spopadov zame-
njamo z blagoslovom miru. 
Ves svet si želi sodelova-
nja s Severno Korejo. Kim 
bi se lahko zapisal v zgodo-
vino kot voditelj, ki je svoje 
ljudstvo popeljal v novo ob-
dobje razcveta.«

Kim pohvali Trumpa

Kim Džong Un ob isti pri-
ložnosti: »Gre za zgodo-
vinski dogodek. Preteklost 
bomo pustili za sabo. Svet 
bo videl veliko spremembo. 
Želim se zahvaliti Trumpu, 
da je omogočil to srečanje. 
Ni bilo lahko priti do te toč-
ke.« Velike besede, zdaj ča-
kamo še na dejanja …

Drugi Kennedy
Prvi je seveda John F. Kennedy, predsednik ZDA, ubit v atentatu leta 1963. Tudi njegov mlajši brat Robert 
(ta je drugi) bi lahko postal predsednik, a so ga ubili že preventivno, 5. junija 1968, tudi njega v atentatu …

Senator Robert Kennedy in predsednik L. B. Johnson v 
ovalni pisani Bele hiše, 22. 6. 1966 / Foto: Wikipedija

Zgodovinska fotografija: prva moža Severne Koreje in ZDA, 
še nedavno smrtna sovražnika, se rokujeta na srečanju v 
Singapuru, 21. 6. 2018. / Foto: Wikipedija

Korak na poti do Singapurja: vodja južnokorejske varnostne 
službe Chung Eui-yong pri Kimu, 6. 3. 2018. Desno je 
Kimova sestra in svetovalka Kim Yo-jong. / Foto: Wikipedija

Mag. Tatjana Dolžan 
Eržen
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Suzana P. Kovačič

Predvidoma jeseni bodo 
ženske že rojevale v obno-
vljenem porodnem bloku. 
Kakšen bo?

»Porodni blok smo podrli 
praktično do temeljev. Ima-
mo pet novih porodnih apart-
majev, ki so dovolj prostorni, 
da bodo zagotovili zasebnost 
in potrebno udobje. Vsak ima 
tudi svojo kopalnico. Z grad-
benimi deli smo zaključili, in 
če bo javni razpis šel normal-
no skozi, bomo porodni blok 
čez poletje tudi opremili. In-
vesticija je vredna približno 
980 tisoč evrov, večino de-
narja bo zagotovila lastnica 
bolnišnice, država. Smo pa z 
lastnimi sredstvi ravno obno-
vili pralnico, tako nam 36 ton 
perila, kolikor ga operemo na 
leto, ne bo treba več v celoti 
dajati zunanjim izvajalcem, 
ampak ga bomo polovico op-
rali pri nas. S tem bomo kar 
nekaj prihranili.«

Torej bojazni, da bi porodni-
šnico zaprli, ni? Zakaj bi drža-
va sicer investirala v obnovo? 

»Tudi o upravno-admini-
strativnem združevanju z je-
seniško bolnišnico zaradi ra-
cionalizacije poslovanja, kot 
se je tudi že omenjalo, ni ka-
kšnih pogovorov. Bolj je pot-
reba v kranjski bolnišnici po 
še dodatnih storitvah, poleg 
ginekologije in porodništva 
seveda. Želja je urološka am-
bulanta, za katere so v Slove-
niji zdaj dolge čakalne vrste, 
pa abdominalna ambulanta 
in kirurgija za obe področji, 
če bi nam zdravstvena zava-
rovalnica program priznala. 
Že zdaj v bolnišnici opravlja-
mo tudi zahtevne ginekolo-
ške posege, kot sta operaci-
ja globoke endometrioze in 
sakrofiksacija. Pred kratkim 
sem brala, da se zdravstveni 
zavarovalnici kopiči višek de-
narja. Ne vem, zakaj ga zdaj 
ne razporedijo, ne da bodo ob 
koncu leta razmišljali o tem, 
kako bi v bolnišnicah lahko 
naredili še kakšno operacijo 
več. Mislim, da je sistem še 
vedno preveč rigiden in bi se 
bilo treba hitreje obrniti.«

Ne samo porodni blok, cela 
stavba je dotrajana. Razmiš-
ljate o obnovi v tej smeri?

»Z ministrstvom za zdravje 
se že pogovarjamo o investici-
ji, vredni 10,5 milijona evrov. 
Vanjo sodijo obnove opera-
cijskega bloka s sterilizacijo, 
ambulantnega dela, bolniš-
kih oddelkov, laboratorija, za-
menjava oken in ogrevanja. 

Veliko oken je, ki se jih ne da 
več normalno odpreti, žaluzij 
se ne da več upravljati ... Pot-
rebna bo tudi energetska sa-
nacija stavbe, za katero naj 
bi dobili evropska sredstva. 
In pa seveda obnova večjega 
dela porodniškega oddelka, 
ki ima še vedno samo eno ko-
palnico za vse mamice. Mis-
lim, da nam v državi ne gre 
tako slabo, da ne bi mogli te-
meljito obnoviti take bolni-
šnice, kot je kranjska.«

Približno sto trideset vas je 
zaposlenih. Vas je dovolj ali 
se prav tako soočate s po-
manjkanjem kadra?

»Strežnic nam zelo pri-
manjkuje, komaj še shaja-
mo. Pridejo na novo za kak 
mesec, potem odidejo. Pro-
blem je finančni, saj stre-
žnica za delo v treh izmenah 
dobi morda sto evrov več, kot 
če je prijavljena na zavodu 
za zaposlovanje. Delo pa je 
še zlasti v porodni in opera-
cijski sobi kar težko. Manjka 
nam tudi ginekologov. Rav-
no smo imeli objavljen raz-
pis, a brez odziva. Vsak dan 
bi morali biti trije ginekolo-
gi samo v dispanzerju, a ne 
zmoremo, ker imamo vse-
ga skupaj polno zaposlenih 
samo osem ginekologov, ki 
delajo v ambulantah, hospi-
talu, porodni sobi in dežur-
stvih. Krpamo na vseh kon-
cih, zgodi se, da eden pokri-
va dve delovišči hkrati, malo 
si pomagamo s specializanti. 
Problem je vseslovenski, saj 
ženske povsod težko pride-
jo do ginekologa. Le za me-
dicinske sestre lahko rečem, 
da jih z razpisi še dobimo, a je 
tudi tu situacija vse slabša.«

Kako finančno poslujete?
»S finančno injekcijo dr-

žave, 1,5 milijona evrov, smo 
poplačali zapadle dolgove do 
dobaviteljev, še vedno pa os-
taja en milijon evrov kumu-
lativne izgube. Tekoče po-
slovanje se je malenkost po-
pravilo, ker so se tudi cene 
zdravstvenih storitev letos 
dvignile za pet odstotkov, 
po ocenah Združenja zdra-
vstvenih zavodov Sloveni-
je bi se sicer morale dvigni-
ti še za pet odstotkov, da bi 
bile realne. 

Velik problem, s katerim 
se srečujemo v naši in dru-
gih slovenskih bolnišni-
cah, ki imajo ginekologijo, 
je podcenjena ginekološka 
storitev, ki je dokazano pre-
nizka za skoraj 12 odstotkov. 
Z vsakim posegom v gineko-
logiji naredimo minus; mo-
del uteži, po katerih dobimo 
plačano storitev po pavšalih, 
so v Slovenijo prinesli iz Av-
stralije, niso ga pa prilagodi-
li našim razmeram. 

Vmes nihče ni upošte-
val, da so se stvari razvile, da 
imamo danes druge tehni-
ke operiranja, drugačne ma-
teriale (večinoma za enkra-
tno uporabo). Vse skupaj je 
plačano po utežeh; če je utež 
zelo nizka, je slabo plačano, 
če je visoka, kot je npr. orto-
pedija, je bolje plačano – na 
ta način lahko splošne bolni-
šnice za silo krpajo minus iz 
ginekologije na račun plusa 
v drugih bolje vrednotenih 
programih. Naša bolnišnica 
pa je specializirana bolnišni-
ca, ki nima možnosti preno-
sa programa v bolje vredno-
tena področja sistema SPP. 
Na anomalije je opozarjala 

že nekdanja direktorica An-
dreja Cerkvenik Škafar.«

Kakšen sanacijski program 
torej predlagate?

»Če bi nam samo pošteno 
plačali storitve, ki dokazano 
niso plačane, bi imeli pozi-
tiven rezultat. To je sistem-
ski ukrep. V ceni storitve po-
roda zdaj ni ločene obravna-
ve zdravega novorojenca, za-
radi česar ima naša bolnišni-
ca letno milijon evrov manj 
prihodkov. Zagotavljati mo-
ramo neprekinjeno zdra-
vstveno varstvo, a nimamo 
plačanega. Ob reviziji juni-
ja lani je revizorka izračuna-
la, da smo leta 2016 izplačali 
več kot 630 tisoč evrov za za-
gotavljanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva, ki jih 
zavod nima pokritih. Zaradi 
nerealiziranega programa – 
stavbo je treba najprej zares 
obnoviti in zaposliti dodatne 
ljudi – je bolnišnica preteklo 
leto izgubila približno štiris-
to tisoč evrov.«

Uvedli ste novo storitev Vpra-
šaj babico. Kako poteka?

»Nosečnice imajo veliko 
vprašanj, odgovore pa pogos-
to iščejo po raznih forumih, 
ki nimajo kaj dosti zveze s 
porodništvom in strokovnim 
znanjem. To ni v redu, zato je 
ena od naših babic vsak zad-
nji torek v mesecu ob 13. uri 
v bolnišnični knjižnici na vo-
ljo za odgovore. To se dobro 
obnese, običajno se razvije 
sproščen pogovor. Nosečni-
ce, ki seveda lahko pridejo s 
partnerji, lahko vprašajo kar-
koli, saj v ambulantah pri re-
dnih pregledih za to ni vedno 
na voljo dovolj časa. Bistveno 

je, da so bodoče mamice mir-
ne, da vedo, da se bo vse spro-
ti dogovorilo …«

Kako je s številom porodov, 
kakšne vrste porodov zago-
tavljate?

»V tem času smo na po-
dobnem številu porodov kot 
v enakem obdobju lani. Lani 
smo imeli skupaj 1411 poro-
dov, kar je povprečje zadnjih 
let in nas v evropskem merilu 
uvršča med večje porodnišni-
ce. Toliko se govori o naravnih 
porodih ... sama sem v osno-
vi porodničarka in lahko re-
čem, da je najbolj optimalno, 
če se rojeva naravno, to pome-
ni brez nekih intervencij. Žal 
vedno ne gre in potrebujemo 
neko pomoč, dodatno inter-
vencijo, da na koncu dobimo 
zdravo mamo in zdravega ot-
roka. Na voljo imamo vse vrste 
analgezije; včasih je treba do-
dati kakšna protibolečinska 
sredstva, terapijo, da porodni-
ca porod lažje prenaša, če se 
sama tako odloči. Po novem 
imamo tudi t. i. smejalni plin, 
to je dušikov oksidul, ki poro-
dnico malo sprosti.« 

Zakaj ste spremenili režim 
obiskov, ki so zdaj nekoliko 
krajši?

»Imamo zelo kratko ležal-
no dobo, v povprečju 2,4 dne-
va. Tisti dan, ko so ženske 
npr. operirane, raje počivajo, 
kot da imajo veliko obiskov 
– in to nam večkrat povedo 
tudi same. Obiski so dovolje-
ni vsak dan od 15. do 17. ure 
na ginekološkem in porodni-
škem oddelku in so omejeni 
na eno zdravo odraslo osebo 
in zdrave sorojence. Obiski v 
enoti intenzivne nege so vsak 
dan od 15. do 17. ure, omeje-
ni so na eno zdravo osebo za 
največ deset minut. Za ukrep 
smo se odločili tudi zaradi 
preprečevanja širjenja bolni-
šničnih okužb, predvsem pa 
na željo naših pacientk.«

Pred kratkim ste nastopi-
li mandat direktorice BGP 
Kranj, prej ste bili vršil-
ka dolžnosti direktorice. 
Kakšna je vaša vizija?

»Kar se mi zdi, da manjka, 
je malo več entuziazma, dob-
re volje in temu se bo treba 
med zaposlenimi bolj posve-
titi. Moja želja je, da bi naša 
bolnišnica postala najsodob-
nejša, visoko strokovna, ug-
ledna, varna in prijazna bol-
nišnica za ginekologijo in 
porodništvo v širši regiji, ne 
le na Gorenjskem. Prepriča-
na sem, da nam s skupnimi 
močmi lahko uspe.«

Ginekološka storitev je podcenjena
»Mislim, da nam v državi ne gre tako slabo, da ne bi mogli temeljito obnoviti take bolnišnice, kot je kranjska,« je prepričana nova 
direktorica Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Polona Podnar, dr. med. Obnova porodnega bloka se zaključuje, sredi 
dogovora je še večja investicija, vredna 10,5 milijona evrov, potrebna je tudi izvedba programa sanacije. Bolnišnica je kadrovsko 
najbolj podhranjena s strežnicami in ginekologi, Podnarjeva je v pogovoru predstavila tudi novo storitev Vprašaj babico.

Polona Podnar / Foto: Tina Dokl

Polona 
Podnar

»Če bi nam 
samo pošteno 
plačali storitve, 
ki dokazano 
niso plačane, bi 
imeli pozitiven 
rezultat. To je 
sistemski ukrep. 
Tudi v ceni 
storitve poroda 
zdaj ni ločene 
obravnave 
zdravega 
novorojenca, 
zaradi česar ima 
naša bolnišnica 
letno milijon 
evrov manj 
prihodkov.«
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Igor Kavčič

Do koncerta je le še nekaj 
dni. Ste v Carmen manet 
pripravljeni?

Primož: »Skladbe vadi-
mo že več mesecev, danes 
pa smo šli še skozi režijski, 
scenski in celotni koreograf-
ski del koncerta. Tu v gim-
nazijski telovadnici smo na-
redili oder, da približno do-
bimo občutek, kako bo vide-
ti v Gallusovi dvorani. Zad-
nji teden sledi finiš, pilje-
nje zadnjih detajlov, sicer pa 
mislim, da smo dobro prip-
ravljeni. Program koncer-
ta je zelo raznolik, veliko ga 
je, zato smo morali biti vse-
skozi tudi z glavo popolno-
ma pri stvari.«

Barbara: »Vzdušje je na 
višku. Dekleta smo navdu-
šena, že se je pokazala pra-
va podoba celotnega progra-
ma, ki je zelo kompleksen 
in zahteva popoln angažma 
vsake pevke posebej.« 

Primož: »Koncentracija 
mora biti popolna, veliko je 
besedila, skladbe so različne, 
v vsaki se zgodijo neke dru-
ge stvari. Pesmi so zelo kon-
trastne, vsaka izmed njih je 
močna na svoj način.« 

Zgodba zbora Carmen ma-
net se je pravzaprav začela z 
Dekliškim pevskim zborom 
Gimnazije Kranj, ki je začel 
prve obrise dobivati na za-
četku tisočletja, vodili pa ste 
ga prav vi, Barbara?

Barbara: »Leta 2002 sem 
s takratnimi dijakinjami se-
stavila manjšo pevsko sku-
pino in že kmalu začela 
vztrajno nagovarjati Primo-
ža, s katerim sva sodelovala 
v APZ France Prešeren, naj 
se nam pridruži kot dirigent. 
Po štirih letih mi je le uspe-
lo, prevzel je dekliški pevski 
zbor in mislim, da je potre-
boval dobro leto, da je zbor 
prišel na res vrhunsko ra-
ven, ko smo se tudi že lah-
ko začeli pojavljati na med-
narodnih tekmovanjih.« 

Primož: »Z dekleti smo 
začeli resno delati, sledili 
so uspehi, udeleževali smo 
se tekmovanj, ki so bila tudi 
dobra motivacija zanje.«

Danes so jedro »carmenc«?
Barbara: »Tako je. Ko so 

zaključevale gimnazijo, sem 
razmišljala, mar ni škoda ta-
kega potenciala, toliko dob-
rih pevk, ki bodo odšle dru-
gam. Zanimivo je sicer, da 
se v drugih zborih nekako 
niso našle, ker so bile tako 
zelo vajene načina dela, kot 

smo ga imele v dekliškem 
zboru. Sicer sva jih tudi s 
Primožem pošiljala v zbo-
re, vabili so jih različni zbo-
rovodje, ampak med njimi 
je bila vseskozi želja, da se ta 
zgodba nadaljuje in nadgra-
di v novem zboru.« 

Primož: »To razmišlja-
nje je bilo tako z najine kot 
njihove strani. Če ne bi bilo 
obojestranske želje, potem 
vse skupaj ne bi imelo smis-
la. Zbor je pravzaprav nastal 
zelo spontano.«

Barbara: »Tako smo se 
leta 2011 odločili za zbor 
nekdanjih gimnazijk. Ime 
Carmen manet, kar pome-
ni pesem ostane, sem si iz-
mislila jaz. Nekje sem preb-
rala misel Littera scripta ma-
net oz. zapisana beseda osta-
ne – in sem pomislila, saj pe-
sem tudi ostane. Pri pokojni 
profesorici Avščevi sem pre-
verila, ali to drži, in je rekla, 
da je ime v redu.«

Vodenje gimnazijskega zbo-
ra je v zadnjih letih prevze-
la nova zborovodkinja, vidva 
pa sta se v popolnosti posve-
tila zboru Carmen manet, ki 
je v zadnjem letu postal tako 
rekoč blagovna znamka ...

Barbara: »To je res, saj je 
vodenje dekliškega zbora 
prevzela nova profesorica 
glasbe na gimnaziji Marje-
ta Oblak.«

Primož: »Tu je še Erik 
Šmid, ki je prevzel mešani in 
moški zbor. Prav je, da mla-
di ljudje z ambicijami prev-
zamejo šolske zbore.«

Barbara: »Hkrati pa je gi-
mnazijski zbor naša stalna 
baza za nove pevke. Že v de-
kliškem zboru smo na avdi-
ciji imeli kar velik naval, mo-
goče smo sprejeli vsako tre-
tjo pevko, v Carmen manet 
pa je še dodaten izbor. Tudi 
zato lahko rečem, da imamo 
res dobro zasedbo.«

Lanska zmaga v Latviji in na-
slov evrovizijskega zbora leta 
je zagotovo eden vrhuncev v 
kratki zgodovini zbora. Kako 
danes, skoraj leto dni kasne-
je, gledata na ta uspeh?

Primož: »Zadeli smo s 
programom. To je dejstvo. 
Zamislil sem si, da naredi-
mo dve kontrastni skladbi in 
predvsem da z njima preds-
tavimo Slovenijo. Zakaj bi 
peli tuje pesmi, ki jih tuj-
ci mogoče pojejo bolje, dru-
gače ali pa že slišano. Anga-
žiral sem skladatelja Katari-
no Pustinek Rakar in Sama 
Vovka in jima dal smerni-
ce, da sem si zamislil dve 

pesmi eno živahno, drugo 
bolj umirjeno, predvsem pa 
nekaj ljudskega. Z zavzetim 
pristopom in dobro izvedbo 
nam je potem tudi uspelo.«

Barbara: »Medijska pozor-
nost ob naši vrnitvi domov je 
bila zelo velika. Če smo vča-
sih morali sami sporočati o 
svojih uspehih, so nas zdaj 
pričakali, od dnevnih časopi-
sov do vseh televizijskih po-
staj. Tudi vabila za koncerte 
so začela prihajati.«

Primož: »In to plačane kon-
certe. Prej smo peli za klobaso 
in avtobus, zdaj lahko za kon-
cert postavimo ceno. Marsi-
kateri slovenski zbor bi si to 
zaslužil, pa nima te možnos-
ti. Odločili smo se, da sta dva 
koncerta na mesec dovolj, 
čeprav je povpraševanje pre-
cej večje. Carmen manet nis-
mo ustanovili s komercialni-
mi nameni, ampak zato, ker 
želimo ustvarjati dobro glas-
bo, ker nam je izziv vsak kon-
cert in ne višina zaslužka.« 

Barbara: »S tem smo se 
vedno strinjala tudi dekleta. 
V zboru se vedno o vseh stva-
reh skupaj pogovorimo.« 

Tudi o koncertu v Gallu-
sovi dvorani Cankarjeve-
ga doma, ki sprejme več kot 
1200 ljudi? Ni veliko zborov, 
ki bi na samostojni koncert 
vabili v osrednjo slovensko 
koncertno dvorano ...

Barbara: »Dvorana ima 
1540 sedežev. Pravzaprav se 
nismo odločili sami, ampak 
smo dobili povabilo glasbe-
ne agencije in Cankarjevega 
doma. Če smo sami najprej 
še nekoliko dvomili, so or-
ganizatorji prepričani, da 
bomo dvorano napolnili. 
Dekleta so bila seveda zelo 
zato, to je le največja sloven-
ska koncertna dvorana. Na-
stop v njej je prestiž.« 

Kako ste izbirali program 
koncerta, ki bo v dveh delih 
trajal polni dve uri?

Primož: »Že dolgo sem 
imel željo po skladbi Ma-
gnificat norveškega sklada-
telja K. A. Arnesena, a si je 
nikoli nismo mogli privo-
ščiti, ker je za izvedbo treba 
imeti tudi godalni orkester. 
Ko sem zdaj poklical Godal-
ni orkester Slovenske filhar-
monije, so bili takoj za, saj že 
vedo za nas. Kot mi je zago-
tovil sam skladatelj, bo naša 
izvedba tudi prva slovenska. 
To je čudovita skladba za so-
pran, godalni orkester, kla-
vir in orgle. Imamo odlično 
sopranistko Ernestino Jošt. 
V drugem delu bomo izvedli 
evrovizijski program ter ko-
pico novih skladb.«

Tudi skladbo Apollo 18, ki jo 
je za vas zložil Samo Vovk?

Primož: »Samo je naredil 
precej ''odbito'' skladbo. So-
deloval je s prijateljem, sicer 
župnikom v Vipavi, ki je na-
pisal ljubezensko pesem, on 
pa jo je uglasbil. To bo zad-
nja pesem koncerta, tak pa je 
tudi naslov tudi zgoščenke, 
ki izide na dan koncerta.«

Motivov za delo torej tudi v 
tem projektu ni manjkalo?

Barbara: »Vseskozi smo 
bile zelo vpete v proces 
priprave koncerta. Same 
smo pripravile celotno 
zgodbo z naslovom Vidim 
te. Razdelile smo se v skupi-
ne, ena se je ukvarjala s po-
vezovalnim besedilom, dru-
ga se je posvetila scenskim 
predlogam, tretja je pripra-
vila kostumske predloge. Za 
koncert pripravljamo različ-
na presenečenja, lahko bi 
rekla za vsakega obiskovalca 
posebej. Ampak naj to osta-
ne skrito do koncerta.

V zboru je trenutno 33 pevk 
različnih starosti. Nekatere 
so polovico mlajše od nekaj 
vas najbolj izkušenih …

Barbara: »Tri smo stare ne-
kaj čez štirideset let, v zboru 
pa so dekleta od 17 let naprej.«

Ste tudi profesorica mate-
matike na gimnaziji. Kako 
deluje ta odnos med vami?

Barbara: »Drži, med »car-
mencami« je kar nekaj mo-
jih nekdanjih učenk. Ampak 
v zboru smo pevke med se-
boj enakopravne – vse smo 
pevke in v vsakem projektu 
še kaj zraven. Sama se super 
počutim v tej družbi in mi ve-
liko pomeni, da se lahko vk-
ljučim vanjo in se imam še 
vedno dobro. Mogoče na ta 
način ohranjam svojo mla-
dost. Imamo skupni cilj – in 
tu leta niso pomembna.« 

Primož: »Dekleta vedo, 
kako in kaj, saj me dobro 
poznajo. Včasih smo nav-
zven videti kot razpuščena 
banda, ampak ko si zadamo 
neki cilj, takrat se trdo dela.«

Vas kdaj vprašajo, ali ste 
profesionalni zbor kakšne-
ga konservatorija in ne zgolj 
»ljubiteljski zbor«?

Primož: »Skoraj vedno.«
Barbara: »Dve ali tri štu-

dirajo petje, pet nas je ma-
tematičark, sicer pa dekleta 
imamo ali pa se šolamo za 
zelo različne poklice.«

Tovrstnih izzivov v priho-
dnosti ne bo manjkalo?

Barbara: »Konec avgusta 
gremo v Belgijo na Noč zbo-
rov v opatijo blizu Bruslja, ka-
mor povabijo samo uveljav-
ljene zbore. Februarja pri-
hodnje leto nas je k sodelova-
nju povabil Baročni orkester 
iz Linza, s katerim bomo iz-
vedli več koncertov v Avstriji.«

Zbor, ki – kot pesem – ostane
Ženski pevski zbor Carmen manet je ta čas eden najbolj prepoznavnih pevskih sestavov v državi. Z lansko zmago na zborovski 
Evroviziji tudi v tujini. V torek bodo »carmence« stopile na največji slovenski oder: v Gallusovi dvorani se bodo predstavile 
s celovečernim koncertom Vidim te. Pred pevskim praznikom, ki ga ne gre zamuditi, sem se o njunem zborovskem otroku 
pogovarjal z Barbaro Kušar in Primožem Kerštanjem, umetniško vodjo in pevko ter dirigentom zbora Carmen manet.

Primož Kerštanj in Barbara Kušar sta bila prva, ki sta vedela, zakaj Carmen manet. 

Barbara 
Kušar in 
Primož 
Kerštanj

Barbara: »Med 
''carmencami'' 
je kar nekaj 
mojih nekdanjih 
učenk. Ampak 
v zboru smo 
pevke med seboj 
enakopravne – 
vse smo pevke 
in v vsakem 
projektu še kaj 
zraven.«  
 
 
 Primož: 
»Včasih smo 
navzven videti 
kot razpuščena 
banda, ampak 
ko si zadamo 
neki cilj, takrat 
se trdo dela.«
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Maja Bertoncelj

Pisalo se je leto 1953, na-
tančneje 18. junij, ko je no-
vozgrajena Hidroelektrar-
na Medvode zaustavila ti-
sočletni tok reke Save, in v 
dveh dneh napolnila doli-
no med Zbiljami in Brezov-
cem, poplavila polja, travni-
ke in sadovnjake. Nastalo je 
Zbiljsko jezero.

Z nastankom jezera so se v 
Zbilje začele zgrinjati mno-
žice radovednih izletnikov. 
»Kako veliko jih je bilo, nam 
povedo številke cestnega šte-
tja, saj so eno samo nedeljo 
našteli več kot dva tisoč ko-
les, nekaj sto motoristov, 
do sto osebnih avtomobi-
lov, več avtobusov in konj-
skih vpreg,« pojasnjuje Iz-
tok Pipan, predsednik Turi-
stičnega društva Zbilje. Va-
ščani Zbilj ob tem niso ostali 
ravnodušni. Še isto leto, na-
tančneje 9. septembra 1953, 

je bilo ustanovljeno Turistič-
no društvo Zbilje. Vodilna 
misel takratnih turističnih 
delavcev je bila ohranit na-
ravni videz jezera in okolice, 
in po tem načelu so v zače-
tnih letih tudi delovali. Us-
pelo jim je zgraditi čolnarno, 
kupiti čolne in urediti pros-
tor ob jezeru z lokalom za 
strežbo izletnikov. Zbiljsko 
jezero je kmalu postalo pri-
ljubljena izletniška točka. 
Po enem letu delovanja je 
društvo že pripravilo prvo 
Zbiljsko noč na jezeru, ki je 
postala tradicionalna. Začeli 
so prirejati tudi Zbiljske re-
gate, tekmovanja za evrop-
ski pokal v vodnem smuča-
nju, veslaške tekme, pev-
ske prireditve ... Leta 1995 
so Savske elektrarne sanira-
le Zbiljsko jezero in ga očis-
tile mulja. Posušeni mulj iz 
jezera je postal Zbiljska dob-
rava, dobra dva hektara veli-
ka površina, ki so jo Savske 

elektrarne dale v upravljanje 
Zbiljcem. Prinesla je novo 
dimenzijo zbiljskega turiz-
ma. 

Kraj ima šeststo prebi-
valcev, v TD Zbilje imajo 
trenutno 160 članov. Gre 
tudi za finančno zelo moč-
no društvo. »V upravljanju 
imamo več kot dva hektar-
ja površin, tri gostinske lo-
kale, ki jih oddajamo v na-
jem, sami se ukvarjamo s 
čolnarno, s prirejanjem do-
godkov. Vsako leto naredi-
mo nekaj tisoč prostovolj-
nih delovnih ur,« pravi Pi-
pan, zadovoljen, da imajo v 
društvu tudi mladinsko sek-
cijo: »Imamo kar nekaj fan-
tov in deklet, ki so priprav-
ljeni delati prostovoljno, se 
v prostem času udeležuje-
jo izobraževanj za vse dejav-
nosti, ki jih v društvu potre-
bujemo. To je tisto, kar vle-
če, da so ljudje pripravljeni 
delati, da se mladi tukaj dru-
žijo.« Glavna sezona za turi-
stične delavce v Zbiljah je od 
konca zime do konca šolske-
ga leta in potem znova po 15. 
avgustu. »Če je lepo vreme, 

vsak konec tedna naštejemo 
po tri do štiri tisoč obiskoval-
cev,« pojasni Pipan. Privabi-
ti želijo predvsem enodnev-
ne družinske obiskovalce, ki 
bi ob jezeru preživeli prije-
ten dan. 

V sodelovanju z Občino 
Medvode in Savskimi elek-
trarnami so uredili veliko 

prireditveno ploščad, iz-
grajeno kot asfaltirano igri-
šče za mali nogomet, roko-
met in košarko, postavili 
so otroško igrišče, zgradili 
igrišča za odbojko na mivki, 
vaški trg in prostor za pikni-
ke. V čolnarni so začeli iz-
delovati zbiljski čoln. Načr-
te imajo tudi za prihodnost. 

Kot je pojasnil Pipan, je že-
lja ureditev pešpoti okrog 
Zbiljskega jezera, ureditev 
dodatnih parkirnih mest in 
postavitev nove čolnarne. 
»Vsekakor je naše turistič-
no društvo dokaz, da izgra-
dnja hidroelektrarne lahko 
pozitivno vpliva na razvoj 
kraja,« je še povedal Pipan.

Jezero prineslo razcvet turizma
Petinšestdeset let je, odkar je nastalo Zbiljsko jezero. Še isto leto so Zbiljci ustanovili turistično društvo, ki ima danes sto šestdeset aktivnih članov. 
Upravljajo več kot dva hektara površin. Smele načrte imajo tudi za prihodnost.

Zbiljsko jezero je bilo že od nastanka naprej zanimivo za obiskovalce. Podoba okolice jezera 
je danes precej drugačna, kot je bila včasih. Sanacija leta 1995 je prinesla Zbiljsko dobravo 
in novo dimenzijo zbiljskemu turizmu. / Foto: arhiv TD Zbilje

Iztok Pipan: »Vsekakor je naše turistično društvo 
dokaz, da izgradnja hidroelektrarne lahko pozitivno 
vpliva na razvoj kraja.«

Marjana Ahačič

Pod gradom Murau, kjer 
je bila med prvo svetovno 
vojno stacionirana nadome-
stna stotnija 7. lovskega ba-
taljona, blizu mesta, kjer so 
ga ustrelili, danes stoji žele-
zni križ s posvetilom Boštja-
nu Olipu, pripoveduje Tone 
Marolt, ki že nekaj let prou-
čuje življenje tega domolju-
ba in znanega radovljiškega 
Sokola.

»Boštjan Olip se je rodil v 
številni kmečki družini, ki je 
živela na kajži pod mestom – 
staro Radovljico. Starša, oče 
Janez in mati Neža, sta trdo 
garala na mali Srednjeko-
vi kajži. Otroci so zgodaj 
odhajali od doma po sve-
tu: na Dunaj, v Gorico slu-
žit in učit se. Boštjan je os-
tal doma, pomagal je očetu 
in materi pri kmečkih opra-
vilih. Telovadnemu društvu 
Sokol Radovljica se je med 
prvimi pridružil že ob usta-
novitvi Sokola leta 1908.« 
Kot pojasnjuje Marolt, so 
Olipa oktobra 1913 vpoklica-
li na služenje kadrovskega 

roka v Kanal ob Soči. »Raz-
poredili so ga k 4. stotniji, s 
katero je po začetku vojne 
12. avgusta 1914 iz Gradca 
odšel na fronto. V Galiciji se 
je udeležil najhujših bojev, 
v katerih so Rusi strahovito 
porazili avstrijske armade. 
Na pragu ruske zime v no-
vembru 1914 so ga skupaj s 
soborci zajeli pod prelazom 

Lupkow. Novo leto 1915 je 
dočakal v Moskvi, kjer so jih 
nastanili v začasno tabori-
šče vojnih ujetnikov. Pomla-
di 1916 je prispel v Tjumen 
v zahodni Sibiriji. V si-
birskih taboriščih so vlada-
li pomanjkanje in slabe hi-
gienske in zdravstvene raz-
mere. Vojni ujetniki so za-
radi pomanjkanja delovne 

sile morali delati na poljih, 
v tovarnah in rudnikih. Leta 
1917 je skupaj s ''kameradi'' 
kopal premog v rudniku pre-
moga v okolici mesta Vladi-
mir, v tulski guberniji. Tu so 
bile razmere boljše, ujetniki 
so si lahko kupovali hrano in 
tobak. Iz časopisov in od Ru-
sov je zvedel za nemire in re-
volucijo v Rusiji. Po novem 

letu 1918 je začel načrtovati 
beg. V drugem poskusu po-
bega sta s tovarišem doseg-
la rusko-nemško mejo in se 
predala.« Svojo bojno pot in 
ujetništvo je popisal v dveh 
dnevnikih.  

Iz nemškega zbirnega ta-
borišča se je za veliko noč 
vrnil domov, v Radovlji-
co. »Dobil je mesec dni do-
pusta, 1. maja 1918 pa se je 
moral zglasiti pri nadome-
stni stotniji 7. lovskega ba-
taljona v Murauu (Zgornja 
Štajerska). Nazaj v vojsko se 
je vrnil trdno odločen upre-
ti se nesmiselni moriji voj-
ne. V petem vojnem letu 
je v avstrijskih deželah in 
vojski zavladalo pomanjka-
nje in nezadovoljstvo. Tudi 
v Murauu se je med vojaki, 
povratniki iz ruskega ujet-
ništva, čutil tihi odpor. Zara-
di neredne preskrbe so stra-
dali. Ko je zvedel, da so se v 
Judenburgu uprli, je hitro 
ukrepal. 14. maja 1918 zve-
čer je alarmiral moštvo in 
ga iz kasarn povedel v mes-
to. Iz skladišča municije so 
vzeli bojno strelivo, barako 

pa zažgali. V mestu so od 
poveljnika garnizije in od 
okrajnega glavarja zahteva-
li kruh in mir – konec voj-
ne. Po razdelitvi kruha so se 
vrnili v vojašnice na grad.«

Kot ugotavlja Marolt, je 
že naslednje jutro v Mu-
rau prispela enota Madža-
rov in brez odpora razoroži-
la moštvo nadomestne sto-
tnije. Boštjana Olipa so are-
tirali in naglo sodišče ga je 
obsodilo na smrt. 21. maja 
1918. Ob 6. uri zjutraj so 
mu prebrali obsodbo in ga 
čez dve uri ustrelili. Čez tri 
leta je njegov brat dr. Janez 
Olip organiziral prekop in 
prevoz v domovino. Rado-
vljiški Sokoli so mu priredi-
li veličasten pogreb. Že jese-
ni leta 1921 so mu na rojstni 
hiši slovesno odkrili spo-
minsko ploščo, ki še danes 
nemo priča o tistem času. 
Leta 1941, na začetku nem-
ške okupacije, so domolju-
bi ploščo odstranili z zidu in 
jo skrili, da je ne bi okupa-
torji uničili. Po koncu vojne 
so jo leta 1958 vrnili na sta-
ro mesto.

Ustreljen zaradi upora proti vojni
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so se konec maja odpravili v Murau, kjer so pripravili spominsko slovesnost  
ob stoti obletnici smrti radovljiškega rojaka vojaka Boštjana Olipa, ki je bil tam kot vodja protivojnega upora ustreljen 21. maja 1918. 

Janez Krničar, Zvone Mulej, Brane Iskra, Tone Marolt, Janez Koselj, Sonja Iskra, Tone Kavčič 
in Dane Berce prav na obletnico smrti Boštjana Olipa pri križu, ki obeležuje mesto, ker je 
bil ustreljen.  / Foto: Vinko Selčan
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Veliki admiral Anton Haus in slovensko morje
Med Slovenci, ki so doseg-

li najvišje čine v avstro-ogr-
ski mornarici, je na prvem 
mestu Anton Haus. Rodil 
se je 13. junija 1851 v Tolmi-
nu, v občini, ki danes meji 
na bohinjsko. Njegovi uspe-
hi in z njimi časti, ki jih je 
dosegal, so dosegali takšno 
slavo, da so se zanj, ko je 
kot poveljnik avstro-ogrske 
mornarice že imel čin ad-
mirala, »izmislili« še doda-
tni najvišji čin veliki admi-
ral. Bil je edini častnik v av-
stro-ogrski vojni mornarici, 
ki mu je bil za življenja po-
deljen ta najvišji čin.

Gimnazijo je končal v 
Ljubljani, se vpisal na Voj-
no pomorsko akademijo na 
Reki, postal leta 1905 kon-
traadmiral, leta 1910 vice-
admiral, leta 1913 admi-
ral in poveljnik avstro-ogr-
ske vojne mornarice, leta 
1916 pa je kot prvi dobil čin 
velikega admirala. Veliki 

admiral Haus je bil znan 
tudi po tem, da je dajal Slo-
vencem prednost pred vse-
mi drugimi častniki v mo-
narhiji. Slovenski fantje 
iz vseh krajev so takrat in 
kasneje množično odhajali 
med mornarje …

Anton Haus je že pred 
prvo svetovno vojno pripra-
vil vse načrte za primer voj-
ne z Italijo. Ko je 23. maja 
1915 vojna izbruhnila, je av-
stro-ogrsko vojno ladjevje 
po teh načrtih bombardira-
lo pristanišča in prometne 
zveze na italijanski obali in 
tako močno zavrlo mobiliza-
cijo. Po tem napadu je ome-
jeval akcije ladjevja na aktiv-
no obrambo istrske obale in 
Dalmacije.

Družina Haus se je pre-
selila v Tolmin iz  Slovenj 
Gradca. Dedek mlade-
ga Hausa Anton Haus sta-
rejši je bil nekaj časa  žu-
pan. Oče Jože Matija Haus 

in mama Marija Valter, hči 
znanega slikarja iz Olomu-
ca, sta v Tolminu prevzela v 
upravljanje večje posestvo. 
Družina Haus je imela štiri 
otroke, od katerih je bil An-
ton tretji, imel je še dve sestri 
in brata. Antonova sestra je 
bila skladateljica Katharina 
von Escherich.

Mladi Anton je bil dober 
plavalec, telovadec, glasbe-
nik in risar. Njegovo otro-
štvo je prekinila očetova 
smrt. Od leta 1859 je žive-
la družina v finančnem po-
manjkanju. To je zaznamo-
valo usodo mladega Anto-
na, ki se je kot najboljši di-
jak ljubljanske gimnazi-
je leta  1869  vpisal na  po-
morsko akademijo na Reki. 
Že kot kadet je izstopal s 
poglobljenim znanjem fizi-
ke, kemije in matematike. 
Ob slovenščini in nemščini 
je obvladal tudi francoščino 
in italijanščino. Pri 16 letih 

se je pridružil avstro-ogrski 
vojni mornarici, kasneje pa 
je tudi poučeval na Pomor-
ski akademiji na Reki.

Leta 1900 je postal po-
veljnik  korvete  SMS Do-
nau, s katero je sodeloval 
pri zatrtju boksarske vstaje 
na Kitajskem, kjer je ostal 
do leta 1902. Leta 1907 je 
napredoval v viceadmirala 

in sodeloval kot član avstro-
-ogrske delegacije na drugi 
mirovni konferenci v Haa-
gu … Umrl je v Pulju 8. fe-
bruarja 1917, cesar Karel pa 
je 27. oktobra 1917 posmr-
tno odlikoval velikega ad-
mirala z najvišjim odliko-
vanjem dvojne monarhije 
veliki mojster  reda Marije 
Terezije.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
•  V Srednji vasi v Bohinju se je 14. 3. 1809 rodil  

znani gorski vodnik Lovrenc Škantar.
•  V Jaršah pri Mengšu se je 15. 6. 1823 rodil  

veleindustrialec Peter Majdič. Leta 1874 je kupil 
stari mlin v Kranju, ga prezidal, napravil nov dotok 
iz Save in postavil prve turbine. 

•  V Kamniku se je 15. 6. 1839 rodil politik,  
poslanec, trgovec in kamniški župan Janez Kecel. 

•  V   Spodnji Sorici se je 15. 6. 1867 rodil slikar  
Ivan Grohar.

•  V Bohinjski Bistrici se je 17. 6. 1907 rodil duhovnik 
in slikar Gabrijel Humek.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Z Aniko sva se spoznali 
pred več kot petnajstimi leti. 
Nekoč sem jo povabila na ra-
dio. A ne zato, da bi verjela v 
to, kar je počela, temveč zato, 
ker sem na njen račun sliša-
la veliko pozitivnih zgodb. To 
je bil čas, ko so bili bioener-
getiki sila popularni. Podob-
no, kot so danes tisti, ki znajo 
poskrbeti za vaš tako imeno-
vani notranji mir.

Nikoli ne bom pozabi-
la: ko je prišla, mi ni stisni-
la roke, ampak me je prijela 
za levi komolec. Ob dotiku je 
malo zapeklo, »sled« njene 
dlani pa se je poznala še več 
kot teden dni. Ni bila prva, ki 
je to storila, na podoben na-
čin so se »spopadali« z mojo 
nejevero tudi nekateri drugi 
pred njo.

Pa bi nanjo pozabila, če ne 
bi čisto slučajno trčili skupaj 
na nekem srečanju žensk, ki 
so preživele raka dojke. Zak-
lepetali sva se, potem pa sem 
jo odpeljala še domov. Po 
spletu okoliščin sem lahko 
prisluhnila eni bolj zanimi-
vih družinskih zgodb, ki pri-
čajo o tem, kako se lahko pre-
mnoge stvari, ne da bi mi to 
želeli, prenašajo iz roda v rod.

Anika je od tretjega mese-
ca naprej (rojena je bila leta 
1939) živela pri rejnikih. O 
tem, kako se je tudi ona zna-
šla med kopico devetih do-
mačih otrok, se pri hiši niso 
nikoli pogovarjali. Do nje so 
se obnašali, kot bi ne bila tuj-
ka in pritepenka.

»Sumim, da zato, ker je 
bil rejnik verjetno moj oče. 
Mama me je, ko me je rodila, 
pustila na pragu in izginila. 
Malo sem mu bila res podob-
na, a ne toliko, da bi lahko na 
podlagi te podobnosti zahte-
vala kakšne dodatne pravice 
ali ugodnosti. Pa saj mi tudi 
ni bilo treba! Z menoj so zelo 
lepo ravnali. Po osnovnem 
šolanju so mi tudi omogoči-
li, da sem se izučila za šiviljo, 
četudi tega poklica nisem ni-
koli z veseljem opravljala. 

Pri šestnajstih letih me je 
''brat'' nagovoril, da greva v 
brigado. Razložil mi je, da 
bomo kopali jarke za vodovod 
le nekaj ur na dan, ostali čas 
pa se bomo zabavali, peli, ple-
sali. Bila sem zelo radoživa, 

polna energije! Ko sem zas-
lišala besedo ples, sem se že 
odločila! Kot bi bilo včeraj, se 
spominjam, da so fante na-
mestili pod šotori, nas, de-
kleta, pa so razporedili po do-
movih. Ker nas je bilo malo, 
to ni bilo težko. Mene so uka-
zali, naj poiščem neko Zinko. 
Hoja do njene stare kočure, ki 
je dobesedno visela v strmem 
bregu, je bila mukotrpna. Ne-
kajkrat sem celo zašla, tako da 
sem prispela do cilja šele pod 
večer. Ženska, ki me je priča-
kala na pragu, je bila manj-
še rasti, rečeno po domače: 
bila je širša, kot daljša. Verje-
tno sem čisto nehote s pogle-
dom oplazila njene mogočne 
prsi, kajti potem je začela, ne 
da bi jo prosila, ne da bi ona 
sploh vedela, kdo sem, pripo-
vedovati zgodbe o moških, ki 
so na teh prsih našli zdravi-
len ''počitek'' in uteho. Iskali 
so ga predvsem tisti moški, ki 
so imeli doma preveč jezika-
vo ženo. Z odprtimi usti, za-
sopla in lačna sem stala pred 
njo in čakala, da neha govori-
ti. Zdelo se mi je čisto nemo-
goče, da bi se tuja ženska lah-
ko tako po domače obnašala 
do mene.

Potem sva se usedli v njeno 
črno kuhinjo, kjer je bilo tem-
no tudi ob belem dnevu. Ni 
bilo čisto nobene vtičnice niti 
luči (krožnika), ki bi na vrvi-
ci visela s stropa. Z umazano 
kuhinjsko krpo je pobrisala 
klop in mizo, potem je stopila 

pred hišo, kjer je iz pipe v škaf 
curljala voda, krpo splaknila, 
jo ožela in se spet vrnila v ku-
hinjo. Iz obtolčene sklede je 
potegnila kavno skodelico, jo 
z že omenjeno krpo pobrisa-
la, potem pa mi je vanjo nali-
la kavo (cikorijo), ki jo je sku-
hala nekje zunaj. Ko je to sto-
rila, si je slekla enega od pred-
pasnikov, se usedla, si prekri-
žala roke na trebuhu in deja-
la: ''Sedaj pa lahko začneva!''

Na mizo je vrgla karte ter 
mi začela ''šlogati''. Šele kas-
neje, ko sem prišla k sebi in 
sem ji razložila, kdo sem, je 
tudi sama ugotovila, da se 
je zmotila. Nisem bila nje-
na stranka, ki bi ji prinesla za 
dobro ''šloganje'' kakšen di-
nar, temveč gostja, za katero 
bo morala skrbeti tri tedne. 
Ker je imela samo eno pos-
teljo, se je z blazino preselila 
na klop za pečjo, da bom lah-
ko jaz spala kot kraljica. Vode 
v hiši ni bilo, elektrika je prav 
tako bila na ''tri pa pol''. Vsa-
ko jutro, preden sem se spus-
tila v dolino, mi je skuhala 
močnik. Mleko je bilo koz-
je. Iz njega je delala prav po-
sebno skuto, ki jo je rahlo po-
solila. Ob nedeljah jo je žlič-
ko dodala vžvrkljanemu jaj-
cu, okus je bil božanski! Ko 
sem se zvečer utrujena vračal 
k njej, sem ji prinašala kruh. 
Ko je zagledala ''šnitko'', so 
se ji oči zasvetile od veselja. 
Reva ni imela denarja, da bi 
si ga sama kupovala! 

Dnevi so tekli, zelo sva se 
zbližali, veliko sva se pogo-
varjali. Če sem lahko iskre-
na – raje sem bila z njo, kot 
da bi v taboru norela na ple-
sišču s fanti, ki so popili pre-
več domačega žganja. Zinka 
mi je prirasla k srcu, njene 
zgodbe pa sploh.

Šokiralo me je, ko sem 
ugotovila, da sta najini usodi 
zelo podobni. Skoraj preveč 
podobni. Nekega nedeljske-
ga popoldneva, ko smo bili 
tudi udarniki prosti, se mi je 
še malo bolj razkrila. Izvede-
la sem, da tudi ona ne ve, kdo 
je njena mama. Potem pa je 
nadaljevala: ''Rodila me je v 
hlevu, me tam tudi pustila in 
izginila. Pravili so, da je mo-
rala biti iz premožne druži-
ne. Edina stvar, ki je ostala 
za njo, so bile s čipkami ob-
robljene spodnjice. Še danes 
jih hranim, četudi jih nisem 
nikoli oblekla. Nekdo me je 
odnesel k Mihaeli, ki je žive-
la v starem, dotrajanemu svi-
njaku. Položila me je v vdol-
bino na zapečku. Menda sem 
neštetokrat padla na tla, ne-
kajkrat sem bila potem tudi v 
nezavesti zaradi udarca v gla-
vo. Nihče se ni dosti žrl, če-
tudi bi me pobralo. Kot otrok 
sem v sami srajčki lazila po 
kotih, pobirala pajke, ščur-
ke in drug mrčes ter jih spro-
ti jedla. Nihče me ni učil go-
voriti, nihče me ni učil hodi-
ti. Na noge sem se postavila 
šele pri štirih letih. Mihaela 

je v vasi skrbela za zdravje ži-
vine in ljudi. Čez dan je niko-
li ni bilo doma. Če ni bila pri 
živini, je nabirala zelišča. Peč 
jih je bila zmeraj polna! 

Najbolj pomembne stran-
ke so prihajale zvečer ali celo 
sredi noči. Zanje sem bila 
smet, 'senti' so mi rekli. Ko 
sem bila malo večja, me je Mi-
haela ob vsakem obisku, četu-
di sem že spala, nagnala ven, 
za svinjak. Nikoli nisem sme-
la vedeti, kdo je iskal njeno 
pomoč. Niti zakaj. Ljudje so ji 
prinašali stekleničke s svojim 
urinom, ki ga je tudi okuša-
la. Iz barve in okusa je potem 
sklepala, kakšno bolezen kdo 
od obiskovalcev nosi v sebi. 

Pozneje, ko je že umrla, 
so mi tudi pripovedovali, da 
je varila posebne napitke iz 
šmarnice in jesenskega pod-
leska. Samo kapljica ali dve 
sta zadoščali, da je tisti, ki jih 
je zaužil, tudi umrl. Dokaza-
ti ji niso mogli nič, saj je bil 
edini, ki je preverjal takšne 
in drugačne smrti, cerkveni 
ključar. K nosnicam je prislo-
nil zrcalce, in če se je orosilo, 
potem je bil človek še živ, če 
se ni, pa so ga zagrebli.

V cerkev, k maši naju žu-
pnik ni pustil. Dolgo časa ni-
sem niti slutila, od kod izvi-
ra njegova sovražnost. Men-
da je vedel za nekaj nesreč-
nih žensk, ki so z Mihaeli-
nimi zvarki umorile lastne 
otroke …''

(Nadaljevanje prihodnjič)

Zdravilka, 1. del

Po pomoč so prihajali od vsepovsod
usode
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Razgledi

Vaš razgled

V preteklosti smo otroci radi zbirali podpise znanih osebnosti, največkrat priljubljenih 
pevcev ali športnikov, danes pa si z njimi lahko ustvarijo selfije. Če bi imel le priložnost, 
bi se marsikdo slikal z Luko Dončičem ali Janom Oblakom! Toda njiju pač ni mogoče kar 
srečati na ulici, tako kot smo lahko v predvolilnem obdobju videvali znane politike, denimo 
Marjana Šarca, ki ga je za selfi zaprosil fantič na kranjskem Glavnem trgu. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Mladi tako po letih kot srcu so večinoma navdušeni nad zabavo z Nipkejem in Trkajem. 
Da sta res prava mojstra glasbe in besede, sta dokazala tudi kranjski mladini oziroma 
talentom, ki jih je ob zaključku šolskega leta župan Boštjan Trilar povabil na Vovkov vrt v 
Letnem gledališču Khislstein. V. S. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»'V začetku je bila beseda.' 
/ Intimna vez prava z besedo 
je dobro znana. Ne le, da je 
beseda poglavitni medij, sko-
zi katerega pravo nagovarja 
svoje naslovljence. Pomen 
njenega sporočila, njegove 
meje in poudarki se ostrijo in 
določajo skozi dejavnost, ki 
je jezikovna. Beseda je hkra-
ti predmet in sredstvo vede, 
ki jo opisujemo kot pravo, in 
pravne vednosti. Poznavanje 
prava je zato nemogoče brez 
poznavanja posebnega jezi-
ka, s katerim pravo ureja in 
oblikuje resničnost, ki nas 
obdaja, in njegovih zakonito-
sti. Brez besed, ki kot mozaik 
sestavljajo pravo in postavlja-
jo temelje ne samo posame-
zni vedi, temveč samozave-
danju skupnosti kot pravne 

in politične enote. Beseda 
tako ustvarja skupnost, tudi 
pravno.« (Str. 8)

Navedene besede so iz 
Predgovora urednika Aleša 
Novaka. Spodbudno je preb-
rati, da pravo »ureja« (in ne 
le sankcionira) naš svet in 
da ima pri tem glavno vlogo 
beseda (in ne kakšne »slik-
ce«). Pa poglejmo, kako slo-
var razloži nekatere bese-
de. Pravo je »sistem prav-
nih pravil in pravnih načel, 
ki veljajo v določenem času 
na določenem ozemlju in 
imajo vrhovno zavezujočo 
moč«. Prav. Kakšna pa je, 
denimo, razlika med umo-
rom in ubojem. Uboj je »ka-
znivo dejanje, ki ga stori ose-
ba, ki naklepno odvzame živ-
ljenje drugi osebi«. Umor pa 
je »hujša oblika uboja zara-
di storilčevega namena ali 

načina storitve, npr. umor 
iz koristoljubnosti, umor na 
zahrbtni način«. Vedno bolj 
popularna korupcija je »krši-
tev dolžnega ravnanja zaradi 
neposredno ali posredno ob-
ljubljene, ponujene, dane ali 
zahtevane, sprejete ali priča-
kovane koristi zase ali za dru-
gega«. Kaj pa tatvina in rop? 
Tatvina (ali kraja) je »kazni-
vo dejanje, ki ga izvrši ose-
ba, ki odvzame tujo premič-
nino, da bi si jo protipravno 
prilastila«. Rop pa je »tatvi-
na, izvršena z uporabo sile 
zoper kako drugo osebo ali 
z grožnjo z neposrednim na-
padom na življenje ali telo«. 
Pod to razlago sodi tudi kla-
sični bančni rop. Kam pa bi 

pravo uvrstilo bančne ropar-
je, ki so spraznili naše ban-
ke? Ki niso neposredno na-
padli naših življenj ali teles, 
pač pa so celi naciji izprazni-
li denarnice. Kako bi pravo 
razložilo in uredilo roparje 
te vrste? Na misel mi pride 
še privatizacija, po slovensko 
lastninjenje: »preobrazba 
družbene in zadružne lastni-
ne v druge oblike lastnine, 
zlasti v zasebno«. Slovar poz-
na tudi gospodarski krimi-
nal: »kazniva dejanja, izvr-
šena na škodo gospodarstva, 
za katera so odgovorne fizič-
ne osebe ali pravne osebe« … 
Slovar torej imamo, samo še 
družbo moramo urediti po 
njegovih razlagah.

Nove knjige (438)

Pravni terminološki slovar

Pravni terminološki slovar, več avtorjev, Založba ZRC, 
Ljubljana, 2018, 418 strani

Alenka Bole Vrabec

Winklern ob vznožju ma-
siva Veliki klek / Grossgloc-
kner je trg, kjer je sedež isto-
imenske občine, ki ima oko-
li dva tisoč prebivalcev. Tu je 
tudi vhod v naravni park Vi-
soke Ture, ki vabi s številni-
mi možnosti, kako aktivno 
preživeti čas oddiha. Wink-
lern je bil omenjen v listinah 
že med leti 1041 in 1060. 
Na križišču trgovskih poti v 
Dravsko dolino se je postav-
ljal z veliko mitnico. Visok 
stolp je bil plemiški bival-
ni stolp, največkrat pa skla-
dišče žita. Nekateri pozna-
valci so mnenja, da je stolp 
zrasel na sledovih kakšnega 
obrambnega rimskega stol-
pa ob Vii Claudii. Samo 10 

km naprej čez Iselsberg, v 
kraju Dölsach, tik pred Li-
enzem so izkopanine rim-
skega mesta Aguntum.

Mogočna stavba mitnice 
v Winklernu je eden redkih 
spomenikov iz 14. stoletja, 
ki so se ohranili v Avstriji. 
Stranice stolpa merijo 9,60 
x 7 m. Lastniki so se menja-
li skozi stoletja. Velika pre-
nova sodi v leto 1860. Po-
tem je visoko mitnico načel 
zob časa. Leta 1988 je bilo 
za ta zgodnjegotski spome-
nik in ohranitev kulturne 
dediščine ustanovljeno po-
sebno združenje. Za dežel-
no razstavo »WasserGold« 
/ Voda/zlato 2004 je bil 
stolp popolnoma obnov-
ljen, saj je po legendi pre-
bivališče dobrega zmaja, ki 
čuva rumeno zlato v nedrju 
vršacev in belo zlato vodov-
ja v Visokih Turah. Znana 
arhitektka in tudi pisatelji-
ca dr. Jana Revedin je z mo-
stom za pešce in sijajnim 
zunanjim stopniščem iz 
črnega jekla in rdečega ma-
cesnovega lesa, ki se spaja 
s stolpom, da je dostopen 
od zunaj in znotraj, arhitek-
tonsko ponazorila zmaja in 
čim bolj verno ohranila iz-
virnosti mitnice. Stolp je vi-
sok 20 m – ne da bi prište-
li še streho. Namenjen je 
predvsem kulturnemu do-
gajanju, razstavam, koncer-
tom, literarnim branjem … 
Trenutno je v njem sijajna 
razstava »Zakladi turskih 
kristalov«, ki odkriva nena-
vadne, osupljive in prese-
netljive kristale iz koroških 
gora. Dva sta naravnost mo-
gočna, eden tehta 45, drugi 

pa 50 kg. Kristal z biserovi-
nastim sijajem je iz kalcita, 
drugi žari s temnim, dimas-
tim leskom kvarca. Postavi-
tev je zelo premišljena, pro-
stori so zvečine mračni, da 
kristali, mojstrsko osvetlje-
ni, žarijo kot v ognju – do 7. 
oktobra.  Izlet se splača, iz 
Radovljice do Winklerna je 
komaj 156 km.  

   

Chili con carne »Speedy 
Gonzales«

Za 4 osebe potrebujemo: 
1 veliko rdečo čebulo, 2 žli-
ci olja, 500 g zmletega me-
šanega mesa, sol, poper, 1 
strok česna, 1 žličko sladke 
paprike, 1 pločevinko para-
dižnika (850 g), 1 žličko ku-
mina, 1 pločevinko rdečega 
fižola (250–300 g), 1 ploče-
vinko koruze, 4 vejice peter-
šilja, 1 ščep sladkorja, taba-
sko, 200 g kisle smetane.

Čebulo olupimo, drobno 
zrežemo in jo popražimo na 
vročem olju, da postekleni. 
Dodamo meso in na moč-
nem ognju pražimo 5 mi-
nut. Vmešamo sladko papri-
ko. Solimo in popramo. Do-
damo paradižnik in preme-
šamo, vre naj še 5 minut. Fi-
žol in koruzo dobro spere-
mo in odcedimo, česen stre-
mo. Damo v lonec in pusti-
mo vreti 8 minut ter doda-
mo ščep sladkorja. Peteršilj 
na grobo sesekljamo. Jed po 
potrebi dodatno začinimo 
po okusu s kumino in taba-
skom in potresemo s peter-
šiljem.   

Ponudimo s kislo smeta-
no in bageto. 

Pa dober tek!

Kristali

mizica,
pogrni se



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.

R
A

Z
VO

JN
A 

A
G

E
N

C
IJ

A 
S

O
R

A 
D

.O
.O

.,
 P

O
LJ

A
N

S
K

A 
C

E
S

TA
 2

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Alenka Brun

R
odil se je sicer na 
Jesenicah, danes pa 
38-letni Denis Por-
čič, ki ga bolj poz-
namo pod imenom 

Chorchyp, živi v Podkorenu. 
V osnovni šoli je najprej 

odkril veselje do borilnih 
veščin, potem do glasbe in 
oboje je še danes prisotno v 
njegovem življenju. 

Pred kakšnim mesecem je 
spisal besedilo za pesem Moj 
kr’j, pred nekaj dnevi pa je ta 
začela dobivati tudi vizual-
no podobo. K sodelovanju je 
Chorchyp povabil še znanega 
slovenskega pevca Ota Pest-
nerja in ta se je odzval – prid-
ružil se mu je pri refrenu. 

Besedilo pripoveduje zgo-
dbo o avtorjevem domačem 
kraju, pesem pa s seboj nosi 
dodatno sporočilno vrednost: 

»Ko sem razmišljal o sodelo-
vanju, sem videl Ota zraven, 
ker pesem govori o tem, da 

morajo starejši odpreti poti 
mladim talentom; mladi pa 
naj bi spoštovali in upoštevali 

starejše.« Chorchyp ga je 
videl kot nekakšno poveza-
vo med starejšo generacijo in 
njegovim letnikom ter mlajšo 
generacijo.

V pesmi slišimo tudi otro-
ški pevski zbor, videospot 
zanjo pa so snemali v Kranj-
ski Gori in Podkorenu, kjer 
je Chorchyp posnel tudi 
nekaj solo kadrov s prijatel-
ji, tistimi, s katerimi je »gor 
rasel«. Nekaj kadrov so pos-
neli še pri jezeru Jasna, s 
pomočjo današnje tehnolo-
gije pa tudi Zgornjesavsko 
dolino s ptičje perspektive.

To pa ni bilo prvo tovrst-
no Pestnerjevo sodelovan-
je. Pravzaprav je to že »nje-
gov peti raper.« Sodeloval je 
na primer že z Zlatkom in 
6Pack Čukurjem. Razmiš-
lja, da bi lahko, ko bo prišel 
do številke deset, izdal zgo-
ščenko s temi pesmimi. Je 
pa prijetno vsake toliko časa 
narediti kaj takega, še pove.

MOJ KRAJ
Chorchyp je s Kocko v preteklosti že prepeval o Zgornjesavski dolini, a na drugačen način. Sedaj  
se je odločil, da bo njegova pesem pripovedovala zgodbo o tem, kaj mu njegov kraj in ljudje,  
ki v njem živijo, zares pomenijo.

Denis Porčič - Chorchyp in Oto Pestner

Snemanje videospota za Moj kr'j se je začelo v jutranjih urah pred Osnovno šolo Josipa 
Vandota Kranjska Gora.

Športno društvo (ŠD) BAM.Bi je eno najštevilnejših in dob-
ro organiziranih športnih društev v Sloveniji. Predsednik 
društva Aleš Kalan je njegov član od samega začetka, 9. 
junija pa je praznoval petdeseti rojstni dan. Kakor hitro se 
spomladi dovolj otopli, se Aleš že usede na svoje cestno 
kolo in nova sezona se začne. Pravega mlaja mu sicer niso 
postavljali, ko se je vrnil s kolesarske »runde«, so ga doma 
v Trbojah pričakali s precej manjšo različico. Praznoval pa 
je tudi v družbi najbližjih, prijateljev, kolesarjev in znancev 
v Voklem. Z abrahamom se je tako srečal na pikniku v stilu 
prave dalmatinske »fešte«, za povabljene pa je veljalo celo 
pravilo barv oblačil: zaželeni sta bili bela in modra.

V petdeseta v dalmatinskem stilu
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_48
NALOGA

7 2 8 1 6
8 5 7

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

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

sudoku_LAZJI_18_48

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_48
NALOGA

72816
857

5214
7641
5918

8325
9253
461
31795

sudoku_LAZJI_18_48

REŠITEV

729483156
184569327
536217984
297658431
645931872
813742569
978125643
452396718
361874295

sudoku_TEZJI_18_48
NALOGA

8 2 9
1 4 7 8
6 2

6 1 3 2
4

1 5 2 8
7 6

6 1 9 4
2 5 1

sudoku_TEZJI_18_48

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_48
NALOGA

829
1478
62

6132
4

1528
76

6194
251

sudoku_TEZJI_18_48

REŠITEV

854326179
319475826
762198534
647981352
928543617
135267498
491832765
586719243
273654981

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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. Pripravil B. F.                        

Policist v slaščičarni 

Policist pride v slaščičarno, pogleda čez pult in slaščičarju 
naroči: »En jogurt in kremno rezino.«
»Jogurta nimamo,« odgovori slaščičar.
»Potem pa jogurt in sadno torto.«
»Jogurta nimamo.«
»Aha, kaj pa jogurt in jabolčni zavitek?«
»Sem rekel, da jogurta nimamo.«
»V redu. Potem mi pa dajte jogurt in indijančka.«
Slaščičarju dvigne pokrov, stopi izza pulta in policistu 
primaže eno okrog ušes. Napadeni to mirno prenese, a 
vseeno ukrepa in slaščičarja odpelje na policijsko postajo 
ter poda poročilo o napadu na uradno osebo.
»Državljan, zakaj ste udarili policista?« slaščičarja vpraša 
še komandir policijske postaje.
»Naročil je jogurt in kremno rezino; sem rekel, da jogurta 
ni, pa je naročil jogurt in sadno torto; sem rekel, da jogur-
ta ni, nakar je naročil še jogurt in jabolčni zavitek. Spet 
sem rekel, da jogurta ni, pa je naročil še jogurt in indijan-
čka. Ko je spet hotel naročiti jogurt in … sem izgubil živce 
in ga mahnil.«
Komandir: »Prav ste naredili. Jaz bi mu še tisti jogurt 
zabrisal v glavo.«

Po volitvah 

Dva intelektualca se pogovarjata po nedeljskih volitvah:
»A si ti že bral Idiota?«
»To ne, sem ga pa volil.«

Ve, kaj bo jutri oblekla 
Nuna je edina ženska, ki ve, kaj bo jutri oblekla.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Pred vami se bo odprlo obdobje prostega časa in ne boste 
mogli verjeti, da imate končno čas zase. Zadnje čase so 
bili ljudje preveč odvisni od vas, pa tudi vi ste prevzemali 
vedno več odgovornosti. Pot v tujino vam tokrat ne uide.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Potrebni ste notranjega miru, zato vam je dopust več kot 
dobrodošel. Slabe volje boste zaradi financ, a kaj more-
te, ko ste brezbrižno zapravljali, na to niste mislili. Nekaj 
dobrega pričakujte z novico od nekoga, na katerega ste že 
pozabili.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Čustvom boste pustili prosto pot, saj boste spoznali, da je 
za vas to še najboljše. Čim hočete nekaj reševati, le še bolj 
zapletete, pa ne da bi tako hoteli, tako je. Poslovno se bo 
vse skupaj veliko bolje razvilo, kot sploh pričakujete.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Nabralo se je kar nekaj raznih obveznosti. Zdaj je čas za 
to. Zavestno se boste lotili naloge in bili z rezultatom zelo 
zadovoljni. Druženje v krogu prijateljev prinese veliko 
veselja, lepih misli in dobrih načrtov za prihodnost.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Na vaše dobro razpoloženje bo vplivala okolica, saj ste še 
vedno preveč odvisni od dobrih trenutkov drugih. Na čus-
tvenem področju se vam bodo pojavila številna vprašanja, 
a na odgovore boste morali še počakati. Vse bo dobro.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Že kar nekaj časa je bila vaša pot do uspeha posuta s sami-
mi ovirami in nič se ni reševalo po vaših načrtih. Čeprav 
ste se še tako trudili, je vse ostalo na mrtvi točki. Sedaj je 
končno pred vami pozitivna prelomnica, ki jo boste izko-
ristili.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Kljub raznim bremenom boste imeli dovolj energije, da 
boste za vse našli pravo rešitev. Tudi sam čas bo pokazal 
svoje, in mirne duše se boste lahko sprostili. Premišljeva-
nje o dopustu bo obrodilo sadove in kmalu se vam obeta 
potovanje. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Pred vami se bo pojavila ovira, ki pa bo trajala le kratek čas, 
zato ne smete dovoliti paniki, da vas vrže iz tira. Čaka vas 
poučen poduk. Sporočilo, ki ste ga težko pričakovali, bo 
končno prispelo. Po eni strani veselje, po drugi pa breme.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Svojo redoljubnost in natančnost boste vsiljevali tudi dru-
gim, zato se pripravite na posledice. Kaj hujšega od trenut-
ne slabe volje ne bo. V družbi prijateljev in znancev se bos-
te razvedrili. V koncu tedna se vam obeta presenečenje.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Glede zadeve, za katero mislite, da je že zaključena, dobite 
informacije, ki vas pripeljejo do cilja, v katerega ne verja-
mete več. V tem tednu vam bo končno uspelo najti čas, da 
se odpočijete in naredite načrt za dopust. Končno boste 
izpregli.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Obetajo se vam romantični časi. Oseba, ki se vam je v 
preteklosti izmikala, vam pripravlja prijetno presenečenje. 
Vaši osamljenosti se iztekajo zadnje minute. Na delovnem 
mestu se raje preveč ne izpostavljajte, ostanite v ozadju.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Končno se vam bodo ljubezenske zadeve začele obračati 
tako, da boste srečni, pomirjeni. Polni dobre volje boste 
zmožni narediti vse, kar je bilo še pred nedavnim nemo-
goče. Le kaj bi še radi? Zaradi denarja se ne obremenjujte.

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Letno kopališče je  22. in 23. 6. 2018  
odprto od 11. do 22. ure,  
nato pa vsak dan od 9. do 22. ure,
popoldansko kopanje traja
od 14. do 22. ure,
nočno kopanje od 20. do 22. ure. 
Od 22. 8. sledijo priprave bazena za 
evropsko veteransko prvenstvo v 
vaterpolu in plavanju, ki bo od 27. 
8. do 7. 9. 2018.
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Letno kopališče bo obratovalo  
od 22. 6. 2010 do 21. 8. 2018. 

Dan odprtih vrat bo v nedeljo,  
24.  6. 2018, obisk kopališča je ta 
dan brezplačen.

Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka
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Obratovalni čas letnega kopališča:

celodnevno plavanje pon-pet: od 9. do 20. ure, 
popoldansko plavanje od 14. do 22. ure
nočno plavanje od 20. do 22. ure, 
sobota, nedelja: od 9. do 22. ure.

Informacije: recepcija bazena 
04/201 44 40

Nagrajence čakajo lepe nagrade:
1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 
2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica
3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do srede, 8. junija 2011, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

V neposredni bližini kopališča je otroško igrišče GibiGib.
Z različnimi delavnicami in organiziranimi aktivnostmi
otroke spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega
časa. Vabljeni torej k igri v prijetno senco dreves. Za
osvežilne pijače je na voljo prijeten lokal.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Letno kopališče bo odprto od torka, 21. junija 2011.
Do 31. junija poseben popust na sezonske vstopnice.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih ani-
macijah in z zabavo na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo
mir in prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med
20. in 22. uro, ko je na sporedu nočno kopanje. Za sladoled,
osvežilne pijače in kaj za pod zob skrbijo v dveh barih.
Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s
pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.
Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tek-
movanjih. 

Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 
www.zsport-kranj.si.
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Letno kopališče bo odprto od torka, 21. junija 2011.
Do 31. junija poseben popust na sezonske vstopnice.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih ani-
macijah in z zabavo na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo
mir in prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med
20. in 22. uro, ko je na sporedu nočno kopanje. Za sladoled,
osvežilne pijače in kaj za pod zob skrbijo v dveh barih.
Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s
pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.
Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tek-
movanjih. 
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Nagrajence čakajo lepe nagrade:
1. nagrada: enodnevna družinska  
vstopnica; 2. nagrada: poldnevna  
družinska vstopnica; 3. nagrada: dve 
enodnevni vstopnici.

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, 27. 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.

Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka
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Obratovalni čas letnega kopališča:

celodnevno plavanje pon-pet: od 9. do 20. ure, 

popoldansko plavanje od 14. do 22. ure

nočno plavanje od 20. do 22. ure, 

sobota, nedelja: od 9. do 22. ure.

Informacije: recepcija bazena 

04/201 44 40

Nagrajence čakajo lepe nagrade:

1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 

2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica

3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 

z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite

na dopisnicah do srede, 8. junija 2011, na Gorenjski glas,

Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

V neposredni bližini kopališča je otroško igrišče GibiGib.

Z različnimi delavnicami in organiziranimi aktivnostmi

otroke spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega

časa. Vabljeni torej k igri v prijetno senco dreves. Za

osvežilne pijače je na voljo prijeten lokal.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

Letno kopališče bo odprto od torka, 21. junija 2011.

Do 31. junija poseben popust na sezonske vstopnice.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih ani-

macijah in z zabavo na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo

mir in prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med

20. in 22. uro, ko je na sporedu nočno kopanje. Za sladoled,

osvežilne pijače in kaj za pod zob skrbijo v dveh barih.

Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s

pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.

Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tek-

movanjih. 
Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 

www.zsport-kranj.si.
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Bazen z vodo, ki ima prijetnih  

27 stopinj Celzija, vas v sončnem  

vremenu prijetno ohladi,  

v primeru oblačnega vremena pa vam 

omogoča rekreativno plavanje.

Informacije: 

recepcija bazena

04/201 44 40

DO 20. JUNIJA SO V PRODAJI SEZONSKE  
VSTOPNICE PO AKCIJSKIH CENAH:

 odrasla 60 EUR (redna cena 72 EUR)
 otroška 38 EUR (redna cena 44 EUR) 
 družinska 110 EUR (redna cena 130 EUR)

                                   dnevne vstopnice,  popoldanske vstopnice    
 odrasla: 5 EUR 4 EUR 
 otroška: 3 EUR 2,5 EUR
 družinska: 9 EUR 8 EUR

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih animacijah in z zabavo 
na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo mir in prostor za plavanje, priporočamo 
obisk kopališča med 20. in 22. uro, ko je na sporedu nočno kopanje. Za sladoled, 
osvežilne pijače in kaj za pod zob skrbijo v dveh barih. Različna društva ponuja
jo med počitnicami varstvo otrok s pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji 
plavanja. Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tekmovanjih.

Vse o dogajanju na kopališču si 
lahko preberete na  

www.zsport-kranj.si

V neposredni bližini kopališča je 
otroško igrišče GibiGib. Z različni
mi delavnicami in organiziranimi 
aktivnostmi otroke spodbujamo h 
kvalitetnemu preživljanju prostega 
časa. Vabljeni torej k igri v prijetno 
senco dreves. Za osvežilne pijače je 
na voljo prijeten lokal.

KOPALIŠČE KRANJ
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Sodišče je določilo, da mora 
Angelina Jolie (43) dovoliti otro-
kom več stika z njihovim očetom 
Bradom Pittom (54), sicer lahko 
izgubi glavno skrbništvo. Sodnik 
namreč meni, da je preprečeva-

nje stikov z očetom za njih škodljivo ter da je pomemben 
zdrav in močan odnos z obema staršema. Brad bo v času 
šolskih počitnic več časa preživel z otroki, Angelina pa ne 
sme nadzorovati njegovih klicev, niti jih ne sme odpeljati 
za dlje časa v London, kjer bo snemala film Zlohotnica 2.

Angelina Jolie ogrozila skrbništvo

Igralec Vince Vaughn (48) je bil aretiran 
zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pro-
ti plačilu varščine v višini pet tisoč dolar-
jev je bil že izpuščen na prostost. Igralec 
se bo moral zagovarjati pri sodniku za 
prekrške. To pa ni njegova prva aretacija. 

Leta 2001 je v Severni Karolini, kjer je snemal film Dome-
stic Disturbance, pristal v zaporu zaradi fizičnega obraču-
navanja s soigralcem Stevom Buscemijem.

Vince Vaughn ponovno aretiran

Igralka Jada Pinkett Smith (46) je ob 
samomoru Anthonyja Bourdaina in Kate 
Spade spregovorila o mentalnih težavah, 
ki jih ima sama že nekaj časa. Kot pravi, je 
večkrat razmišljala o samomoru. “Spoz-
nala sem, da je ob mentalnih težavah tre-

ba vaditi vsak dan, in ne le, ko izbruhnejo. Za svojega duha 
moramo skrbeti kot za svoje telo, če želimo biti v formi,” je 
povedala igralka, ki pravi, da na mentalno zdravje vplivajo 
hrana, televizija, glasba, ljudje, stres itd.

Jada o vplivih na mentalno zdravje

Po le nekaj tednih zveze sta se 
zaročila pevka Ariana Grande 
(24) in igralec Pete Davidson 
(24). “To je povsem običajna 
zaroka dveh oseb, ki sta hitro 
našla ljubezen in se osrečujeta 

vsak dan,” je povedal vir blizu paru za People. Pevka se je 
maja razšla z raperjem Macom Millerjem, Pete pa je maja 
končal dolgoletno zvezo s Cazzie David. Njun predstav-
nik novice ni komentiral.

Ariana in Pete sta hitro našla ljubezen

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
godba pripove-
duje, da je bil 
Sultan Šahrijar 
besen zaradi žen-
ske nezvestobe in 

je objavil, da bo vsako ženo 
po poročni noči dal usmrti-
ti. Šeherezada se je z njim 
poročila prostovoljno, v njem 
pa vsako noč z nedokončano 
zgodbo vzbujala radovednost, 
da bi ji podaril še eno noč. Po 
tisoč in eni noči se je Šahrijar-
jeva jeza polegla in Šehereza-
da si je z zgodbami rešila živ-
ljenje ter postala kraljica.

S svojim pripovedovan-
jem je torej očarala sultana 

Šahrijarja v zgodbah 1001 
noči, na tokratnem odru 
istoimenske orientalske ple-
sne predstave, ki je nastala 
tudi v sodelovanju z Arab-
skim klubom v Sloveniji, pa 
so vlogo zaupali Ani Vojno-
vić Zorman. Ob njenem pri-
povedovanju so se na odru 
nizale različne plesne točke: 
od tradicionalnih egipčan-
skih in drugih arabskih ple-
sov do modernih koreogra-
fij, ki so fuzija različnih ple-
snih stilov. Šeherezada, Sla-
dek poljub, Izgubljena lju-
bezen, Lepotica, Mala cigan-
ka, Fatamorgana, Ali Baba in 
štirideset razbojnikov, Poz-
drav iz Ria, Plesalke, Visok 
in postaven so bile plesne 

točke prvega dela predsta-
ve; v drugem pa so sledile 
še Arabska noč, Čokolada, 
Čarobna ptica, Pri izviru, 
Kraljevi ples, Lepa sultanova 
hči, Pravljica o gusarju Sin-
badu, Bojevnica, Naj te lju-
bim, Očem skrito; v Harem-
skem plesu pa so se v ritmu 
orienta na odru zazibali vsi 
nastopajoči. 

V Šeherezadi je nastopilo 
več kot šestdeset ljubiteljic 
(kot ga radi enostavno ime-
nujemo) trebušnega ple-
sa in en plesalec zelo razli-
čnih generacij, ki prihajajo 
iz Gorenjske in Ljubljane in 
tudi iz kakšne druge države, 
kot gostje pa poleg plesalk 
Anje Shaar in Ines Kočar 

tudi Plesna skupina Hai-
fa in plesalke Mateje Pevec. 
Ponovitev predstave načrtu-
jejo naslednji teden v Ljub-
ljani.

Šeherezada je bila v blej-
ski Festivalni dvorani delež-
na glasnega aplavza, kakšen 
gledalec pa je nastopajočim 
namenil vzklik navdušen-
ja ali kratek aplavz že med 
samimi plesnimi točkami.

Danes zvečer pa bo 
Bohinjska Bistrica gostila 
tretji Mednarodni folklor-
ni festival v Bohinju. Mimo-
hod skupin načrtujejo ob 19. 
uri od središča kraja do Kul-
turnega doma Joža Ažmana, 
kjer bo ob 20. uri sledil tek-
movalni večer.

ŠEHEREZADA
Ena od pionirk orientalskega plesa v Sloveniji in koreografinja Alja Shaar ter novinarka in plesalka Ines 
Kočar sta se tokrat že sedmič lotili skupnega projekta. Povabili sta v Festivalno dvorano na Bledu v svet 
plesnih zgodb, ki jih pripoveduje Šeherezada.

Ana Vojnović ZormanAlja Shaar in Ines Kočar

Wasim je bil edini moški v predstavi. Je tudi vodja in 
koreograf Plesne skupine Haifa.

Tudi Stingova pesem Desert Rose je našla svoj prostor v 
predstavi.

Izgubljena ljubezen v Šeherezadi Plesne skupine Zaara, ki sicer deluje pod vodstvom Ines Kočar

Kvačkani metuljčki, rožice, okrašeni lasni obroči in 
zapestnice, prstani ... – prave male umetnine iz volne. 
Na enem od zadnjih dogodkov smo srečali 35-letno 
Tjašo Kovač iz Komende, ki je hobi kasneje razvila v 
posel, ustvarja pa tudi iz filca. / Foto: A. B.
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KRANJ – GRAD KHISLSTEIN
26. 8. ob 20.30

BLED – FESTIVALNA DVORANA
11. 12. ob 19.30

159 x 213 krizanka GG.indd   1 07/06/18   12:21

1. nagrada: dve vstopnicI za muzikal Mama Mia! na Bledu
2. nagrada: sočna očala Mamma Mia!
3. nagrada: sočna očala Mamma Mia!

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 petka, 29. 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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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 1. junija 2018, je bilo podjetje GLASILKA, d. o. o. Geslo 
križanke je bilo: EVROVIZIJSKI ZBOR LETA. Nagrajenci so: 1. na-
grada: novi album Carmen manet prejme Štefka Habjan iz 
Žabnice, 2. nagrada: dve vstopnici za koncert Carmen manet 
v Cankarjevem domu prejme Andreja Homovec iz Kamnika, 
3. nagrada: knjigo Melanda prejme Stane Tomažič iz Medvod. 

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke SOCIALNI DEMO-
KRATI,  ki je bila objavljena v časopisu Gorenjski glas v petek, 
1. junija 2018, z geslom Samozavestna Slovenija, so: 1. nagra-
do kolesarsko majico SD prejme Jože Nastran iz Škofje Loke, 
2. nagrado darilni paket SD prejmeta Josip Kogoj iz Gorij in 
Miro Roblek iz Preddvora ter 3. nagrado majico SD prejmejo 
Franc Horvat iz Vodic, Marko Konc iz Podnarta ter Diana Ri-
gale iz Tržiča.  

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 29. 5. 2018 v 
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d. o. o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW POLO – Božena Jan Koblar, Jesenice,  2. 
nagrada: enodnevna uporaba avtomobila GOLF – Simona Ku-
har, Duplje, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Minka Pfaj-
far, Bohinjska Bistrica.  

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. !

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 10. 7., DOLOMITI: 6. 7., KOPALNI IZOLA: 30. 6., 4. 7.; prijave za 
morje DUGI OTOK in OREBIĆ še sprejemamo. www.rozmanbus.si

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Semenj v Kokri
Kokra – Turistično društvo Kokra ob sodelovanju z Občino 
Preddvor pripravlja tradicionalno prireditev Semenj v Kokri, 
ki bo v nedeljo, 17. junija, na vaškem trgu pred cerkvijo v 
Kokri. Po sveti maši bo ob 9.45 blagoslov koles, sledi veseli-
ca z ansamblom Veseli Gorenjci. Organizatorji vabijo, da se 
jim pridružite ob pestri ponudbi domače obrti na stojnicah 
ter golažu in »tapravih« domačih orehovih štrukljih. 

Pozdrav poletju in Sejem nevladnih organizacij
Kranj – Jutri, v soboto, 16. junija, bosta od 9. ure do 12.30  
na Maistrovem trgu potekala prireditev Pozdrav poletju in 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 15. junija
20.00 Tadeusz Słobodzianek: NAŠ RAZRED (v dvorani PGK) 

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 16. 6.
19.15, 21.15 OCEANOVIH OSEM
14.40, 17.00 NEVERJETNI 2, sinhro.
17.15 LJUBITI PABLA
21.50 PODEDOVANO ZLO
14.50, 19.30 JURSKI SVET: PADLO 
KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 16. 6.
18.20, 20.10, 22.20 OCEANOVIH OSEM
14.00, 16.20, 18.40 NEVERJETNI 2, 
sinhro.
15.30, 17.50 NEVERJETNI 2, 3D, 
sinhro.
18.50 LJUBITI PABLA

15.50, 20.30 PODEDOVANO ZLO
17.30, 21.00, 22.30 JURSKI SVET: 
PADLO KRALJESTVO
20.00 JURSKI SVET: PADLO 
KRALJESTVO, 3D
16.40 KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK
21.15 DEADPOOL 2
13.50, 15.40 ZAČARANI PRINC, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 15. 6.
18.00, 20.30 JURSKI SVET: PADLO 
KRALJESTVO, 3D

Nedelja, 17. 6.
20.00 JURSKI SVET: PADLO 
KRALJESTVO, 3D

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Šenčur – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je 
organizacijo letošnjega pohoda gorenjskih upokojencev za-
upala Društvu upokojencev Šenčur. Srečanja se je udeležilo 
okoli 150 pohodnikov iz 13 gorenjskih društev upokojencev. Na 
začetku pohoda, ki ga je vodil Franci Erzin, so dobrodošlico 
pohodnikom izrekli predsednik šenčurskega upokojenskega 
društva Ciril Sitar, župan Ciril Kozjek in predsednik pokra-
jinske zveze Zdravko Malnar. Trasa večinoma ravninskega 
pohoda je znašala 12 km in so jo pohodniki premagali v treh 
urah, pohodniki so lahko izbrali tudi krajšo pot. Iz Šenčurja 
so krenili proti poslovni coni, naprej po kolesarskem mostu 
čez avtocesto proti Voklemu, od koder so se obrnili nazaj 
proti Šenčurju, od tam pa v Srednjo vas k cerkvicama sv. 
Katarine in Radegunde, k Srjanskemu hribu, do Visokega, 
ob reki Kokri do balinišča na Miljah, kjer je bil cilj pohoda 
z družabnim srečanjem. Na cilju so sodelujočim društvom 
podelili priznanja. 

Gorenjski upokojenci na pohodu

Pohodniki so krenili po vaseh občine Šenčur. / Foto: Gorazd Kavčič

Predoslje – Igralci domačega KUD Predoslje so pod taktirko 
prekaljenega režiserja Iztoka Jožeta Basaja v avtentično okolje 
starega župnijskega posestva spretno naslikali zgodbo Jurči-
čevega Desetega brata. Skozi grajsko in vaško okolje gledalca 
pospremijo usode ljudi, ljubezenske spletke in vihravo vaško 
dogajanje, ki je zavito v dobro mero humorja, neprestano na-
petost pa ustvarjajo skrivnosti in celo kriminalni elementi, ki 
gledalca ne puščajo hladnega. Dogajanje povezujejo slovenske 
pesmi, ki so zapete v živo. Zvoki iz okolice in večerno vzdušje 
pripomorejo, da predstava še bolj zaživi. Glavni protagonist je 
Lovro Kvas, bodoči učitelj, iz Ljubljane pride na grad Slemenice 
poučevat graščakovega sina. Med potjo se izgubi. Pot mu poka-
že deseti brat s pravim imenom Martinek Spak. Prerokuje mu: 
»Ti boš nekaj doživel tam gori, kar se ti še sanja ne. Le dobro si 
oglej grad, pomnil ga boš do smrti, pomnil boš tudi desetega 
brata, čeprav mu ne verjameš, do groba ga boš pomnil.« Kaj 
se mu bo zgodilo, pa si lahko ogledate v predstavi danes, 15. 
junija, in ponovno v soboto in nedeljo ter naslednjo nedeljo, 
24. junija, vsakič ob 20.30.

Deseti brat na prostem

Škofja Loka – V nedeljo, 17. junija, ob 19. uri bo v Nunski cerkvi 
Marije Brezmadežne potekal tradicionalni kitarski koncert Ki-
tara poletju. Nastopil bo Kitarski orkester Glasbene šole Škofja 
Loka, ki ga vodi Denis Kokalj, dolgoletni organizator koncerta 
in profesor kitare v loški glasbeni šoli. V goste je tokrat povabil 
odlične kitariste iz glasbenih šol iz Idrije, Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana in dunajske Univerze za glasbo in 
upodabljajoče umetnosti, predstavili pa se bodo tudi nagra-
jenci državnih in prestižnih mednarodnih tekmovanj Matej 
Berlot, Leon Ravnikar in Gašper Rupnik Golob.

Koncert Kitara poletju

Duplje – V zadnjih dveh letih so v župniji Svetega Vida v 
Dupljah opravili veliko dela. Obnovili so oltarni prostor, še 
posebej zahtevna pa je bila sanacija župnišča. Predsednik 
Župnijskega pastoralnega sveta Ivan Meglič poudarja, da dela 
ne bi zmogli brez sodelovanja župljanov in prizadevnosti žu-
pnijskega upravitelja Davida Jensterleta. Prva slovesnost bo to 
nedeljo, 17. junija, pri maši ob 8.45, ki jo bo daroval upokojeni 
ljubljanski nadškof Alojz Uran in blagoslovil novo daritveno 
mizo, delo domačinov rezbarja Mateja Balantiča in mizarja 
Jožeta Lukanca. Čez štirinajst dni, 1. julija, ob 8.45 pa bo ob-
novljeno župnišče in njegovo okolico blagoslovil ljubljanski 
nadškof Stanislav Zore. 

Slovesno v dupljanski župniji
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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 
vož nja 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.   

Sejem nevladnih organizacij. Ljubiteljska kulturna društva se 
bodo predstavila z raznolikim sporedom: folklornimi plesi, 
petjem, twirlingom, recitacijami, inštrumentalnimi nastopi, 
razstavo likovne umetnosti, tiskarstva ... Umetniški spored 
dvesto nastopajočih bo spremljala predstavitev nevladnih 
organizacij na stojnicah. Organizator Zveza kulturnih dru-
štev Kranj že sedemdeset let združuje več kot sto kulturnih 
društev iz Mestne občine Kranj ter občin Cerklje, Jezersko, 
Naklo, Preddvor in Šenčur. 

Krompirjevo
Šenčur – Danes, v petek, 15. junija, ob 20. uri bo v Domu kra-
janov Šenčur kulturna prireditev ob desetletnici spomenika 
Mariji Tereziji in krompirju. Na prireditvi bodo podelili pri-
znanja. V soboto, 16. junija, pa se bodo v središču Šenčurja 
vrstili dogodki, povezani s krompirjem. Sodelujejo KS Šen-
čur - Srednja vas, Hiša čez cesto, Društvo upokojencev Šen-
čur, Turistično društvo Šenčur, Konjeniško društvo Šenčur, 
KUD Visoko, Otroška folklorna skupina PŠ Olševek, Jurjevi 
godci, Pihalni orkester Šenčur in Folklorno društvo Šenčur. 
Po 15. uri bo za dobro voljo poskrbel ansambel Dor ma cajt.

Poletna muzejska noč na Stari Savi
Jesenice – V sklopu Poletne muzejske noči bo jutri, v sobo-
to, 16. junija, ob 18.30 v Ruardovi graščini na Stari Savi še 
zadnje vodstvo po starem Železarskem muzeju pred obno-
vo Ruardove graščine in predstavitev publikacije Jane Vizjak 
Kreposti, krogi in portreti.

Poletna muzejska noč
Žiri – Muzejsko društvo Žiri vabi jutri, v soboto, 16. juni-
ja, na Poletno muzejsko noč v Kulturno središče Stare Žiri. 
Po medgeneracijskih domoznanskih predavanjih se boste 
ob 20. uri v procesiji sprehodili po treh starožirovskih zna-
menitostih, ki bodo zaznamovane s tremi različnimi dram-
sko-plesno-glasbenimi dogodki. Dogodek se bo zaključil     s 
koncertom ob ponudbi stojnic.

Večer petja, plesa in igranja
Naklo – Danes, v petek, 15. junija, Folklorna skupina Društva 
upokojencev (FSDU) Naklo ob 20. uri v Domu Janeza Filipi-
ča pripravlja prireditev z naslovom Večer petja, plesa in igra-
nja. Nastopili bodo: skupina harmonikarjev, FSDU Naklo, FS 
Podkuca, ki deluje pri KD Dobrava Naklo, pevca Jerca Lunar 
in Benjamin Burgar, Rokovnjaška muzika, Ljudski pevci FS 
DU Naklo, Primož Gnidovec in Urban Križaj. Program bo 
povezoval moderator Jože Mohorič. 

Literarni večer o Primožu Trubarju
Kranj – V Galeriji Bala na Cankarjevi 10 se bo danes, v pe-
tek, 15. junija, teden dni po domnevnem rojstnem dnevu 
Primoža Trubarja, ob 19. uri začel literarni večer, na kate-
rem bo predstavljen Aškerčev Prolog k Epu o Trubarju in 
Kodrov zgodovinski roman Luteranci. Prireditev poteka pod 
okriljem in v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj, Parado 
učenja, JSKD, BŠK Kluba Liberius, ACS Ministrstva za izo-
braževanje.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bodo 18. 
junija ob 10. uri vesele urice francoščine, ob 18. uri pa delav-
nica Obvladovanje stresa, 19. junija bodo ob 17. uri vesele 
urice angleščine. V TIC-u v Cerkljah se bo 20. junija ob 9. uri 
začela Umovadba. Obvezne so prijave na telefon 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

IZLETI

Jakobova pot po loško-kranjskem hribovju
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 23. 
junija, pohodniški izlet po Jakobovi poti po loško-kranjskem 
hribovju: Škofja Loka–Stara Loka–Crngrob–Planica–Čepu-
lje–Zgornja Besnica–Ovsiše–Podnart–Gobovce–Podbrez-
je–Tabor. Skupne zmerne hoje bo okrog pet ur, možna bo 
tudi krajša varianta. Informacije in prijave zbira do četrtka, 
21. junija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 16. junija, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Božji pečat ali znamenje zveri ob 9. 
uri ter predavanje ADRA ob 10.30.

Svoboda v odnosu – je prisotna, kako?
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 18. junija, ob 16. uri na brezplač-

no predavanje Svoboda v odnosu – je prisotna, kako?, ki ga 
bo vodil mag. Edo P. Belak in bo v prostorih Humane, Old-
hamska 14, pri vodovodnem stolpu.

OBVESTILA

Pohod do izvira Bistrice in vzorčenje vode
Preddvor – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v 
sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor vabi na nara-
voslovno-doživljajski dogodek Pohod do izvira Bistrice z 
aktivnim sodelovanjem v terenskem vzorčenju vode. Dogo-
dek bo v soboto, 23. junija, z zborom ob 9. uri pri sedežu 
Turističnega društva Preddvor. Več informacij in obvezna 
prijava udeležbe do petka, 22. junija, na uros.brankovic@
ctrp-kranj.si, www.ctrp-kranj.si ali tel.: 303 752.

Z zeleno mobilnostjo do Trbojskega jezera in 
nazaj … ter tudi čezenj
Praše pri Kranju – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 
vabi na zanimiv turistično-naravoslovni dogodek Z zeleno mo-
bilnostjo do Trbojskega jezera in nazaj … ter tudi čezenj. Jezero 
boste obiskali v stilu ''hop-on, hop-off'', pri čemer boste menja-
je uporabili javni avtobusni prevoz, čolne in hojo. Dogodek bo 
v soboto, 16. junija, z zborom na glavni avtobusni postaji Kranj 
ob 8. uri (možen vstop na vmesnih postajah). Število mest je 
omejeno, obvezna je prijava do petka, 15. junija, na info@ctrp-
-kranj.si, www.ctrp-kranj.si ali 040 303 752 (Uroš).

Krvodajalska akcija
Duplje – Območno združenje Rdečega križa Kranj vabi, da 
se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite druge junij-
ske terenske krvodajalske akcije, ki bo v četrtek, 21. junija, v 
Gasilskem domu v Dupljah, Zgornje Duplje 8. Odvzemi krvi 
bodo potekali od 7. do 13. ure.

Meritve krvnega tlaka in sladkorja v Škofji Loki
Škofja Loka – Društvo diabetikov Škofja Loka vabi na brezplač-
ne meritve krvnega tlaka in sladkorja, ki bodo na Teku štirih 
mostov v soboto, 16. junija, od 17. do 21. ure na avtobusni 
postaji v Škofji Loki (rezervna lokacija je Sokolski dom).

KONCERTI

Koncert Ženskega pevskega zbora Dupljanke
Duplje – V nedeljo, 17. junija, bo ob 20. uri na vrtu grašči-
ne Duplje koncert Ženskega pevskega zbora Dupljanke. V 
primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Gasilskega 
doma v Dupljah.

Letni koncert Moškega pevskega zbora Triglav 
Lesce Bled
Radovljica – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled pod ume-
tniškim vodstvom Mateje Praprotnik vabi na letni koncert, 
ki bo v Baročni dvorani Radovljiške graščine v nedeljo, 17. 
junija, ob 19. uri. Na citre bo zaigrala Damjana Praprotnik, 
program pa bo povezovala Katarina Praprotnik. Vstopnine 
ne bo.

Re-Renesansa
Kranj – Re-Renesansa je peti koncert v nizu zgodnjepoletnih 
glasbenih večerov v izvedbi Komornega zbora De profundis 
Kranj pod vodstvom zborovodkinje Branke Potočnik Kraj-
nik. V čudovitem ambientu atrija Pavšlarjeve hiše v starem 
mestnem jedru v Kranju lahko jutri, v soboto, 16. junija, ob 
20. uri prisluhnete renesančnim mojstrom besede, ki so h 
glasbeni ustvarjalnosti navdihovali skladatelje od 16. stoletja 
do danes. Vstop bo prost. V primeru slabega vremena bo 
sprememba lokacije na dan koncerta objavljena na spletni 
strani www.deprofundis.si in na Facebook strani Komorni 
zbor De profundis.

Koncert Prifarskih muzikantov
Adergas – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi ob praznovanju osemdesetletnice društva na koncert 
skupine Prifarski muzikanti, ki bo jutri, v soboto, 16. ju-
nija, ob 20.30 na prostem, pred župnijsko cerkvijo Mariji-
nega Oznanjenja v Adergasu. V primeru dežja bo koncert 
prestavljen v dvorano Kulturnega hrama Ignacija Borštnika 
v Cerkljah.

Glasba – naša ljubezen
Kranj – APZ France Prešeren Kranj vabi na koncert Glasba 
– naša ljubezen, ki bo danes, v petek, 15. junija, ob 20. uri v 
cerkvi sv. Roka na Pungertu.

RAZSTAVE

Štirideset let galerije graščine Duplje
Duplje – V petek, 15. junija, bo ob 18. uri odprtje razstave z 
naslovom 40 let galerije v graščini Duplje, dokumentarne 
razstave o delovanju galerije, v kateri se je v štiridesetih letih 
zvrstilo 135 likovnih in drugih kulturnih dogodkov.

PREDSTAVE

Matiček
Doslovče – Gledališče Julke Dolžan Breznica vabi na ogled 
veseloigre Matiček. Zgodba je osnovana na literarni predlogi 
Linhartovega Matička se ženi, prenesena v kmečko okolje 
20. stoletja. Uprizoritev na prostem bo v nedeljo, 17. junija, 
ob 20. uri pred Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah. V pri-
meru slabega vremena bo predstava v kulturni dvorani na 
Breznici.

Seviljski brivec
Britof – Društvo upokojencev Britof - Predoslje v soboto, 23. 
junija, vabi v poletno gledališče Studenec na ogled opere Se-
viljski brivec. Organiziran je avtobusni prevoz. Prijave spre-
jema Anica Bertoncelj na tel. 031 346 940.

Triglavske zgodbe
Bled – V Infocentru Triglavska roža Bled bo danes, v petek, 
15. junija, ob 20. uri predstava Triglavske zgodbe, improvizi-
rana predstava KUD Kamot.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM

ENOSOBNO stanovanje v okolici Kra-
nja, tel.: 040/174-295 18001954

POSESTI
PRODAM

4 PARCELE, 2.000 m2, z vikendom, v 
bližini Golnika, tel.: 070/396-704  
 18001958
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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.

»SOBOTNI 
PIKNIK«

70 LET DELOVANJA RKS OZ KRANJ
                                           

V A B L J E N I
v SOBOTO, 16. junija 2018, ob 13. uri

v prijetno okolje  
Letnega gledališča KHISLSTEIN  

v Kranju,  

na »SOBOTNI PIKNIK«. 

Za vas smo pripravili:
nastop dueta BQL,

številne animacije za otroke,
predstavitev delovanja defibrilatorja – AED  

in okusno pogostitev!

PRIJAZNO VABLJENI – VSTOPNINE NI!

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –  
OBMOČNO ZDRUŽENJE KRANJ

RKS Območno združenje Kranj v letošnjem letu  
praznuje 70 let neprekinjenega delovanja.  

Humanitarne aktivnosti Rdečega križa smo v Kranju 
začeli v letu 1948.
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Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 18001805

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

COLARICE – smreka, malo rabljene, 
lepe, dolžine od 3 do 3,5 m, približno 
0,5 m3, tel.: 041/718-856  
 18001996

MACESNOVE deske, žagano 26–32, 
in nekaj plohov 5 cm, zračno sušenih 
5  let, približno 4–5 m3, tel.: 041/638-
445 18001995

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

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18001799

SUHA bukova, mešana, borovčeva 
drva, tel.: 031/826-621 18001964

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ROLERJE, štev. 39, malo rabljeni, 
cena po dogovoru, tel.: 040/232-490 
 18001959

TROKOLO pony s košaro, kolesa 20 », 
za starejše ter invalide, cena 200 EUR, 
tel.: 070/701-962  
 18001950

TURIZEM
ODDAM

V VRBOSKI pri Jelsi na Hvaru – apart-
ma za 4–6 oseb, ob borovcih, ogra-
jeno, tuš, tel.: 00385/917-805-414, 
Vera 18001928

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati; izjemne tehnič-
ne, umetnostne, sporočilne in energ.
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 18001918

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 18001803

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ADIDAS perforn, nove, št. 43, cena po 
dogovoru, tel.: 040/232-490  
 18001961

MOŠKE kavbojke, velikost 34, cena 
po dogovoru, tel.: 040/232-490 
 18001960

ZA simbolično ceno prodam lovska 
oblačila, št. 52, tel.: 04/25-03-289, 
051/415-568 18001951

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke različnih barv, tel.: 
041/549-713 18001966

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče – velika 
prodajna akcija za olja, filtre, akumu-
latorje Topla, z brezplačno montažo 
in 3-letno garancijo. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18001990

BCS kosilnico, tehtnico in Cambridge 
valjar, tel.: 031/692-315 
 18001967

GORSKI traktor Reform metrac H7X, 
s klimo in vso opremo, letnik 2013, 
2.100 delovnih ur, malo rabljen in 
lepo ohranjen, cena 41.000 EUR, tel.: 
041/245-750  
 18001992

NAKLADALKO Sip, 25 m3, rotacijsko 
kosilnico Vicon, cepilec na sveder, tel.: 
04/23-11-964, 041/481-588  
 18001969

TRAČNI obračalnik Favorit 220 in ro-
tacijsko kosilnico Sip 165, ohranjeno, 
tel.: 041/840-724 18001933

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah dobi-
te ugodno rezervne dele za program 
Sip, BCS, ter vse za košnjo. Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18001991

KUPIM

TRAKTOR in kultivator Gorenje Muta, 
tel.: 041/872-029 18001940

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-233 
 18001965

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 18001987

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustavke 
visokodebelnih dreves, dnevno sveže 
nabrane, ugodno prodajamo. Kmetija 
Princ, Hudo 1 (pri Kovorju), Tržič, tel.: 
041/747-623  
 18001997

KRMNI krompir, tel.: 04/23-11-964, 
041/481-588 
 18001968

MLADI krmni krompir, tel.: 041/431-
049 18001994

MLADO čebulo in česen, tel.: 
031/641-643 
 18001978

SENO – suho v okroglih balah, nepovi-
te, letošnje, in kupim traktor in izkopal-
nik krompirja, Cerklje, tel.: 031/604-
918 18001981

ZGODNJI krompir in ječmen. Kmetija 
Matijovc - Jeglič, Podbrezje 192, tel.: 
041/538-583 
 18001956

PODARIM

5 TON krmnega krompirja, tel.: 
040/611-888 18001985

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 MESECE starega bikca limuzin, tel.: 
031/854-443  
 18001942

BELE piščance, stare 4 tedne, za na-
daljnjo rejo, tel.: 041/203-564  
 18001976

PARCELO na Lancovem, 500 m2, vsi 
priključki, lepa lokacija, ugodno, tel.: 
031/451-822 
 18001952

KUPIM

MAJHNO zazidljivo parcelo – Radov-
ljica, Bled, Žirovnica z okolico, tel.: 
031/489-477 
 18001943

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

NA dvorišču ograjene hiše na Sp. Br-
niku oddam parkirni prostor, 200 m2, 
pokrit proti toči, tel.: 041/816-528 
 18001972

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

LEPO ohranjen R. Modus, letnik 
2009, 1.2 16 V, 84.000 km, 1. lastnik, 
servisna knjiga, tel.: 041/816-528  
 18001971

AUDI A6 2.5 TDI, letnik 2000, odlično 
ohranjen, 1. lastnik, tel.: 031/609-
825  
 18001970

MITSUBISHI Pajero did 3.2, letnik 
2002, z vso opremo, 115.000 km, 1 
lastnik, tel.: 041/559-186 
 18001963

R Clio, rdeče barve, letnik 2008, 
180.000 km, 1 lastnica, cena 1.500 
EUR, tel.: 031/215-832 
 18001973

DRUGA VOZILA
PRODAM

KAMP prikolica Adria 380, let. 1985, 
2 + 2 ležišča, vsa oprema, nov balda-
hin, kolesa, miza, stoli, tel.: 031/352-
575  
 18001948

KUPIM

KOMBI, od letnika 2002, lahko je slab-
še ohranjen, tel.: 031/255-452  
 18001949

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

STREŠNI kovček Thule za avto, dolži-
ne 196 cm, 420 litrov, nov, še v emba-
laži, ugodno, tel.: 041/543-876  
 18001975

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

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.
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Modra = 100C 82M 0Y 30K
Zelena = 50C 0M 100Y 0K

Vabilo
Kitarski koncert Kitara poletju 
Nunska cerkev Marije Brezmadežne
Škofja Loka, 17. junij 2018, ob 19. uri

Sodelujoči:
Kitarski orkester Glasbene šole Škofja Loka

Kitaristi glasbenih šol: 

Glasbena šola Idrija, Glasbena šola Škofja Loka, 
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana in 
Univerza za glasbo in uprizarjajočo umetnost Dunaj 

Nagrajenci državnih in prestižnih mednarodnih tekmovanj:

Matej Berlot, Leon Ravnikar, Gašper Rupnik Golob

vabLjeni
 Vstopnine ni.
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Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

Umrl je naš dragi

Avguštin Bajželj
univ. dipl. ing. gradbeništva

Od njega smo se poslovili 12. junija 2018 na pokopališču v Zg. Bitnjah.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste njemu in nam pomagali pri njegovi bolezni  

in z nami sočustvovali.

Hči Miša in sin Primož z družinama

ZAHVALA
Simon, nikoli ne boš odšel.
Ujet v naša srca z lepimi spomini
boš vsak naš korak spremljal v tišini.

Simon Markelj
Ob boleči izgubi dragega brata in strica se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče ter za vsak stisk roke in 
topel objem. Hvala gospodu župniku Janezu Zupancu za lepo opravljen pogrebni obred 

ter pevcem kvarteta Ultima. Hvala tudi pogrebni službi Navček. Iskrena hvala zaposlenim 
v hiši Ljubhospic za vso toplino, skrb in podporo. 

Posebna zahvala Simonovim sodelavcem Prešernovega gledališča Kranj,  
ki so mu ves čas njegove bolezni stali ob strani. 

Tatjana in Tomaž z družinama

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti sklenila naša draga žena, 
mama, sestra, stara mama, prababica in teta

Marija Oman
roj. Alič, z Mlake pri Kranju 

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem in znancem za izre-
čena sožalja, sveče in svete maše. Še posebej se želimo zahvaliti 
župniku Jožetu Klunu, pevkam iz Cerkelj, pravnuku Klemenu za 
zaigrano žalostinko in sodelavcem JGZ Brdo. Hvala pa tudi vsem, 
ki ste ji v času njene bolezni namenili prijazno besedo ali topel 
stisk roke in ji s tem polepšali dan.

Žalujoči vsi njeni

Ne jokajte ob mojem grobu, 
privoščite mi večni mir,
izčrpala svoje sem moči, 
zaprla trudne sem oči. 

»V življenju živela si za nas, zdaj v srcih naših ostala boš del nas.«

Sporočamo žalostno vest, da se je v 77. letu starosti za vedno  
poslovila

Rezka Miklavčič
iz Puštala pri Škofji Loki

Pogreb s sveto mašo bo v soboto, 16. junija 2018, ob 18. uri na 
mestnem pokopališču v Škofji Loki.
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 88. letu se je od nas poslovila naša draga mama, stara mama, 
prababica in tašča 

Marija Valjavec
po domače Mihčeva z Brezij pri Tržiču 

V neizmerni žalosti se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, za vsa izrečena pisna in ustna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče, denar in mašne darove ter tolažbo ob slo-
vesu. Hvala gospodu župniku Ivanu Potrebuješu za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Komunale Tržič, pevcem Kvarteta Lipa za 
zapete pesmi in izvajalcu Tišine. Zahvaljujemo se zdravstvene-
mu osebju ZD Tržič, patronažni sestri Cvetki, Bolnišnici Jeseni-
ce.  Hvala govornici Metki Kolevski za ganljive besede ob slovesu, 
Organizaciji ZB, Društvu upokojencev Tržič, RK Brezje. Hvala 
vsem, ki ste jo spoštovali, imeli radi, se ji poklonili na njeni zadnji 
poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Hčerka Gabrijela in sin Silvo z družinama ter ostalo sorodstvo

Rezultati 47. kroga – 13. 
junija 2018

2, 7, 11, 15, 29, 31, 39  
in 16

Loto PLUS:
5, 14, 15, 19, 27, 30, 37 

in 6
Lotko: 4 5 2 7 2 3

Sklad 48. kroga  
za Sedmico:  

2.810.000 EUR
Sklad 48. kroga za PLUS: 

200.000 EUR
Sklad 48. kroga za Lotka: 

480.000 EUR

LOTO

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

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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ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/416-241 18001993

JAGNJETA in jagnjice, težke od 25 
do 45 kg, za zakol ali pleme, tel.: 
041/566-429 18001986

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

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18001797

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 18000644

TELICI simentalki, breji 6 in 8 mese-
cev, tel.: 031/699-145 
 18001988

ZAJCA in samico z desetimi mladiči, 
tel.: 040/903-419 18001944

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 18001935

OSTALO
PRODAM

KOCKE sena in okrogle bale sena in 
silaže, tel.: 041/515-867 
 18001983

SLAMO v kockah za zastirko, ugodno, 
tel.: 031/360-178 18001955

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli kuharja 
in natakarja (m/ž). Več infomacij na 
041/689-669. Pr`Kral, d.o.o., Verje 
9,  Medvode 18001946

V TRGOVINI Dover, Glavni trg 3, 
Kranj zaposlimo prodajalko/ca, za 
določen čas, možnost podaljšanja. 
Harjen, d.o.o., Frankovo nas. 165, 
Šk. Loka, tel.: 031/676-209, Maja,  
harjen.maja@t-2.net 18001888

IŠČEMO – voznika tovornjaka, kot 
okrepitev naše ekipe, za delo v Avstriji 
in Nemčiji. Plača po dogovoru. Vese-
limo se vašega klica +436/764-601-
702, Janez Grilc. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Ce-
lovec, Avstrija 18001913

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

ZAPOSLIMO pogrebnega delavca. 
Navček, d.o.o., Visoko 75, Visoko, 
tel.: 031/475-160 18001982

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18001800

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

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 18001828

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  
 18001945

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 18001446

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 18001798

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

RAZNO
PRODAM

2 60-litrska soda Logar, električni 
bojler in ročno pipo za bojler, tel.: 
041/315-635 
 18001953

2 menažni posodi in ženske plenice, 
velikost M, tel.: 040/854-721 
 18001974

NOVO manjšo motorko, zračno pišto-
lo, motorno kosilnico na nitko, tel.: 
041/364-504 
 18001980

OBNOVLJEN komat, 22 col, gik 
za dve osebi, starejše sedlo, tel.: 
041/364-504 
 18001979

STAR tap za točenje piva Union, ob-
novljen z jeklenko, tel.: 070/396-704 
 18001957

KUPIM

ŽELEZNIŠKE pragove – švelerje, tel.: 
041/728-092  
18001962

IŠČEM

IŠČEM starejšo gospo, brez obvezno-
sti, za preživljanje časa z očetom, tel.: 
040/899-539 18001989
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Anketa

Aljaž Drinovec, Kokrica:

»Žal mi je, da na prvenstvu 
ne bo nastopala Slovenija. 
Tako bom navijal za Argenti-
no, ogledal pa si bom zlasti 
drugi del tekmovanja in fina-
le. Mislim, da bodo svetovni 
prvaki postali Španci.«

Urša Ahčin, Kranj:

»Ukvarjam se z atletiko, za-
nima pa me tudi nogomet, 
tako da bom gledala tekme 
svetovnega prvenstva sku-
paj z atijem. Všeč mi je igra 
Walesa, mislim pa, da bodo 
svetovni prvaki Nemci.«

Klemen Bohinc, Križe:

»Najraje spremljam smuča-
nje in smučarske skoke, rad 
pa imam tudi velika tekmova-
nja, zato bom zagotovo gle-
dal tudi kakšno tekmo nogo-
metnega prvenstva. Navijal 
bom za Poljake.«

Mirjam Bizjak, Bašelj:

»Šport imam rada, vendar 
sem raje kot pred televizor-
jem aktivna kar sama. Morda 
si bom ogledala vsaj finale. 
Kdo bodo prvaki, težko napo-
vem, morda kakšna ekipa iz 
Latinske Amerike.«

Vilma Stanovnik

Včeraj se je v Rusiji začelo 
svetovno prvenstvo v no-
gometu, ki bo za mesec 
dni marsikomu spremenilo 
vsakdanjik. Čeprav naša re-
prezentanca na njem ne so-
deluje, si bo večina ogledala 
vsaj odločilne tekme.

Foto: Tina Dokl

Dnevi za 
nogomet

Luka Perić, Kranj:

»Seveda bom spremljal tek-
me svetovnega prvenstva. 
Moj favorit za naslov svetov-
nega prvaka so Brazilci, na-
vijal pa bom za Portugalsko. 
In sicer zato, ker mi je všeč 
Cristiano Ronaldo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod 
bo pihal severni do severovzhodni veter. Jutri in v nedeljo bo 
zjutraj in dopoldne delno jasno, popoldne pa spremenljivo 
do pretežno oblačno. Predvsem popoldne so možne plohe 
in nevihte. 

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

Marjana Ahačič

Postojna – Srednja gozdar-
ska in lesarska šola Postoj-
na je prejšnji teden organi-
zirala drugo državno tekmo-
vanje v drevesnem plezanju, 
na katerem je zmagal Borut 
Škarja z Zgornje Dobrave in 
tako na mestu državnega pr-
vaka nasledil lanskega zma-
govalca Kamničana Rada 
Nadvešnika. 

Dvajset tekmovalcev se je 
pomerilo v petih disciplinah, 
ki jih pri svojem zahtevnem 
delu morajo obvladati, in si-
cer v hitrostnem plezanju po 

vrvi, delovnem plezanju po 
drevesu, metanju vrvice na 
drevo in reševanju ponesre-
čenca. Tekmovanje je od tek-
movalcev zahtevalo veliko 
znanja, poguma, spretnosti 
in tudi dobre fizične priprav-
ljenosti. Kot je povedal Borut 
Škarja, ki je bil najhitrejši v 
dveh disciplinah, je najbolj 
užival prav v paradni disci-
plini – delovnem plezanju, 
rad ima hitrostno plezanje 
po vrvi, največ pa mu seveda 
pomeni najvišje skupno šte-
vilo točk in tako naslov zma-
govalca državnega tekmova-
nja v drevesnem plezanju. 

Borut Škarja se z goz-
darskimi deli ukvarja pro-
fesionalno, zato se, kot pra-
vi, na tekmovanje ni posebej 

pripravljal. Delo, ki ga opra-
vlja, namreč že v osnovi zah-
teva tudi odlično fizično 
pripravljenost.

Zmagal v plezanju na drevo
Tudi letos je bil na državnem tekmovanju v drevesnem plezanju najhitrejši Gorenjec:  
na tekmovanju v Postojni je zmagal Borut Škarja z Zgornje Dobrave.

Tudi letos je bil v Postojni najboljši Gorenjec: Borut Škarja 
na najvišji stopnički, ob njem sta drugouvrščeni Marko 
Gruden in tretji David Istenič. / Foto: Strmina, osebni arhiv Boruta Škarje

Za tekmovalca zahtevno, za gledalce pa zanimivo 
tekmovanje v drevesnem plezanju so tokrat že drugo leto 
zapored pripravili v Postojni. / Foto: Strmina, osebni arhiv Boruta Škarje

Brezje – Revija Ognjišče je 19. avgusta leta 1969 organizirala 
prvo romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Vsako naslednje 
leto so sledila nova, vselej na tretjo soboto v juniju. Jutri bo 
na sporedu že jubilejno petdeseto romanje. Začelo se bo ob 
9. uri z molitvijo rožnega venca in petjem in ob 10. uri nada-
ljevalo s slovesnim romarskim somaševanjem, ki ga bo vodil 
ljubljanski nadškof metropoliti Stanislav Zore. Romanja na 
Brezje, ki jih je začel tedanji urednik Ognjišča Franc Bole, je 
ena od oblik skrbi Katoliške Cerkve na Slovenskem za bolnike, 
invalide in ostarele. Poleg njih se romanja udeležujejo tudi 
njihovi domači, še posebej dejavni pa so prostovoljci, ki ude-
ležencem delijo okrepčilo in pomagajo, če je kdo v težavah. 
Duhovniki bodo pred mašo spovedovali, med mašo pa bodo 
na željo romarjev delili tudi zakrament bolniškega maziljenja.  

Bolniki in invalidi jutri na Brezjah

Kranj – V okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve za mlade 
iskalce zaposlitve v večjih krajih Slovenije, ki ga izvaja Zavod 
Nefiks, sofinancirata pa slovenska država in Evropska unija, bo 
prihodnji teden potekal Teden kariernih busov z delodajalci, 
hkrati pa tudi nagradna igra, v kateri se bodo mladi s predlogi 
za izboljšave aplikacije e-nefiks potegovali za različne nagrade. 
Karierni busi bodo odpeljali mlade iskalce zaposlitve na hitre 
zmenke k delodajalcem, v torek jih bo pripeljal tudi na Go-
renjsko, in sicer do Gorenjske banke in do Lotrič meroslovja. 
Za mlade iskalce zaposlitve je udeležba na Tednu kariernih 
busov brezplačna, potrebne pa so predhodne prijave.

Karierni bus v torek na Gorenjskem

Kranj – Googlov avtomobil Street View (Ulični pogled) bo 
danes znova začel voziti po slovenskih ulicah in cestah in 
jih fotografiral z namenom, da posodobijo podatke na ze-
mljevidih Google Maps. Nove informacije o ulicah in cestnih 
povezavah bodo zbirali predvidoma do konca avgusta. Ulični 
pogled je sicer ta čas na voljo v več kot 85 državah po vsem 
svetu, v Sloveniji je na voljo od leta 2014. Kot so še sporočili, 
si bodo tudi tokrat prizadevali zaščititi zasebnost oseb na 
posnetkih, zato bodo s pomočjo posebne tehnologije zakrili 
obraze ljudi in registrske tablice. 

Posodobili bodo podatke Uličnega pogleda

Krvavec – V nedeljo bo na Krvavcu že tradicionalni Kravca s 
Krvavca fest. Začel se bo ob 9.30 s pastirskim zajtrkom v Brunari-
ci Sonček, nadaljeval pa z nastopi godbenikov, glasbene pravljice 
O pastirjih in škratih s Krvavca ter vodenega pravljičnega pohoda 
po Poti pastirskih škratov. Sledil bo pohod, maša v kapeli Marije 
Snežne, pastirsko kosilo in delavnice za otroke Kako pomolsti 
kravo. Že od dopoldanskih ur bo potekalo tudi tekmovanje har-
monikarjev, ki ga bo povezoval Aljaž Oberkrainer, dan pa se bo 
sklenil z zabavo, ki jo bo popestrila Nuša Derenda.

Kravca s Krvavca in tekmovanje harmonikarjev

Škofja Loka – Zaradi izvajanja arheoloških raziskav na Spo-
dnjem trgu in na Grabnu v Škofji Loki bo med 18. junijem in 4. 
julijem vzpostavljena večfazna delna zapora lokalne ceste na 
delu tega območja. Na odseku lokalne ceste Stari Petrol–Zmi-
nec na lokacijah Fužinska ulica 2, Kopališka ulica 1 in Spodnji 
trg 38 bodo delne zapore ceste v treh fazah z izmenično eno-
smernim prometom (odstop prednosti) v naslednjih terminih: 
Fužinska ulica 3 in 4 (od 18. do 20. junija), Kopališka ulica 1 
(od 26. do 29. junija) in Spodnji trg 38 (od 2. do 4. julija).

Zapora ceste zaradi arheoloških raziskav


