
AKTUALNO

Regres mora biti izpla-
čan do konca meseca
V večjih gorenjskih podjetjih smo 
se pozanimali, kako visok regres 
bodo letos prejeli njihovi zaposle-
ni. V večini podjetij so se odločili 
za izplačilo najvišjega še neobdav-
čenega zneska, to je 1.169 evrov 
bruto.

3

GORENJSKA

Bojimo se  
ekoloških težav
Tudi na dvorišču Komunale Kranj 
se že kopiči odpadna embalaža. 
O reševanju perečega problema, 
delovanju čistilne naprave in dru-
gih vprašanjih smo se pogovarja-
li z direktorjem Markom Kocjan-
čičem.

6

ŠPORT

Pogačar ostaja  
med hokejisti
Anže Pogačar, dosedanji predse-
dnik Hokejsko drsalnega društva 
Jesenice, se je odločil, da s pomo-
čjo predsednika čebelarske zveze 
Boštjana Noča na mestu podpred-
sednika društva nadaljuje ponovni 
vzpon jeseniškega hokeja.

11

KRONIKA

Predani uniformi, 
predvsem pa ljudem
Policijska uprava Kranj je s slove-
snostjo v Zabreznici obeležila 
dan policije in dan državnosti. 
Najvišje priznanje, zlati ščit, so 
prejeli Primož Donoša, Matjaž 
Lauseger, Robert Šebenik in Apo-
lonija Orehar Jeglič.

14

VREME

Prevladovalo bo poletno 
vreme z občasno zmerno 
oblačnostjo. V četrtek  
popoldne se bo povečala 
možnost krajevnih neviht.

13/28 °C
jutri: večinoma sončno
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Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek je služ-
ba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko poli-
tiko, organ upravljanja za 
evropske strukturne sklade 
in Kohezijski sklad, izdala 
odločitev o finančni podpo-
ri za projekt Dozidava in re-
konstrukcija objekta Vrtec 
in OŠ Simona Jenka – PŠ 
Center. Skupna višina sred-
stev, namenjenih za projekt, 
je 5,5 milijona evrov, od tega 
bo Evropski sklad za regi-
onalni razvoj prispeval do-
brih 3,4 milijona evrov. 

Znano je, da bo Mestna 
občina Kranj sanirala degra-
dirano območje z oživitvijo 
opuščenega objekta nekda-
nje srednje ekonomske šole. 
Cilji v okviru projekta so 

celovita prenova vzhodnega 
opuščenega krila objekta na 
Komenskega ulici 4, preno-
va fasade na zahodnem krilu 
objekta na Komenskega uli-
ci 2 ter ureditev zunanjih po-
vršin. 

Kot je povedal kranjski žu-
pan Boštjan Trilar, je na pri-
stojnem ministrstvu v pre-
gledu že celotna razpisna 
dokumentacija, tako za gra-
dnjo, dobavo in montažo no-
tranje in tehnološke opre-
me kot tudi za storitve grad-
benega nadzora. »Takoj ko 
bomo dobili zeleno luč za 
javno naročilo, ga bomo ob-
javili na ustreznih portalih 
javnih naročil. Ocenjujemo, 
da lahko ob uspešnem jav-
nem naročilu gradnjo zač-
nemo že letošnjo jesen,« je 
povedal župan Trilar.

Denar za obnovo 
vrtca in šole

Vilma Stanovnik

Kamnik, Novo mesto – Še 
pred prihajajočo Dirko po 
Franciji je minuli teden po-
tekala dirka Po Sloveniji, ki 
se je v nedeljo končala z 21,5 
kilometra dolgim kronome-
trom na Dolenjskem. Tam 
je prevlado na letošnji slo-
venski pentlji potrdil Pri-
mož Roglič, sicer član mo-
štva LottoNL-Jumbo, ter 
tako drugič osvojil domačo 
dirko Po Sloveniji. 

Letošnja dirka, ki je pote-
kala pod sloganom Fight-
ForGreen, tako zaradi zelene 

majice zmagovalca kot priza-
devanja za čisto okolje, je bila 
za večino težka preizkušnja. 
Svoje sposobnosti so imeli v 
štirih etapah priložnost po-
kazati tako sprinterji kot hri-
bolazci, ki so se za zaključek 
pomerili še na nedeljskem 
kronometru.

Dirka pa je bila tako rekoč 
odločena že na sobotni Alp-
ski etapi, ki je večinoma po-
tekala po Gorenjski, saj so se 
kolesarji iz starta pred Tivo-
lijem prek Medvod pripelja-
li v Škofjo Loko, nadaljevali 
pot v Kranj, prek Jezerske-
ga zavili na Pavličevo sedlo 

in etapo zaključili v Kamni-
ku. Tam si je Primož Ro-
glič pred konkurenti privo-
zil več kot polminutno pred-
nost. Ker pa 28-letni šampi-
on ni želel ničesar prepustiti 
naključju, je tudi zadnji dan 
dirkal na polno ter za 27 se-
kund prehitel Jana Tratnika 
(CCC Sprandi Polkowice). 

Roglič si je tako privozil 
drugo etapno zmago na le-
tošnji dirki in drugi naslov 
zmagovalca dirke Po Slove-
niji ter dobil čestitke predse-
dnika Boruta Pahorja, ki je bil 
tudi častni pokrovitelj dirke.

Kolesarski praznik z domačim slavjem
Tako na kraljevski četrti etapi 25. kolesarske dirke Po Sloveniji, ki se je končala 
v Kamniku, kot ob koncu v Novem mestu, je slavil Primož Roglič, s tretjim 
mestom v skupni uvrstitvi pa se je izkazal tudi Matej Mohorič iz Podblice, ki 
je v cilj v Kamniku pripeljal kot drugi na čelu zasledovalne skupine.

Tako na cilju v Kamniku kot ob koncu dirke je slavil Primož Roglič. / Foto: Primož Pičulin411. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V novo proizvodno 
linijo, ki bo v vsaki izmeni 
proizvedla 520 števcev in je 
v celoti zasnovana in izdela-
na v Sloveniji, so vložili sko-
raj milijon evrov.

Na liniji bodo zaposleni 
štirje delavci, na mesec bo 
na njej nastalo dvajset do 25 
tisoč števcev. Na letni ravni 
bodo nemškim kupcem do-
stavili med tristo in 350 tisoč 
števcev. Člani vodstva Iskra-
emeca so ob odprtju nove li-
nije vsi po vrsti izražali vese-
lje in ponos nad dejstvom, 
da so zadostili zahtevnemu 
nemškemu trgu.

V Iskraemecu odprli novo linijo
V podjetju Iskraemeco so deset let, odkar so v lasti skupine Elsewedy Electric, proslavili z odprtjem 
nove proizvodnje linije trifaznih števcev, namenjenih nemškemu trgu. Odprla sta jo predsednik uprave 
Ahmed Elsewedy in predsednik države Borut Pahor. 

Predsednik države Borut Pahor in predsednik uprave Iskraemeca Ahmed Elsewedy sta 
slovesno odprla novo proizvodno linijo. / Foto: Tina Dokl48. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme KATARINA JENKO iz Naklega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Želite poleti sončiti tudi zobe? Ali želite izvabiti 
nasmeh z lepim darilom?

Z aktiviranim ogljem Karbonoir ste le korak oddaljeni od sa-
mozavestnega in naravno belega nasmeha. Popolno darilo 
za vse generacije – mladi ga obožujejo, ker jim je uporaba 
»kul« in prinese odlične rezultate, starejšim pa je všeč, da si 
lahko z njim »pomladijo« svoj nasmeh. Najbolj opazno razliko 
občutijo kadilci in ljubitelji kave ali čaja. Ta »nenavaden črni 
prah« ne škoduje sklenini in dlesnim. Absorbcijska moč oglja 
odstranjuje zobne obloge in bakterije ter zmanjšuje nastajanje 
zobnega kamna, zato bodo vaši zobje resnično gladki. Naravno 
aktivirano oglje Karbonoir je na voljo na: www.karbonoir.si ali 
041 507 560. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo naravno aktivirano 
oglje. Nagradno vprašanje: Kaj je glavna sestavina izdelka 
Karbonoir? Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 26. 
junija 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. junija 2018, prejme-
ta majico s kratkimi rokavi RTV Slovenija Slavica Tufekčič iz 
Kranjske Gore in Majda Jelenc iz Žirov.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. junija 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo Tvoj bodoči bivši mož Igor Sajovic 
iz Kranja.
Nagrajencem čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Novela Zakona o so-
cialno varstvenih prejem-
kih določa, da se od 1. juni-
ja letos o socialni pomoči in 
varstvenem dodatku odlo-
či na novo. Določen je višji 
osnovni znesek minimalne-
ga dohodka in novi ekviva-
lenčni lestvici, kar vpliva na 
izračun cenzusa in na posa-
mezni znesek pravice. 

Denarna socialna pomoč 
je odvisna od višine dohod-
kov (iz zadnjih treh mese-
cev pred mesecem vložitve 
vloge, zato pri ponovnem iz-
računu pride do zajema po-
datkov o dohodkih za novo 
obdobje), števila družin-
skih članov, premoženja, 
prihrankov ter zagotovlje-
ne oskrbe in morebitnega 

obstoja krivdnega razloga. 
Podobno velja za varstveni 
dodatek. Materialni položaj 
prosilcev se na novo ugota-
vlja, zato morajo znova vlo-
žiti vloge, avtomatizma na-
mreč ni. Pri tistih, ki so bili 
že upravičeni do teh pomoči 
in za preračun zaprosijo do 
konca julija 2018, šteje, kot 
da je bila vloga vložena 31. 
maja, ob tem pa se bo pre-
verilo, ali prosilec še vedno 
izpolnjuje pogoje za upra-
vičenost do pravice od 1. ju-
nija naprej. Ob novi prever-
bi je možno tudi, da nekdo 
do pravice ne bo več upravi-
čen, če bo ugotovljeno, da ne 
izpolnjuje več pogojev. Zato 
so sprejeli odločitev, da CSD 
preračun opravi le na zahte-
vo stranke, in ne po uradni 
dolžnosti.

Socialni prejemki na novo 
preračunani
Dvig denarne socialne pomoči avtomatično ne 
bo mogoč, upravičenci bodo morali na pristojni 
center za socialno delo prinesti vlogo. 

Jože Košnjek

Brezje – Bolniki, invalidi, 
njihovi svojci in številni pro-
stovoljci, skupaj kar več ti-
soč, so v soboto že petdesetič 
romali na Brezje. Romanje, 
ki sta ga pred pol stoletja za-
čela revija Ognjišče in njen 
urednik, letošnji biseromaš-
nik Franc Bole, je preraslo v 
slovenski dan bolnikov in in-
validov. Tretja junijska sobo-
ta je tako postala njihov dan.

V soboto so se romarjem z 
vseh koncev Slovenije, pro-
stovoljcem, skavtom, verou-
čnim skupinam in vitezom 
Malteškega reda ter števil-
nim duhovnikom, ki so moli-
li in spovedovali na prostem 

pred baziliko in med mašo 
delili tudi zakrament bol-
niškega maziljenja, prid-
ružili kar štirje škofje ozi-
roma nadškofje: upokoje-
ni mariborski nadškof Mar-
jan Turnšek in sedanji nad-
škof Alojzij Cvikl, koprski 
škof Jurij Bizjak in ljubljan-
ski nadškof metropolit Sta-
nislav Zore. Ta se je v pridigi 
najprej zahvalil vsem, še po-
sebno pa zlatomašniku Bo-
letu, za prizadevnost in pod-
vige pri organizaciji in rasti 
romanja bolnikov in invali-
dov. Nato je spomnil na našo 
odgovornost do bolnih, sta-
rejših in invalidov, saj mo-
ramo vse, kar si želimo, da 
bi drugi ljudje storili nam, 

mi narediti zanje. Njihove 
želje niso nič drugačne od 
naših, običajnih, le znosne 

bolezni in ljubečega odnosa 
bližnjih si želijo. »Vse, ki de-
late z bolniki in ostarelimi, 
prosim, da bi bilo vsako deja-
nje nege in skrbi zanje polno 
spoštovanja do njih, do nji-
hove starosti, do njihovih 
ostarelih teles in do njihovih 
pojemajočih moči,« je de-
jal nadškof in se vprašal, kaj 
nas dela bolj človeške. »Za-
radi znanstvenih, tehničnih 
in tehnoloških dosežkov ne 
bomo boljši. Bolj počlove-
čen postajaš samo tako, da 
se ustaviš ob človeku in da si 
pripravljen in sposoben tudi 
v bolnem telesu, v telesu, ki 
se mu življenje izteka, v ne-
močnem in ostarelem telesu 
videti človeka in ga spoštova-
ti, ga objeti z dostojanstvom 
in sočutjem. Zato, dragi bol-
ni in ostareli bratje in sestre, 
hvala vam, ker nam omogo-
čate, da postajamo ob vas 
vedno bolj vaši sinovi in hče-
re, vedno bolj ljudje …« 

Tudi bolni vredni spoštovanja
Tudi v nemočnem in ostarelem telesu je treba videti spoštovanja in dostojanstva vrednega človeka, je 
spomnil v pridigi na sobotnem romanju bolnikov in invalidov ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Na jubilejno, petdeseto romanje so prišli številni bolniki, invalidi, njihovi domači in 
prostovoljci iz cele Slovenije. / Foto: Primož Pičulin

Nadškofa Alojz Cvikl in Stanislav Zore med romarji 

Matevž Pintar

Most nad avtocesto, na-
menjen pešcem in kole-
sarjem, ki povezuje Vok-
lo in Šenčur, je eden naj-
večjih v Sloveniji. Tamkaj-
šnje prebivalce smo spraše-
vali, ali so si ga že ogleda-
li in se morda zapeljali po 
njem. Šenčur bo v industrij-
ski coni dobil nov trgovski 

center Hofer. Zanimalo nas 
je, ali občina potrebuje več 
trgovin. Gorenjski glas v so-
delovanju z Občino Šenčur 
izdaja prilogo Jurij, ki jo ob-
čani brezplačno prejmejo 
v svoj nabiralnik. Vpraša-
li smo jih, kako pogosto jo 
prebirajo.

Novi most nad avtocesto 
sta si ogledali že dve tretjini 
sodelujočih, drugi pa še ne.

Da občina potrebuje več 
trgovin, je prepričanih 64 
odstotkov vprašanih, tre-
tjina meni, da jih ne pot-
rebuje, 4 odstotki nam na 
vprašanje niso znali odgo-
voriti.

Prilogo Jurij redno pre-
bira 81 odstotkov sodelujo-
čih občanov, 12 odstotkov jo 
bere občasno, redko jo be-
rejo 3 odstotki in 4 odstotki 

sodelujočih je nikoli ne pre-
berejo.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli 
Gorenjski glas redno pre-
birati, nas lahko pokliče-
te v kontaktni center inva-
lidskega podjetja v Škofjo 
Loko na številko 04/51 16 
440 in si ob naročilu izbe-
rete eno od daril.

Novi most povezuje Voklo in Šenčur
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Predsednik držav-
ne volilne komisije Anton 
Gašper Frantar je predse-
dniku države Borutu Pahor-
ju v petek predal zapisnik 
o uradnih izidih letošnjih 
predčasnih volitev v držav-
ni zbor. Predsednik je nato 
podpisal ukaz o sklicu prve 
seje državnega zbora, ki bo 
22. junija 2018 ob 11. uri. 

»Pričakujem, da se bodo 
po ustanovni seji v držav-
nem zboru oblikovale pos-
lanske skupine do konca 
tega meseca. Takoj ko bom 
z njihove strani o tem for-
malno obveščen, bom z 

vodji poslanskih skupin op-
ravil pogovore o imenova-
nju mandatarja za sestavo 
nove vlade. Pričakujem, da 
bodo ti pogovori opravlje-
ni konec junija ali v začetku 
julija,« je napovedal predse-
dnik države. »V pogovorih z 
njimi bom preveril, ali v dr-
žavnem zboru obstaja do-
volj načelne podpore, da po-
verim mandat prvaku naj-
večje parlamentarne stran-
ke Janezu Janši. Seznanjeni 
ste z mojim stališčem, da se 
mi zdi prav in pošteno, da pr-
vak zmagovite stranke prvi 
dobi priložnost za sestavo 
vlade. V teh pogovorih bom 
ocenil, ali obstaja možnost, 

da dobi potrebno parlamen-
tarno večino. V tem primeru 
bom v začetku julija podpi-
sal predlog njegove kandida-
ture za mandatarja in ga ura-
dno poslal v državni zbor.« 
Če bo na podlagi pogovorov 
ugotovil, da potrebno parla-
mentarno večino uživa nek-
do drug, bi Janšo znova po-
vabil na pogovor. Janša pa je 
tako predsedniku kot javno-
sti že povedal, da v takih raz-
merah mandata ne bi spre-
jel. Pahor je znova pozval k 
dialogu in vključevanju.

Svet stranke DeSUS pa je 
v petek odločal o ponujenem 
odstopu Karla Erjavca z vrha 
stranke in z večino glasov 

odločil, da Erjavec ostaja 
predsednik. Pred tem je ena-
ko odločil že izvršilni odbor 
stranke. Na volitvah je stran-
ka DeSUS dobila le pet pos-
lanskih mest, kar je neuspeh 
v primerjavi s prejšnjimi voli-
tvami, ko je dosegla še enkrat 
boljši rezultat, zato tudi po-
nujeni Erjavčev odstop. Karl 
Erjavec sicer ne odstopa od 
stališča, da stranka DeSUS 
ne bo vstopila v koalicijo z 
Janezom Janšo. Pripravlje-
ni so sodelovati le v levosre-
dinski vladi, je ponovil Erja-
vec, ki ga je podpore volivcev 
verjetno stal tudi predvolilni 
dogovor z Zoranom Janko-
vićem o levem bloku. 

V petek se bo prvič sestal državni zbor
Predsednik Borut Pahor je podpisal ukaz o sklicu prve seje novoizvoljenega državnega zbora, ki bo v 
petek, 22. junija, ob 11. uri. Karl Erjavec ostaja predsednik stranke DeSUS.

Urša Peternel

Kranj – Najkasneje do kon-
ca junija morajo podjetja 
zaposlenim izplačati re-
gres za letni dopust. Ta le-
tos znaša  najmanj 842,79 
evra bruto oziroma 638 
evrov neto. Regres pripa-
da vsakemu delavcu, ki mu 
pripada pravica do letnega 
dopusta. Kolikšen regres 
so oziroma še bodo izpla-
čali zaposlenim, smo vpra-
šali nekaj gorenjskih pod-
jetij. V večini so se odloči-
li izplačati regres, ki je viš-
ji od zakonsko določenega 
najnižjega zneska.

V begunjskem Elanu so 
povedali, da je bilo lansko 
poslovno leto za tovarno s 
skoraj osemsto zaposlenimi 
pod novim lastništvom us-
pešno, zato bodo ta mesec 
zaposlenim izplačali tisoč 
evrov bruto regresa.

V kranjskem Iskraemecu 
so del regresa v višini dves-
to evrov bruto izplačali že 
v mesecu januarju, ta me-
sec pa bodo zaposleni preje-
li še 920 evrov bruto, skupaj 
bo torej regres znašal 1.120 
evrov bruto. 

V podjetju Goodyear Dun-
lop Sava Tires so regres 
izplačali v aprilu, in sicer v 
višini 1.161,49 evra bruto na 
zaposlenega.

Regres 1.169,48 evra bru-
to so konec maja izplačali v 
družbah Skupine SIJ, torej 
tudi v podjetju SIJ Acroni 

Jesenice. Enak regres so 25. 
maja zaposlenim izplača-
li tudi v podjetju Domel Že-
lezniki. To je največji zne-
sek še neobdavčenega regre-
sa, ki je enak sedemdesetim 

odstotkom povprečne plače 
v Republiki Sloveniji.

In kako je z regresom v jav-
nem sektorju? Z letom 2018 
so za vse zaposlene v javnem 
sektorju, tudi tiste z višjimi 

plačami, uveljavili regres za 
letni dopust v višini zakon-
skega minimuma. Doslej je 
namreč veljalo, da so javni 
uslužbenci, ki so bili uvršče-
ni v višji plačni razred, do-
bili nižji regres kot tisti, ki 
so prejemali nižje plače. Na 
Upravni enoti Jesenice, de-
nimo, smo izvedeli, da je bil 
regres za leto 2018 izplačan 
pri plači za mesec maj 2018, 
torej 5. junija, in sicer v viši-
ni 842,79 evra bruto.

Regresa pa se bodo tudi 
letos razveselili upokojen-
ci, višina je odvisna od  vi-
šine pokojnine, tako bodo 
prejeli  največ 410 evrov, 
najmanj pa sto evrov regre-
sa. Regres bodo dobili sku-
paj julijskimi pokojninami, 
torej 31. julija.

Regres mora biti izplačan 
do konca meseca
V gorenjskih podjetjih smo se pozanimali, kako visok regres bodo letos prejeli njihovi zaposleni.  
V večini so se odločili za izplačilo najvišjega še neobdavčenega zneska, to je 1.169 evrov bruto.

V podjetju SIJ Acroni Jesenice so zaposleni že konec maja prejeli regres v višini 1.169,48 
evra bruto, kar je najvišji še neobdavčen znesek regresa. / Foto: Gorazd Kavčič

Po zakonu o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan 
delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati 
regres za letni dopust najmanj v višini minimalne 
plače. Regres mora biti izplačan najkasneje do 1. julija 
tekočega koledarskega leta. Le v primeru nelikvidnosti 
delodajalca in če je tako določeno s kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti, ga delodajalec lahko 
izplača najkasneje do 1. novembra. Na inšpektoratu 
za delo so nam povedali, da je globa za delodajalca, ki 
ne izplača regresa, od tri do dvajset tisoč evrov. Samo 
lani so inšpektorji odkrili kar 2084 kršitev glede 
regresa, usmerjeno akcijo nadzora izplačila regresa 
napovedujejo tudi za letos.

Konec minulega tedna se 
je z Dnevom planinskih 
doživetij na Rogli ura-

dno začela letošnja poletna 
planinska sezona. 

Jasno je, da Slovenci, še 
zlasti pa Gorenjci, večinoma 
proste dni radi preživljamo v 
hribih in gorah, naše gore pa 
vsako leto privabljajo več obi-
skovalcev tudi iz tujine. Kot 
opozarjajo na Planinski zve-
zi Slovenije, kljub temu sis-
tem financiranja planinskih 
poti in koč ostaja neurejen, 
obiskovalci gora pa se pogosto 
šele v megli, temi, na uničeni 
poti ali ko zaidemo, zavemo 
pomena markacij, usmerje-
valnih tabel in urejenih poti.

V Sloveniji je skoraj 
osemsto registriranih marka-
cistov, planinska organizaci-
ja pa skrbi za mrežo planin-
skih poti v skupni dolžini več 
kot deset tisoč kilometrov. V 
praksi to pomeni, da planin-
ske poti prepredajo večino 
države, vsak markacist pa 
preračunano skrbi za trinajst 
kilometrov planinskih poti.

Po zadnjih podatkih slo-
venske gore obišče 1,7 milijo-
na obiskovalcev letno, vse več-
ji obisk gora pa pomeni tudi 
več dela za markaciste, zato 
je treba planinske poti ves čas 
vzdrževati, od najbolj prep-
rostih del, kot sta košnja in 
čiščenje grmovja, do najzah-
tevnejšega nadelavanja zah-
tevnih planinskih poti. Kot 
pravijo markacisti, vse večje 
število ljudi, tudi velika koli-
čina snega, ki se je obdržal do 

zdaj, poleg tega pa še nalivi 
in neurja dnevno uničuje-
jo planinske poti. Prav tako 
poti uničujejo posamezniki, 
ki ubirajo bližnjice in s tem 
odpirajo možnosti intenziv-
nejši eroziji. Tako se sooča-
jo s pomanjkanjem kadra, 
predvsem mlajših, ki bi jim 
priskočili na pomoč, čeprav 
so v lanskem letu markacisti 
za urejanje planinskih poti 
namenili skoraj 32 tisoč pro-
stovoljnih ur. 

Na Planinski zvezi Slove-
nije poudarjajo, da vstop v 
letošnje poletje zaznamujejo 
intenzivne nevihte z moč-
nimi padavinami, zato mo-
ramo spremljati vreme. Na 
določenih predelih še vedno 
lahko naletimo na sneg, ki 
ga lahko prečimo samo s 
primerno opremo. Svetujejo 
uporabo čelade in opozarja-
jo, da je treba turo prilagoditi 
izkušnjam in sposobnostim 
najšibkejšega člena, saj lahko 
objave v medijih in na dru-
žabnih omrežjih nezavedno 
vabijo bralce h gibanju po 
težjem terenu, kar je nevar-
no in vzrok za številne gorske 
nesreče, ki jih je bilo letos do 
minulega konca tedna že več 
kot sto šestdeset, kar 15 posa-
meznikov pa je umrlo. 

Kako tanka je v gorah vez 
med življenjem in smrtjo, je 
opozorila tudi zadnja nesre-
ča minuli petek, ko smo poro-
čali o novem smrtnem dogod-
ku v zahodnem delu severne 
triglavske stene. In poletje se 
šele začenja ...

Poletje v gorah

KOMENTAR
Vilma Stanovnik
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Obvestilo o javni dražbi za  
prodajo zemljišč

Mestna občina Kranj bo 11. 7. 2018 izvedla javno dražbo za 
prodajo naslednjih stavbnih zemljišč:

  parcelna številka 1304/5, k. o. Primskovo, v izmeri 186 m2,  
za izklicno ceno 22.000,00 EUR (znesek brez DDV);

  parcelna številka 1257/65, k. o. Kranj, v izmeri 1345 m2,  
za izklicno ceno 114.056,00 EUR (znesek brez DDV).

Javni razpis za izvedbo javne dražbe bo objavljen na spletni 
strani Mestne občine Kranj predvidoma 19. 6. 2018.
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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

Marjana Ahačič

Ljubno – V Ljubnem so pred 
nedavnim pripravili slove-
snost ob 150-letnici delo-
vanja tamkajšnje osnovne 
šole. Podružnično šolo, ki 
sodi pod okrilje Osnovne 
šole Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica, v letošnjem 

šolskem letu obiskuje nekaj 
več kot petdeset otrok, ki so 
razporejeni v tri oddelke od 
prvega od petega razreda.

Kot je v svojem nagovo-
ru navedla ravnateljica šole 
Zlata Rejc, so pouk v novi 
šoli v Ljubnem prvič imeli 
leta 1868, med drugo svetov-
no vojno v nemškem jeziku, 

v slovenskem pa spet že ko-
nec maja 1945, ko je bilo v 
dveh razredih 61 otrok. Da-
našnji šolarji so o življenju 
v prvih desetletjih po vojni 
povprašali svoje dedke in v 
imeniten šolski časopis, ki 
so ga izdali ob prazniku, za-
pisali nekaj prav zanimivih 
utrinkov. 

»Ko smo šli iz šole, nas je 
običajno čakal župnik Janez 
Jalen in nas napodil k spove-
di,« se je zanimivosti s poti 
v šolo spomnil ata Matevža 
Pagona Brane Krivic, ki je bil 
šolar v Ljubnem od leta 1958 
do 1962. »Spomnim se, ko 
so mrtvega Janeza Jalna iz 
Ljubnega nesli na Rodine,« 
je povedal Jože Praprotnik, 
dedek Eme Blumauer Prap-
rotnik, ki je ljubensko šolo 
obiskoval od leta 1966 do 
1970. »Moj prijatelj na svoj 
prvi šolski dan ni hotel k po-
uku, njegov oče pa je vzel pa-
lico in ga z njo gnal v šolo,« se 
spominja ata Ažbeta Smol-
nikarja Zdravko Purgar, ki 
je bil učenec v ljubenski šoli 
med leti 1960 do 1964.

Če so pri pouku kaj ušpi-
čili, so jih dobili s palico po 
prstih ali bili poslani v kot, te-
lovadili so na cesti pred šolo, 
kjer so se igrali gnilo jajce 
in med dvema ognjema, za 
malico pa je bil v letih po voj-
ni zelo priljubljen sir iz pa-
ketov UNRA, so še poveda-
li mladi generaciji šolarjev. 

Med najlepšimi dogodki v 
šoli je bilo za Jožeta Praprot-
nika skladanje drv, za Brane-
ta Krivica odhod v gledališče, 
Zdravko Purgar pa se spomi-
nja, kako so šli leta 1961 na 
končni izlet v Bohinj, kjer se 
je ravno takrat mudil predse-
dnik Jugoslavije Tito, s kate-
rim se je mladi Zdravko tudi 
fotografiral.

Največ otrok je ljubensko 
šolo obiskovalo v začetku 
prejšnjega stoletja, več kot 
sto. Danes jih je 54, pouk pa 
zaradi manjšega števila po-
teka v kombinacijah: sku-
paj se učijo učenci prvega in 
tretjega ter četrtega in pete-
ga razreda, učenci drugega 
razreda so v samostojnem 
oddelku. Kot ob tem pou-
darja ravnateljica Zlata Rejc, 

prav manjša šola omogoča 
več pozornosti za vsakega 
učenca in lažjo prilagoditev 
potrebam posameznika. 

»Ni lepšega trenutka, kot 
je ta, ko kot učitelj zagledaš 
iskrico v otroških očeh, ki se 
zaiskri ob novem spoznanju, 
vedenju in ponosu, da je ko-
rak bližje svojemu obzorju,« 
pa pravi Metka Urh, vod-
ja Podružnične šole Ljub-
no, ki je skupaj s sodelavka-
mi in učenci pripravila pri-
reditev ob 150-letnici delova-
nja šole. Otroci so nastopili 
na predstavi, v šolski telovad-
nici je bila na ogled zanimi-
va razstava učbenikov, zvez-
kov in dokumentov iz bogate 
zgodovine šole, prireditev pa 
je popestril še nastop članov 
policijskega orkestra.

Stoletje in pol ljubenske šole
V začetku prejšnjega stoletja je šolo v Ljubnem obiskovalo več kot sto učencev, danes jih je polovica 
manj, a je pouk prav zato, ker so razredi manj številni, na mnogih področjih lahko bolj kakovosten.

Ob 150-letnici šole v Ljubnem so otroci z učiteljicami pripravili bogat program. / Foto: Primož Pičulin

Obiskovalci so si ob tej priložnosti lahko ogledali razstavo o 
zgodovini šole. / Foto: Primož Pičulin

Bled – Fakulteta za organizacijske vede (FOV) iz Kranja v 
teh dneh na Bledu organizira že tradicionalno mednarodno 
konferenco o e-poslovanju in e-tehnologijah Bled eConferen-
ce. Rdeča nit letošnje konference je digitalna preobrazba in 
obvladovanje njenih izzivov. Na konferenci, ki se končuje jutri, 
so in še bodo med drugim spregovorili o e-zdravstvu, inter-
netu stvari, pametnih mestih, analitiki masovnih podatkov, 
blockchainu, inoviranju poslovnih modelov, turizmu 4.0 in 
še mnogih drugih aktualnih temah.

O izzivih digitalne preobrazbe

Urša Peternel

Jesenice – V začetku mar-
ca je potekal redni vpis v Vr-
tec Jesenice. Vpisanih je bilo 
256 otrok, kar je več od pro-
storskih zmožnosti, tako da 
jih je na čakalnem seznamu 
ostalo 43, je povedala ravna-
teljica Vrtca Jesenice Vanja 
Kramar. 

»V času rednega vpisa 
je bilo v Vrtec Jesenice vpi-
sanih 256 otrok, kar je žal 
preseglo prostorske in nor-
mativne zmožnosti naših 
enot. V novem šolskem letu 
2018/2019 bo Vrtec Jeseni-
ce deloval na šestih lokaci-
jah, otroke bomo vključeva-
li v 38 oddelkov, kar je en od-
delek več kot v šolskem letu 
2017/2018. Pri oblikovanju 
oddelkov za novo šolsko leto 
smo stremeli k temu, da bi 
lahko sprejeli čim večje šte-
vilo otrok. Oddelke smo ob-
likovali tako, da smo lahko 
sprejeli 213 otrok,« je pove-
dala ravnateljica. Kot je po-
jasnila, so sprejeli vse otroke 
letnikov 2015, 2014 in 2013, 
to je otroke, ki sodijo v od-
delke drugega starostnega 
obdobja. Na čakalni seznam 
je bilo uvrščenih sedem ot-
rok, rojenih v letu 2016, in 
35 otrok, rojenih v letih 2017 

in 2018. Med temi otroki jih 
kar nekaj še ne izpolnjuje 
zakonsko določenega staro-
stnega pogoja za vključitev 
v vrtec, to je starost enajst 
mesecev. A kljub temu rav-
nateljica upa, da bodo lahko 
sprejeli čim več otrok tudi s 
»čakalne liste«. »Upamo, da 
bomo te otroke lahko spreje-
mali na izpraznjena mesta, 

saj so se nekateri starši odlo-
čili za umik vloge. V tem pri-
meru bomo poklicali star-
še otroka, ki je prvi na vrsti 
na čakalnem seznamu ot-
rok posameznega letnika,« 
je pojasnila.

In po kakšnih kriterijih so 
oblikovali čakalni seznam? 
V skladu s pravilnikom o 
sprejemu otrok v vrtec je 

posebna komisija vsako vlo-
go točkovala glede na krite-
rije, pri čemer imajo pred-
nost otroci, ki imajo stalno 
prebivališče v jeseniški obči-
ni. Prednost imajo tudi otro-
ci staršev, ki so zaposleni, ot-
roci, ki niso bili sprejeti lani, 
otroci iz iste družine ... Po 
besedah ravnateljice pa sku-
paj z Občino Jesenice iščejo 
tudi možnosti, da bi s spre-
membo pravilnika omogo-
čili tudi vpis med šolskim 
letom tistim malčkom, ki 
1. septembra še ne dopolni-
jo starosti enajstih mesecev, 
kar je zakonski pogoj za vpis 
v vrtec.

Večja rodnost, več priseljencev
Na čakalnem seznamu za vpis v Vrtec Jesenice je ostalo triinštirideset otrok.

V novem šolskem letu bo Vrtec Jesenice obiskovalo 213 otrok. 

»Večji vpis je verjetno posledica različnih dejavnikov, 
tudi večje rodnosti in priseljevanja družin, predvsem 
z območja držav bivše Jugoslavije. Res je tudi to, 
da starši vedno bolj prepoznajo dodano vrednost 
vključitve v vrtec,« je dejala ravnateljica.
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V družbi Trelleborg Slovenija, d.o.o. proizvajamo in tržimo  
visoko kakovostne gumeno tehnične izdelke in pnevmatike.  
Za okrepitev svoje ekipe vabimo k sodelovanju novega sode-
lavca/sodelavko za delovno mesto:   

KONTROLNI TEHNIK (m/ž)
ki bo zadolžen za pripravo podatkov za analizo in kakovostno 
ovrednotenje proizvodnih procesov, podporo pri izvajanju in 
samostojno izvajanje presoje surovin, polizdelkov in izdelkov 
ter za sodelovanje v reklamacijskih postopkih s strani kupcev.

Zaželeno: izobrazba najmanj V. stopnje tehnične smeri, dobre 
komunikacijske sposobnosti, tehnična, računalniška in funkci-
onalna pismenost, znanje angleškega jezika, pripravljenost na 
morebitna službena potovanja.

Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen čas z možnostjo podalj-
šanja) in redno plačilo. 

Vaše prijave pričakujemo do 3. 7. 2018 na naslovu spelca. 
klancar@trelleborg.com ali zaposlitev@savatech.si, ali pa po 
redni pošti na naslovu Trelleborg Slovenija, d.o.o., Škofjeloška 6, 
4000 Kranj.

Jože Košnjek

Podbrezje – Glavnina pra-
znovanja letošnjega prazni-
ka Občine Naklo je bila v so-
boto v Podbrezjah. Dopol-
dne in popoldne so se vrsti-
li dogodki v okviru druže-
nja za vse generacije Na vasi 
se dogaja. Med drugim so 
spletli 27 metrov dolgo cve-
tno kito, ki so jo položili k 
spomeniku Ivane Kobilce v 
parku znamenitih Podbre-
žanov ob cerkvi svetega Ja-
koba. 

Popoldne je bila v kultur-
nem domu slovesna aka-
demija v počastitev pra-
znika. Njen prvi del je bil 
»podbreški«, saj je deset do-
mačink in domačinov iz pre-
teklosti vrnilo v sedanjost 
deset znamenitih Slovenk 
in Slovencev, ki so bili roje-
ni ali so živeli v Podbrezjah. 
Nekateri od njih so neupra-
vičeno prezrti. Po scenariju 
Jožefa Perneta in pod režij-
sko roko Davida Ahačiča se 
je Luka Perne vživel v vlo-
go baročnega kiparja in rez-
barja Poljaka Petra Žiwob-
skega, Milan Debeljak je za-
igral duhovnika, sadjarja in 
misijonarja Franca Pirca. 
Marko Kavčič je bil izdelo-
valec orgel Peter Rojc. Izde-
lal jih je 45, med njimi tudi 
orgle za cerkev v Železnikih. 

Tone Strlič se je vživel v vlo-
go prvega podbreškega uči-
telja, pesnika in pisatelja 
Andreja Praprotnika, Jože 
Skodlar je predstavil četrte-
ga podbreškega učitelja, or-
ganista, poštarja in home-
opata Frana Černilca. Milan 
Lukač je bil strumen ma-
tematik in podmaršal Joža 
Tomše, plemeniti Savski-
dol, Dominika Jeglič pa je 
s čopičem in paleto v rokah 
predstavila slikarsko Iva-
no Kobilca, ki je znameni-
to sliko Poletje naslikala v 

Podbrezjah. Javnosti manj 
znanega pesnika in prevajal-
ca in Kosovelovega sodobni-
ka in prijatelja Branka Jegli-
ča je predstavil Aljoša Bačič, 
izseljenskega pisatelja Kar-
la Mauserja, ki je obisko-
val tudi podbreško osnovno 
šolo, pa je zaigral Ivan Bol-
ka. Predstavitev znameni-
tih Podbrežanov je skleni-
la Urša Kavčič v vlogi Mimi 
Malenšek, ki je po smrti os-
tala povezana s Podbrezjami 
tudi s knjigami, ki jih je po-
darila »svoji vasi«, ta pa se 

ji je oddolžila s spominsko 
sobo. Za pevski dodatek sta 
poskrbela Cilka Vidmar in 
Pavle Kozjek. 

V drugem delu akademi-
je sta najprej Dragica in Jo-
žef Perne v imenu Kultur-
nega društva tabor Podbrez-
je podelila priznanja režiser-
ju Davidu Ahačiču, Društvu 
upokojencev Naklo za sode-
lovanje pri humanitarni ak-
ciji Podbreška potica, Ro-
tary klubu Tržič - Naklo in 
Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Podbrezje. 

Občinski priznanji pa je v 
imenu župana Marka Mra-
vlje podelil podžupan Jure 
Renko. Prejela sta jih dva 
dolgoletna gasilca. Mitja 
Valentič iz Naklega je pre-
jel bronasto priznanje. Bil 
je tudi predsednik Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Naklo, sedaj pa je podpovelj-
nik. Vzgoja mladih gasilcev 
mu je bila še v posebno vese-
lje. Brane Teran iz Zgornjih 
Dupelj pa je prejel zlato pri-
znanje. Od leta 1965 dalje, 
ko je postal član dupljanske-
ga društva, je gasilsko važen 
del njegovega življenja. De-
javen je bil in je še v doma-
čih Dupljah, na noge pa je 
postavljal tudi Gasilsko zve-
zo občine Naklo, ki jo je dol-
go vodil kot poveljnik in na-
zadnje predsednik. 

Gasilcema občinski priznanji
Mitja Valentič je prejel bronasto, Brane Teran pa zlato priznanje Občine Naklo.

Prejemnika bronastega in zlatega priznanja Občine Naklo 
Mitja Valentič in Brane Teran s podžupanom Občine Naklo 
Juretom Renkom / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – V hranilnici oziroma 
banki Lon je od 27. marca do 
25. maja potekala dokapita-
lizacija, ki jo je Banka Slove-
nije hranilnici oziroma ban-
ki odredila zaradi izpolnitve 
zahtev kapitalske ustreznos-
ti. V prvem krogu, v katerem 
je imelo predkupno pravi-
co petdeset največjih delni-
čarjev, so delničarji vpisali 
in vplačali 21.658 delnic (od 
skupno 40.000 delnic) in s 
tem hranilnici oziroma ban-
ki že zagotovili potrebno ka-
pitalsko ustreznost. Preosta-
le delnice so v drugem kro-
gu, ki so ga podaljšali do 25. 
junija, ponudili vsem zain-
teresiranim vlagateljem, v 
tem krogu pa je vse delni-
ce vpisal in vplačal irski Ky-
lin Primer Group AG. Del-
ničar Siri Investicije, ki je 
pred vstopom irskega sklada 
v lastniško strukturo Lona 
imel nekaj več kot deset od-
stotkov delnic Lona, je po 
končani dokapitalizaciji vlo-
žil na sodišče tožbo za nič-
nost vpisa sprememb v sod-
ni register (sporen naj bi bil 
drugi krog dokapitalizacije) 
in hkrati predlagal sodišču 
izdajo začasne odredbe za 
prepoved vpisa novih delnic 
v Klirinško depotno druž-
bo. Delničar Alea Iacta pa je 
vložil pritožbo zoper sklep o 
vpisu novih delnic v sodni 
register. Pritožnika sta kot 
razlog za pritožbo oziroma 
tožbo navedla, da uprava pri 
vpisu povečanja osnovnega 
kapitala v sodni register ni 
spoštovala zakona. Uprava 

Lona odgovarja, da so vse 
postopke glede dokapitali-
zacije vodili v skladu z zako-
nodajo, ob tem pa navaja, da 
je sodišče že zavrnilo izdajo 
začasne odredbe za prepo-
ved vpisa novih delnic v Kli-
rinško depotno družbo.

Na skupščini o izgubi in 
novem nadzorniku

Uprava Lona je za 9. julij 
sklicala na sedežu družbe v 
Kranju skupščino, na kateri 
se bodo delničarji seznanili 
s poročili o lanskem poslo-
vanju, sklepali pa bodo tudi 
glede bilančne izgube in o 
imenovanju novega člana 
nadzornega sveta. Hranilni-
ca je imela ob koncu lanske-
ga leta nekaj več kot 2,5 mi-
lijona evrov bilančne izgu-
be, ki je nastala kot posledi-
ca oslabitve naložbe v osnov-
na sredstva in v nepremični-
no in za katero uprava pred-
laga, da bi jo prenesli v nas-
lednje poslovno leto. Na zah-
tevo delničarja Alea Iacta bo 
na dnevnem redu skupšči-
ne tudi imenovanje nove-
ga člana nadzornega sveta; 
skupščina se bo seznanila z 
odstopom člana nadzornega 
sveta Janeza Jelovška, za no-
vega člana pa naj bi imeno-
vala Franca Žmavca.

Izpodbijajo 
dokapitalizacijo
Dva delničarja Lona izpodbijata drugi krog 
dokapitalizacije, v katerem je največji lastnik 
Lona postal irski Kylin Prime Group AG. Uprava 
zatrjuje, da je bilo vse zakonito.

Lon je imel ob koncu 
lanskega leta nekaj več 
kot 2,5 milijona evrov 
bilančne izgube, za 
katero uprava predlaga, 
da bi jo prenesli v 
naslednje poslovno leto.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Župan Borut Sajo-
vic je v četrtek sprejel deve-
tošolce, jim z županovo pe-
tico voščil za tako lep uspeh 
v vseh osnovnošolskih le-
tih in vsakemu od njih po-
daril sezonsko vstopnico 
za Gorenjsko plažo. »Ge-
neracija 2003 ste izjemni; 
po letih mladi, odrasli pa 

po razmišljanju, znanju in 
inovativnosti. V vseh deve-
tih letih ste pokazali talen-
te na različnih področjih, 
ne samo s šolskimi ocena-
mi. Želim, da kot generaci-
ja ostanete tesno povezani, 
ustvarjajte še naprej in ne 
pozabite nikoli, da ste doma 
v Tržiču.« V OŠ Bistrica 
so se z odličnim izkazali 
Nika Mencej, Žiga Roblek, 

Nataša Umek, Ana Frantar, 
Zala Šarabon, Andraž Si-
tar, Tilen Legat, Zala Smo-
lej in Violeta Stupar. V OŠ 
Tržič so po odličnem seg-
li Markus Grum, Amadeja 
Keršič, Lea Margareta Ko-
šir, Klara Primožič, Tadej 
Valjavec in Nika Zupančič, 
v OŠ Križe pa Sara Bitežnik, 
Kaja Tomasino Rozman in 
Žan Zupan.

Osemnajst odličnih  
na županovem sprejemu

V družbi odličnih občinsko vodstvo z županom Borutom Sajovicem in ravnatelji tržiških šol 
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Kamnik – Kamniški občinski 
svetniki so sprejeli nov odlok 
o turistični in promocijski 
taksi v občini, s katerim se 
občutno zvišuje turistična ta-
ksa, ki pa se ji po novem letu 
pridružuje še dodatna promo-
cijska taksa. Turistična taksa 
bo namesto dosedanjih 1,27 
evra zdaj znašala dva evra za 
nočitev. Kot določa nova za-
konodaja, je treba od turistič-
ne takse v višini 25 odstotkov 
obračunati še promocijsko 
takso, ki bo znašala pol evra.

Taksa bo občutno višja

Kranj – Kranček vabi danes, v 
torek, v središče mesta, kjer 
se boste med 16. in 20. uro 
na nogometnem poligonu 
starši lahko pomerili s svoji-
mi nadobudneži. Tekmovali 
boste za naziv glave družine, 
pet najboljših pa se bo uvr-
stilo v žrebanje za nagrado. 
Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj pa v četrtek 
vabi na vrtnarsko popoldne. 
Pri mestnem vodnjaku bo ob 
18. uri predavanje o težavah 
v vrtovih in v sadovnjakih, ob 
18.30 bo brezplačno svetova-
nje, ob 19. uri pa predstavitev 
naravnih preparatov za nego 
in zaščito rastlin. 

Nogometni torek in 
vrtnarski četrtek
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Restaurant Pizzeria Trink
Drobolje ob Baškem jezeru

V zelo dobro obiskani restavraciji in 
piceriji v Droboljah, samo 28 km od 
Jesenic, takoj zaposlimo zanesljivega

KUHARJA m/ž
Zaželene so delovne izkušnje „a la Carte“. 
Prednost je znanje nemščine, ni pa pogoj. 

Nudimo vam odlično plačo + posebna 
dodatna plačila + dopust. Po potrebi vam 
nudimo tudi stanovanje in oskrbo. Delov-
ni čas med tednom od 15. ure naprej, ob 
koncu tedna pa tudi v opoldanskem času.

Prosimo, javite se nam 
v slovenskem jeziku na tel.:

0043 650 68 000 79 
(ga. Boža, od 16. do 17. ure)

ali po e-pošti na 
trink.walter@aon.at

Restaurant Pizzeria Trink
Seeblickstrasse 55 • A-9580 Drobollach am Faaker See / 

Drobolje ob Baškem jezeru

www.drobollach.netA
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Simon Šubic

Komunalna podjetja ste 
pred kratkim opozorila na 
problem kopičenja odpa-
dne embalaže na vaših dvo-
riščih, ker družbe za ravna-
nje z odpadno embalažo ne 
prevzemajo več vseh količin. 
Koliko odpadne embalaže bi 
se nabralo pri vas do konca 
leta, če bi se ta bojkot nada-
ljeval do tedaj? Kako boste 
problem reševali?

»S podobnimi težavami se 
sicer srečujemo že nekaj let, 
vendar pa se nam doslej ni 
še nikoli zgodilo, da bi em-
balaža tam ostala trajno, saj 
so jo na koncu leta vedno le 
nekako prevzeli. Rešitev ni 
več v iskanju začasnih loka-
cij za skladiščenje, saj to ni 
zastonj. Naš cilj je, da druž-
be zbrano odpadno embala-
žo redno odvažajo z našega 
dvorišča, saj se bojimo eko-
loških težav, njihovo kopiče-
nje nad še obvladljivimi ko-
ličinami je namreč okoljsko 
in varnostno sporno. Še bolj 
sporno pa je to, da bi mora-
li za ločeno zbrano emba-
lažo, ki jo je na letni ravni 
približno 6250 ton in ki bi 
jo morale te družbe prevze-
ti brezplačno, njihovim pre-
delovalcem nazadnje plače-
vati. Če se razmere ne bodo 
izboljšale, ocenjujemo, da 
bi bilo neprevzete odpadne 
embalaže konec leta že za 
okoli 2500 ton, kar bi lahko 
naši družbi povzročilo sko-
raj tristo tisoč evrov doda-
tnih stroškov. Za dodatno 
nastale stroške bomo zato 
primorani bremeniti ali di-
rektno embalažerske druž-
be ali pa kar državo, ki do-
pušča, da je na trgu več kot 
štirideset tisoč ton odpadne 
embalaže brez zagotovljene 
embalažnine. Edina rešitev 
je po našem mnenju v tem, 
da država z vladno uredbo 
zagotovi enovit sistem rav-
nanja z odpadno embalažo 
na način, da bodo zavezanci 
za plačilo embalažnine vsi, 
ne zgolj tisti, ki dajo na trg 
več kot 15 ton embalaže.«

Omenili ste bojazen pred 
zviševanjem vaših stroškov 
na področju odpadkov zara-
di slabe državne regulative. 
Po drugi strani pa se bodo si-
cer ravno zdaj znižale cene 
čiščenja odpadnih voda ...

»Tako je. Zaradi stroškov-
ne učinkovitosti na podro-
čju čiščenja odpadnih voda 
v novi Centralni čistilni nap-
ravi Kranj so z junijem za-
čele veljati nove, v povpre-
čju nižje cene čiščenja ko-
munalne odpadne vode. 
Pri povprečnem gospodinj-
stvu, ki mesečno porabi 16 

kubičnih metrov vode na 
mesec in ima vodomer ve-
likosti DN20, bo mesečni 
prihranek na področju od-
padnih voda v Mestni občini 
Kranj dobrih pet evrov. Po-
dobno pocenitev bodo ob-
čutili tudi občani Naklega 
in Šenčurja. Vsekakor mora 
biti tudi v prihodnje naš cilj 
uporabnikom zagotoviti naj-
boljšo storitev gospodarskih 
javnih služb po stroškovni 
ceni, ki bo rezultat našega 
kvalitetnega in hkrati učin-
kovitega dela.«

Ko že omenjate novo čistil-
no napravo v Zarici: zakaj se 
občasno iz nje širijo neprije-
tne vonjave?

»Osnovna naloga Central-
ne čistilne naprave Kranj je, 
da prečisti odpadne vode, ki 
bi drugače končale v naravi. 
Zavedamo se, da so bili pri 
vzpostavljanju bioloških pro-
cesov čiščenja na novi čistil-
ni napravi problemi s smra-
dom, a ko smo septembra 
lani izvedli raziskavo med 
naključno izbranimi prebi-
valci KS Orehek - Drulovka, 
so rezultati pokazali, da po-
lovica anketirancev vonjav, 
ki naj bi prihajali z območja 
čistilne naprave, sploh ne za-
znava, polovica pa jih zazna-
va predvsem poleti in jese-
ni, od tega veliko tudi druge 
vrste vonja iz okolja, med nji-
mi je tudi vonj s kmetijskih 
površin. Tehnologija biolo-
ških čistilnih naprav sicer iz-
korišča naravne procese raz-
gradnje, pri čemer so lahko 
najbolj moteča snov za naše 
nosove sulfidi, ki pa se od-
stranijo skozi biofilter. Kot 
so pokazale majske meritve, 
kontejnerji biofiltra delujejo 
zelo dobro, saj odstranjuje-
jo 98,8–99,7 odstotka vodi-
kovega sulfida, kar je tudi v 
okviru referenčnih vrednosti 
za tovrstne naprave. Seveda 

pa brez občasnih neprijet-
nih vonjav v okolici ne gre, 
saj so ne nazadnje potrebni 
tudi redni remonti naprave, 
o čemer okoliške prebival-
ce vedno vnaprej obvestimo. 
Po mojih podatkih pa od no-
vembra lani, ko smo zadnjič 
zamenjali biofiltrno maso, 
nismo prejeli nobene prija-
ve zaradi smradu.«

V zadnjem obdobju smo 
tudi na Gorenjskem doži-
veli več hudih neurij. Zara-
di njih je nastala tudi škoda 
na vodovodnem omrežju. Je 
ta že sanirana?

»Drži, v dveh hudih neur-
jih, ki sta prizadeli širše ob-
močje Kranja in Cerkelj, so 
bili prizadeti tudi nekateri 
vodni viri, zaradi česar je bila 
motena oskrba s pitno vodo. 
Ta je bila zaradi velike koli-
čine padavinskih voda pone-
kod tudi motna. Prav zaradi 
prevelike motnosti se je za 
kratek čas ustavila tudi Vo-
darna Bašelj. Po hitrih in-
tervencijah dežurnih ekip 
na terenu, ki so s pomočjo 
gasilcev ponoči odstranje-
vali blato in pesek, je bilo v 
najkrajšem možnem času 
vzpostavljeno ponovno delo-
vanje omrežja in zagotovlje-
na nemotena oskrba z vodo. 
Na področju Cerkelj se si-
cer še vedno soočamo s sla-
bo izdatnostjo vodnih virov 
na Krvavcu. Pohvaliti mo-
ram požrtvovalnost sodelav-
cev na terenu in hitro reše-
vanje težav, ki so jih uporab-
niki na prizadetih območjih 
glede na obsežnost naravne 
ujme minimalno občutili.«

Kako so sicer s Komuna-
lo Kranj, ki letos praznuje 
šestdeset let delovanja, za-
dovoljni njeni uporabniki?

»Na visoki jubilej smo zelo 
ponosni. Obletnice so vedno 
tudi priložnost za prevetritev 

poslovanja, analizo stanja, 
sprejem odločitev o spre-
membah in uvedbo novosti 
za uporabnike. Izvedli smo 
obsežno raziskavo zado-
voljstva z našimi storitvami 
med uporabniki in izvedeli, 
da ti zelo dobro poznajo pod-
ročja delovanja komunale in 
so zadovoljni z opravljeni-
mi storitvami. Posebno po-
zornost posvečamo tudi iz-
obraževanju in komunicira-
nju z različnimi starostnimi 
skupinami, odprli smo vra-
ta za javnost, sodelujemo z 
lokalnimi skupnostmi, zra-
ven smo pri večini čistilnih 
akcij. Omenil bi še nekaj po-
membnih področij, ki ka-
žejo na trajnostno naravna-
no politiko poslovanja Ko-
munale Kranj na področju 
obveznih gospodarskih jav-
nih služb. Na področju ob-
delave in odlaganja odpad-
kov smo s prehodom k Re-
gijskemu centru za ravna-
nje z odpadki Ljubljana po-
večali učinkovitost obdelave, 
saj se skladno s pogodbo od-
loži le do pet odstotkov od-
padkov. Na področju oskr-
be s pitno vodo smo izva-
janje tehnično-ekonomske 
optimizacije razširili na vse 
občine, kjer izvajamo de-
javnost, na odpadnih vodah 
aktivno sodelujemo pri čim 
večjem izkoristku obstoje-
čih sistemov in pri razvoju 
in gradnji novih. Na podro-
čju obravnave uporabnikov 
naših storitev lahko sedaj 
zajemamo bistveno višjo 
kapaciteto sprejemanja te-
lefonskih klicev ter hitrejšo 
in s tem kvalitetnejšo obrav-
navo strank. Trudimo se de-
lati dobro za ljudi in z ljud-
mi, takšno je tudi naše pos-
lanstvo: trajnostno gospo-
darjenje z viri in razvijanje 
celovitih ter kakovostnih re-
šitev za naše uporabnike na 
vseh področjih poslovanja.«

Bojimo se ekoloških težav
Tudi na dvorišču Komunale Kranj se že kopiči odpadna embalaža. O reševanju perečega problema, 
delovanju čistilne naprave in drugih vprašanjih smo se pogovarjali z direktorjem Markom Kocjančičem. 

Direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki je potrdil preje-
mnike letošnjih občinskih 
priznanj, ki jih bodo pode-
lili ob prazniku občine 30. 
junija.

Letos bodo podelili tudi 
naslov častne občanke, pre-
jela ga bo Jožica Rejec, upo-
kojena predsednica uprave 
podjetja Domel Holding v 
Železnikih, sicer pa prebi-
valka Knapov v občini Ško-
fja Loka. Cenijo namreč nje-
no izredno delovanje in stva-
ritve na posameznih področ-
jih življenja, kar je prispeva-
lo tudi k ugledu občine. Zla-
ti grb občine bo prejel Vrtec 

Škofja Loka ob sedemdese-
tletnici delovanja. Dobitni-
ka srebrnih grbov sta Žu-
pnijska karitas Škofja Loka 
ob 25-letnici svojega delova-
nja in Tomaž Jenko, dolgo-
letni predsednik Kulturno-
-umetniškega društva Janko 
Krmelj Reteče - Gorenja vas. 
Dobitnici bronastih grbov 
sta dve, Alenka Florenin, žu-
panja pobratene občine So-
vodnje ob Soči za dolgoletno 
uspešno sodelovanje in ob 
40-letnici pobratenja, in Ma-
rija Krajnik iz Reteč, literar-
na ustvarjalka in organiza-
torka tradicionalnih literar-
nih večerov ob slovenskem 
kulturnem prazniku pri Kul-
turnem društvu Reteče. 

Rejčeva častna občanka 
tudi v Škofji Loki

Suzana P. Kovačič

Naklo – Svetniki so na zad-
nji seji potrdili turistično in 
promocijsko takso za Obči-
no Naklo, skupaj 1,50 evra. 
Turistična taksa je 1,20 evra, 
novost je promocijska ta-
ksa, ki znaša 25 odstotkov 
zneska turistične takse in se 
začne plačevati s 1. januar-
jem 2019. Turistična taksa 
je prihodek občine, lani so 
z njo zbrali več kot 25 tisoč 
evrov, promocijska taksa bo 
prihodek Slovenske turistič-
ne organizacije. Kot je pove-
dal župan Marko Mravlja, so 
se z višino turistične takse 
strinjali tudi sobodajalci. 

Marjanu Babiču se zdi bolj 
smiselno, da bi turistično 
takso namesto v integralni 
proračun namenili postav-
ki turizem, delovanju dru-
štev s tega področja, župan 
pa bi najprej rad videl, da 
se domača društva poveže-
jo in skupaj ustvarjajo eno-
tno turistično ponudbo. Po-
džupan Jure Renko je opo-
zoril na dolžnost pobiranja 
turistične takse, ob sumu na 
nepravilnosti pa na obvešča-
nje medobčinskega inšpek-
torata. Zdravko Cankar pa 
je opomnil, da mora občina 
striktno navesti, kam gre tu-
ristična taksa, ker to nalaga 
tudi računsko sodišče.

Svetniki o turistični taksi
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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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 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 

I_
I_

I_
I_

I_
I_
I_
I_
I_
I_

I_
I_
I_

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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Vilma Stanovnik

Kranj – »Povezati se mora-
mo tisti, ki želimo dobro ži-
veti v mestu, in tisti, ki želi-
mo dobro živeti na vasi,« je 
prepričana sedanja kranj-
ska mestna svetnica Barbara 
Gunčar, ki je na četrtkovem 
ustanovnem zboru Stranke 
za enakomeren lokalni ra-
zvoj in podjetnost poveda-
la, da bo na jesenskih lokal-
nih volitvah znova kandidi-
rala za županjo Mestne ob-
čine Kranj. 

»Ne želimo biti usmerje-
ni ne levo in ne desno, pač 
pa želimo delati lokalno. 
Kot mestna svetnica ugo-
tavljam, da je denar name-
njen predvsem projektom, 
ki so jim naklonjene moč-
ne stranke, ki imajo pri od-
ločanju večino. Tako lo-
kalni razvoj ni enakome-
ren,« je povedala Gunčar-
jeva, ki je prepričana, da bi 
z manjšimi vlaganji lahko 
hitreje naredili več. »Eden 

takšnih je projekt avtobus-
ne postaje. Mislim, da je tre-
ba sedanjo le obnoviti, saj 
ne potrebujemo tako veli-
ke. Mnogi avtobusi se vozi-
jo skoraj prazni, občina pa 

za subvencioniranje prevo-
za porabi ogromno denar-
ja,« je povedla Gunčarjeva, 
ki se želi, da bi občina odprla 
novo obrtno cono, kjer bi lah-
ko ponujali delovna mesta, 

ki bi bila privlačna za mla-
de. »Z minimalnimi plača-
mi mladi ne morejo prežive-
ti in prepričani smo, da mla-
di, ki bi imeli primerne po-
goje doma, ne bi tako mno-
žično odhajali v tujino,« je 
Gunčarjeva predstavila ne-
kaj točk programa stranke, 
med katerimi so še vrnitev 
Gorenjskega sejma in tra-

dicije sejemskega mesta, 
sodobnega zdravstvenega 
centra, ureditev parkiranja 
in prometa, športno-rekre-
ativnih objektov, revitaliza-
cija degradiranega podeže-
lja, sistem odkupa sezonske 
zelenjave in sadja ter dru-
gih domačih pridelkov in 
turistični razvoj. »Prepriča-
ni smo, da je središče Kra-
nja moč spremeniti v mesto 

hotel ter napolniti prazna 
stanovanja. Ta trend je zelo 
v porastu,« je povedla Gun-
čarjeva, ki je skupaj s pod-
porniki zbrala več kot dves-
to glasov za ustanovitev 
nove stranke. Zbrani so jo 
na tajnem glasovanju potr-
dili za predsednico stranke, 
podpredsednik pa je postal 
Domen Hvala.

Barbara Gunčar je ob iz-
volitvi organov stranke po-
vedala, da bodo sedaj zače-
li s predstavitvijo programa. 
»Upam, da nam bo z naši-
mi programskimi usmeri-
tvami uspelo dobiti več gla-
sov, kot mi jih je na zadnjih 
lokalnih volitvah, saj se zave-
damo, da bomo le tako ime-
li v mestnem svetu več vpli-
va,« je povedala Gunčarjeva. 

Želijo razvoj mesta in vasi
Kranjska mestna svetnica Barbara Gunčar je bila pobudnica ustanovitve Stranke za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost, 
na četrtkovem ustanovnem zboru pa so jo izvolili tudi za predsednico.

Barbara Gunčar je zbranim na ustanovnem srečanju 
predstavila program stranke.

Vilma Stanovnik

Britof pri Kranju – Minu-
li konec tedna so prvi obi-
skovalci že lahko preizkusi-
li osemsto kvadratnih me-
trov velik asfaltni grbinasti 
poligon – tako imenovani 
pumptrack – s 320 kvadra-
tnimi metri proge, ki je do-
polnil ponudbo Športnega 
parka Britof. Investitor no-
vega poligona je Mestna ob-
čina Kranj, prvi večji dogo-
dek pa bo v okviru sobotne-
ga Britofesta, poimenovali 

pa so ga Mini Pumptrack 
challenge 2018. 

»Lahko zatrdim, da Kranj s 
to progo zagotovo pridobiva 
pomemben del športne in-
frastrukture. Kot je v mestni 
upravi v navadi, smo ime za 
športni objekt iskali tudi na 
družbenih omrežjih. Med 
finalistoma je zmagalo poi-
menovanje Kokratrack. A so 
nas domačini iz Britofa, pro-
sili, ali lahko še enkrat pre-
verijo, ali je ime Kokratrack 
res tisto, ki bi ga lahko vzeli 
za svojega. To bodo naredili 

v okviru Dneva športa in za-
bave, ki bo ob poligonu in 
na njem to soboto, 23. juni-
ja. Takrat v Britof želijo pri-
vabiti tudi številne navdu-
šence za pumptrack. Seve-
da smo prisluhnili, zato za 
zdaj na tabli ob vhodu na as-
faltno stezo še ni imena ime-
na. Pomembna pa je njena 
vsebina, ki napotuje na var-
no uporabo poligona, pred-
vsem varovalne opreme, 
tudi čelad,« je ob četrtkovem 
uradnem odprtju proge po-
vedal župan Boštjan Trilar.

Grbinasti poligon je odprt
Od minulega tedna je že moč uživati na velikem grbinastem poligonu v 
Športnem parku Britof.

V družbi Krančka sta si novo pridobitev v Britofu ogledala tudi kranjski župan Boštjan Trilar 
in podžupan Boris Vehovec. / Foto: Primož Pičulin

Lahovče – Kmetijski inštitut 
Slovenije bo v četrtek v Po-
skusnem centru za krompir v 
Lahovčah in Jabljah pripravil 
dan krompirja. Udeleženci 
si bodo najprej ogledali se-
lekcijski in poskusni nasad 
krompirja v Lahovčah, nato 
bo predstavitev novih sort 
in križancev, ogled pa bodo 
sklenili s pogovorom o leto-
šnjih aktualnih problemih pri 
pridelovanju krompirja. Na lo-
kaciji Jablje se bodo seznanili 
tudi s programom žlahtnjenja 
krompirja in s poskusom na-
makanja krompirja. 

Dan krompirja

Tržič – Zaradi vse večjih po-
treb po bolj frekventnem par-
kiranju bo Občina Tržič po-
večala število parkirnih mest, 
namenjenih kratkotrajnemu 
parkiranju vozil, in sicer na 
parkirišču za Mošenikom in 
delu parkirišča na Tržnici. Na 
parkirišču za Mošenikom bo 
uvedena prepoved vožnje 
in parkiranja tovornih vozil 
in avtodomov. Režim par-
kiranja bo urejen z dodatno 
prometno signalizacijo. Za 
namen daljšega parkiranja 
sta občanom na voljo parki-
rišči pri BPT.

Več modrih con za 
parkiranje v Tržiču

»Prepričani smo, da je središče Kranja moč 
spremeniti v mesto hotel ter napolniti prazna 
stanovanja. Ta trend je zelo v porastu,« pravi Barbara 
Gunčar. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zamisel o 
knjigi, ki naj prikaže petde-
set let društva Sožitje Škofja 
Loka, se je porodila prejšnje-
mu predsedniku Filipu Mo-
horiču, izpeljal pa jo je ure-
dniški odbor z urednico Po-
lono Kalan, ki o sebi in svo-
ji vlogi pri izidu knjige go-
vori kot o nadomestni mate-
ri. Ob predstavitvi knjige je 
predstavila tegobe »noseč-
nosti« in »porodne muke«, 
preden je ta otrok ob pomo-
či babice, sedanjega predse-
dnika društva Marka Moho-
riča ugledal luč sveta. »Vze-
mite ga v roke, na knjižni 
polici bo jokal,« je pozva-
la k branju knjige, ki je več 
kot zgolj formalen prikaz 
društvene zgodovine. Polna 
je življenjskih zgodb ljudi z 
motnjo v duševnem razvo-
ju, pričevanj njihovih star-
šev in sodelavcev, ki delajo 
z njimi.

»Osrednji del knjige je te-
renski, človeški, doživet,« je 
knjigo, ki jo je napisalo živ-
ljenje, ocenil Filip Mohorič. 
Spregovoril je tudi o nastan-
ku društva Sožitje v Škofji 
Loki. Spodbudila ga je krov-
na organizacija, ki je zače-
la delovati leta 1963, pet let 
kasneje je v Sloveniji nas-
talo pet društev, tudi škof-
jeloško. Veliko je bilo v teh 

letih narejenega, danes čla-
ni uživajo sadove doseže-
nih uspehov, je dejal Filip 
Mohorič. Eden teh so pre-
vozi članov društva Sožitje 
v vrtce, šole, delavnice ..., 
in to iz zadnjega oddaljene-
ga kraja v Selški in Poljan-
ski dolini. Ob tem je Moho-
rič spomnil na misel svoje-
ga pokojnega znanca, ki je 
v Švici v sedemdesetih letih 
videl idealno ureditev, češ 
»tam take otroke vozijo od 
vrat do vrat«. Že dolga leta 
tudi v Škofji Loki na enak na-
čin vozijo svoje člane, in to 
že ves čas varno in brez ne-
sreč, kar je velik dosežek. 

O knjigi, ki jo kot drago-
cenost vidijo vsi sodelavci 
društva Sožitje, je spregovo-
rila tudi dr. Štefka Križnar, 
pediatrinja, ki je ves čas de-
lala z otroki s težavami v du-
ševnem razvoju in v Škofji 
Loki začela z razvojno am-
bulanto. Ob tem je poudari-
la pomen zgodnjega odkri-
vanja težav v duševnem ra-
zvoju, saj je od tega odvisna 
vsa nadaljnja skrb za te ljudi, 
od razvojnega vrtca do šole 
za otroke s posebnimi potre-
bami in naprej. Društvo So-
žitje je sodelovalo pri nasta-
janju vrtca, delavnic pod po-
sebnimi pogoji in bivalne 

skupnosti, je povedal seda-
nji predsednik Marko Mo-
horič in ob tem omenil skrb 
za vse generacije ljudi z mot-
njami v duševnem razvoju. 
Društvo ima danes 340 čla-
nov, sestaja se klub staršev, 
sodelujejo s strokovnjaki. 
Dejavnosti je veliko, med 
njimi tudi športna, kjer nji-
hovi člani sodelujejo in do-
segajo uspehe na igrah spe-
cialne olimpijade. Za oble-
tnico so na ustvarjalnih de-
lavnicah izdelali simbol 
društva: ptička, ki ga podpi-
ra simbolna dlan, da bi laž-
je poletel. In to je tudi bistvo 
delovanja društva Sožitje. 

Življenje je napisalo knjigo
Pravzaprav so jo napisali v društvu Sožitje Škofja Loka in v njej zajeli pol stoletja svojega dela v korist 
ljudi z motnjami v duševnem razvoju. 50-letnico društva praznovali še s slovesnostjo v Sokolskem domu.

Polona Kalan, Marko in Filip Mohorič ter Štefka Križnar ob predstavitvi knjige o petdesetih 
letih Sožitja Škofja Loka 

Aleš Senožetnik

Komenda – Potem ko so 
lani dokončali nadgradnjo 
komendske enote osnov-
ne šole, v Občini Komenda 
razmišljajo tudi o reševanju 
problematike moščanske 
šole, kjer zaradi naraščanja 
števila otrok premajhna te-
lovadnica ne zmore več za-
gotavljati ustreznega pou-
ka športa. Telovadnica meri 
namreč le 155 kvadratnih 
metrov, glede na število 

učencev pa bi potrebovali 
še en večji prostor z zarisa-
nimi polji za rokomet, ko-
šarko in odbojko ter ostalo 
pripadajočo opremo, hkrati 
pa si v moščanski šoli želijo 
tudi dodatne učilnice, ki bi 
jo lahko zgradili hkrati s te-
lovadnico.

Po odkupu 1600 kvadra-
tnih metrov zemljišč sever-
no od moščanske šole so na 
komendski občinski upra-
vi začeli resneje razmišlja-
ti o iskanju rešitve – gradnji 

nove telovadnice oziroma 
športne dvorane. 

Izmed treh možnih lo-
kacij se je pri projektu pro-
storske umestitve za naju-
streznejšo izkazala umesti-
tev telovadnice na obstoječe 
parkirišče na zahodno stran 
šole, projekt pa je zasno-
van tako, da bi lahko zago-
tovili tudi dve novi učilnici. 
Nova parkirišča bi umestili 
na proste površine severno 
od šole. Investicija je skupaj 
z gradnjo parkirišč ocenjena 

na nekaj manj kot 2,8 mili-
jona evrov. 

Kdaj bi moščanski šolar-
ji lahko prišli do nove te-
lovadnice, sicer še ni zna-
no. Kot je poudaril komen-
dski župan Stanislav Pogla-
jen, bi še letos radi pridobili 
gradbeno dovoljenje. S tem 
bi namreč lažje konkurira-
li na morebitnih razpisih 
za pridobitev nepovratnih 
sredstev, saj se zavedajo, da 
bodo le z lastnimi sredstvi 
projekt težko izpeljali.

Razmišljajo o novi telovadnici
Zdajšnja telovadnica ob moščanski enoti Osnovne šole Komenda - Moste ne zadošča več potrebam, 
zato v Komendi razmišljajo o gradnji nove.

Aleš Senožetnik

Komenda – Na mestu di-
rektorja Zavoda kabelsko-
-komunikacijskega sistema 
Komenda - Moste - Križ je 

Bojana Škofa nasledil David 
Sipoš, sicer diplomant reži-
je na ljubljanski Akademiji 
za gledališče, radio, film in 
televizijo. Sipoš vodi lastno 
podjetje Studio Siposh, kjer 

se v največji meri ukvarja z 
dokumentarnim filmom. 
Med najodmevnejšimi je 
njegov Kersnik Ognjeno iz-
ročilo, v zadnjem času pa je 
z dokumentarcem Goreči 

škof posegel tudi po nagra-
dah na različnih medna-
rodnih filmskih festivalih. 
Kot pravi  Sipoš, bo na mes-
tu direktorja spodbujal pro-
gramsko usmeritev, pest-
rost ponudbe in si prizade-
val za pridobivanje sredstev 
oglaševalcev ter prek javnih 
razpisov.

Novi direktor lokalne televizije

Ravno nedavni uspehi na 
trgih in rast povpraševanja 
po pametnih števcih sta na-
rekovala povečanje obsto-
ječih proizvodnih zmoglji-
vosti. Iskraemeco, ki je ena 
večjih družb v regiji, ki izde-
luje števce za merjenje ele-
ktrične energije, komuni-
kacijska orodja, program-
sko opremo za upravljanje 
z merilnimi podatki in izva-
ja podporne rešitve. Doslej 
je Iskraemeco dostavil več 
kot 75 milijonov merilnih 
naprav kupcem v več kot sto-
tih državah. Je drugi največ-
ji ponudnik pametnih me-
rilnih rešitev na območju 
Evrope, Bližnjega vzhoda in 
Afrike, na nizozemskem in 
nemškem trgu zaseda celo 
vodilno mesto, želijo se ši-
riti tudi na druge, zlasti la-
tinskoameriške trge. Podje-
tje z okoli osemsto zaposle-
nimi ima tudi enega naj-
večjih razvojnih oddelkov 
v merilni industriji v Evro-
pi. Tudi nova delovna mes-
ta (letos jih je bilo že petde-

set) v večji meri povezujejo z 
razvojem kot s proizvodnjo, 
prav tako investicije v razvoj-
ne aktivnosti, ki znašajo od 
šest do osem odstotkov na le-
tni ravni. 

Ne le produkti, celoviti 
procesi

Vodilni podjetja, pred-
sednik uprave Ahmed El-
sewedy, izvršni direktor Di-
eter Brunner, izvršni direk-
tor za finance Bahaa Ab-
dullah in novi glavni izvr-
šni direktor Luis Goncal-
ves, ki so ga predstavili ob 
tej priložnosti, so predstavili 

dosedanje dosežke in pri-
hodnjo transformacijo pod-
jetja, ki ne gre zgolj v smeri 
izdelovanja produktov, tem-
več celovitih procesov. Dobri 
so njihovi poslovni rezulta-
ti. Zadnja leta je podjetje za 
štirikrat povečalo dobiček, v 
prihodnje ga nameravajo še 
podvojiti. Lani so zabeleži-
li skoraj štiridesetodstotno 
rast dohodka, ustvarili so 
107 milijonov evrov prihod-
kov in skoraj sedem milijo-
nov evrov dobička, investici-
je pa so znašale 6,6 milijo-
na evrov, so povedali ob slav-
nostni priložnosti, ki se je 
je udeležil tudi predsednik 
države Borut Pahor. Sku-
paj s predsednikom uprave 
Ahmedom Elsewedyjem je 
slovesno prerezal trak nove 
proizvodne linije. V svojem 
nagovoru je poudaril, da je 
ravno pred desetletjem, ko je 
novi lastnik Iskraemeca pri-
šel v Slovenijo, našo državo 
dosegla najbolj surova kriza. 
Iskraemecu jo je uspelo ne 
le prebroditi, pač pa je pod-
jetje izkoristilo fantastične 
priložnosti za razvoj. Izrazil 

je upanje, da bo Slovenija v 
kratkem dobila novo vlado s 
polnimi pooblastili in s tem 
lažje nadaljevala po zastav-
ljeni poti nadaljnjega gospo-
darskega okrevanja. Naloga 
politike je namreč ustvarja-
nje konkurenčnega poslov-
nega okolja in hkrati soli-
darnega družbenega oko-
lja, čemur se bomo posveti-
li v naslednjih letih, je nagla-
sil predsednik, ki meni, da 
imamo razlog, da »z zmer-
nim optimizmom z enako 
čvrsto politično in poslovno 
voljo, kot smo jo izkazovali 
doslej, gledamo naprej«.

V Iskraemecu 
odprli novo linijo
31. stran

Predsednik Borut Pahor z vodstvom Iskraemeca, županom 
Boštjanom Trilarjem, gosti in zaposlenimi na slovesnosti ob 
desetletnici lastništva Elsewedy Electrica / Foto: Tina Dokl
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     kot nasa kjer sem doma?
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Mateja Rant

Gorenja vas – V ZŠAM Žiri 
z različnimi akcijami že 
vrsto let delujejo predvsem 
na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu, 
pri čemer se osredotočajo 
zlasti na najranljivejše sku-
pine v prometu, to so pešci 
in kolesarji ter otroci in sta-
rejši. Zato so se v sodelova-
nju z AVP odločili poiskati 
rešitve, kako delovanje na 
tem področju še izboljšati 
oziroma kako bi lahko zdru-
žili moči in povezali vse, ki 
skrbijo za varnost v prome-
tu, v še učinkovitejši pre-
ventivni aparat na terenu.

Predsednik ZŠAM Žiri 
Marijan Dolenec je v uvodu 
najprej predstavil aktivnosti, 
ki jih skupaj s sveti za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu opravijo v občinah 
Žiri in Gorenja vas - Polja-
ne ter tudi širše, od spre-
mljanja šolarjev na šolskih 
poteh ob začetku šolskega 

pouka do prometne kače in 
pešbusa. Tako namreč želijo 
spodbujati otroke, da v šolo 
hodijo peš. V več akcijah so 
razdelili več kot tri tisoč od-
sevnih teles. A četudi imajo 
ljudje odsevna telesa doma, 
so z njimi v večernih urah 
opremljeni le redki, razoča-
rano ugotavlja Dolenec, ki 

zato meni, da bi cestnopro-
metni predpisi morali biti 
del učnega načrta v šolah. S 
pomočjo svetov za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu in sponzorjev so z od-
sevnimi brezrokavniki opre-
mili tudi vse vzgojiteljice v 
vrtcu, a kljub temu da je to 
zelo pomembno za varnost 

celotne skupine na spre-
hodu, jih mnoge ne nosi-
jo. »Mogoče bi bilo zato no-
šenje brezrokavnikov treba 
vključiti v zakonske predpi-
se,« razmišlja Dolenec. Di-
rektor AVP Igor Velov je 
poudaril, da jim brez entu-
ziastov v lokalnih skupno-
stih ne bi uspelo izboljševati 

prometne varnosti, se je pa 
strinjal, da je ciljev še veliko. 
Samostojni predmet o pro-
metni vzgoji v šoli se mu zdi 
neuresničljiv, bi jo bilo pa po 
njegovem smiselno vključiti 
prek ostalih predmetov ozi-
roma jo mogoče ponuditi 
šolarjem skozi izbirne pred-
mete. A čeprav po njegovem 
šola lahko veliko stori na tem 
področju, je opozoril, da je s 
prometno vzgojo treba zače-
ti doma. »Otroke preveč za-
vijamo v vato; starši priča-
kujejo, da bodo na področju 
prometne varnosti vse stori-
li drugi, obenem pa otroke z 
avtom zapeljejo ne le do telo-
vadnice, ampak skoraj v telo-
vadnico.« Poudaril je, da bi 
otroke morali bolj spodbuja-
ti, da hodijo peš, starši pa jim 
moramo biti pri tem zgled.

Na področju prometne 
varnosti je po besedah ko-
mandirja Policijske posta-
je Škofja Loka Saše Enika 
največja težava še vedno al-
kohol, med najpogostejšimi 

vzroki za prometne nesre-
če pa je naštel še nepravilno 
stran vožnje, neprilagojeno 
hitrost in neustrezno var-
nostno razdaljo. Tudi sam 
meni, da s sodelovanjem na 
področju preventivnega de-
lovanja z organizacijami v 
lokalnih skupnostih lahko z 
minimalnimi vložki doseže-
jo še boljše rezultate. V ob-
činah po besedah žirovske-
ga župana Janeza Žaklja ve-
liko sredstev namenjajo za 
izboljšanje prometne infra-
strukture, v njihovi občini 
so tudi tik pred sprejetjem 
celostne prometne strategi-
je. »Pri pripravi so sodelo-
vali tudi občani, dobili smo 
veliko pobud, čeprav ugo-
tavljam, da veliko predlaga-
nih aktivnosti že izvajamo.« 
Edini humani cilj na podro-
čju prometne varnosti je nič 
smrtnih žrtev prometnih 
nesreč, je pogovor na okrog-
li mizi sklenil Velov in dodal, 
da do takrat ne smemo biti 
zadovoljni.

Prometna vzgoja se začne doma
Na pobudo Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri ter Javne agencije za varnost prometa (AVP) so v Gorenji vasi pripravili okroglo mizo 
na temo varnosti ter vzgoje in preventive v cestnem prometu na območju Poljanske doline.

V Gorenji vasi so pripravili okroglo mizo na temo varnosti ter vzgoje in preventive v 
cestnem prometu.

info@g-glas.si

Ana Šubic

Železniki – Občinski svetni-
ki v Železnikih so na zad-
nji seji sprejeli drugi reba-
lans občinskega proračuna. 
»Glavna razloga za predlog 
rebalansa sta dražja sanaci-
ja plazu v Dražgošah in na-
kup hiše za šolo za potrebe 
vrtca,« je svetnikom v uvo-
du pojasnil župan Anton 
Luznar.

Sanacija plazu v 
Dražgošah bo dražja

Večino denarja za sana-
cijo plazu v Dražgošah, ki 
ogroža šest hiš, bo sicer pri-
spevala država, občina pa 
mora plačati DDV ter stro-
ške projektov in nadzora. 
Četrt milijona evrov so za-
gotovili že z aprilskim re-
balansom občinskega pro-
računa, a je po nedavnem 

popisu del ocenjena vred-
nost sanacije z milijona 
evrov narasla na 1,3 milijo-
na, ki ga bo prispevala drža-
va, občina pa bo po trenu-
tnih predvidevanjih mora-
la zagotoviti 360 tisoč evrov, 
je razložil župan. Zaradi laž-
je finančne in tudi časovne 
izvedbe so tako okoljske-
mu ministrstvu predlagali 
razdelitev investicije na dve 
leti, a se po skupnem sestan-
ku za to niso odločili, saj je 
državni denar letos na voljo, 
zagotovila za prihodnje leto 
pa nimajo. Z rebalansom so 
v proračun vnesli tudi 145 
tisoč evrov vredno sanacijo 
plazu na cesti proti Prtovču, 
za katero pričakujejo 112 ti-
soč evrov državnih sredstev.

Z 80 tisoč na 204 tisoč 
evrov pa so povečali postav-
ko za ureditev dodatnih pro-
storov za Vrtec Železniki. 
Preučili so več možnih reši-
tev za prostorsko stisko, na 
koncu pa se je pokazala mož-
nost za nakup stanovanjske 
hiše za OŠ Železniki, tik ob 
vrtcu. V pritličju nameravajo 
še letos urediti dodatne pro-
store za vrtec. Svetniki so 
potrdili tudi županov aman-
dma, s katerim so zagoto-
vili 10 tisoč evrov za nakup 

šestine Groharjeve hiše v So-
rici, saj Pošta Slovenije pro-
daja prostore svoje nekdanje 
poslovalnice.

Najeli bodo dodatni 
kredit

Župan je z rebalansom 
predlagal najem dodatne-
ga kredita v višini 300 ti-
soč evrov. Občinska finanč-
nica Cirila Tušek je pove-
dala, da se s tem že pribli-
žujejo zakonsko dovoljeni 
meji zadolževanja in nima-
jo več kaj dosti rezerv. »Še 
v tem sklicu bomo spreje-
mali proračun za prihod-
nje leto, in predlagam, da 
se obvežemo, da prihod-
nje leto namenimo 200 ti-
soč evrov za poplačilo enega 
od kreditov,« je župan dejal 
svetnikom. Ti so kljub do-
datnemu zadolževanju re-
balans soglasno podprli, saj 
so ugotavljali, da je omenje-
ne investicije treba izpelja-
ti. Prihodki so se tako zvi-
šali za 423 tisoč evrov na 
8,2 milijona evrov, odhod-
kov pa naj bi bilo 9,3 milijo-
na evrov oz. 723 tisoč več od 
načrtovanega. Proračunski 
primanjkljaj bodo pokrili z 
ostankom sredstev na raču-
nih in kreditom.

Vrtec bodo širili k sosedu
Z drugim rebalansom občinskega proračuna so v Železnikih zagotovili 
dodatni denar za sanacijo plazu v Dražgošah in odkup hiše ob Vrtcu 
Železniki, v kateri bodo že letos uredili dodatne prostore za malčke. 

Svetniki so potrdili tudi 
županov amandma, s 
katerim so zagotovili 
10 tisoč evrov za nakup 
šestine Groharjeve hiše v 
Sorici, saj Pošta Slovenije 
prodaja prostore svoje 
nekdanje poslovalnice.
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Igor Kavčič

Kranj – Razstava s skup-
nim naslovom Tretja umet-
nost akademskega kiparja 
Marka Pogačnika, ki je od 
petka in bo prek vsega po-
letja na ogled v obeh osre-
dnjih kranjskih galerijah, 
ni običajna razstava. Kra-
njčan Marko Pogačnik, ki si-
cer že več kot polovico življe-
nja živi v Šempasu, ustvar-
ja in deluje pa tako rekoč po 
vsem svetu, kjer med dru-
gim vzpostavlja geopunk-
turne točke in s sodelavci 
postavlja kozmograme, se s 
to razstavo zopet vrača v ga-
lerijski prostor, kjer je začel 
svojo umetniško pot – in bil 
hkrati pred več kot petdeseti-
mi leti iz njega tudi izgnan.

Leta 1965 je v Prešernovi 
hiši prvič razstavljal še kot 
študent Akademije za likov-
no umetnost. »Med drugim 
je razstavil križev pot, ki ga 
je obogatil s svojimi osebni-
mi predmeti in ga vsebin-
sko povezal z dogajanjem v 
Kranju, ki je bilo po mnenju 
takratne mladine zadušlji-
vo. Odziv odločujoče javno-
sti je bil izrazito negativen, 
njegov popartistični pristop 
in ''ready-made'' artefakti 
pa niso bili razumljeni,« po-
udarja kustos Gorenjskega 
muzeja Gašper Peternel, ki 
Pogačnikovo vrnitev v Pre-
šernovo hišo v prispodo-
bi označuje kot »vrnitev na 
kraj zločina«. Istega leta po-
zimi je namreč skupaj raz-
stavljal z Vinkom Tuškom 
in Henrikom Marchelom v 
takrat novonastalem razsta-
višču v kleti. Njegova dela so 
bila že pred odprtjem umak-
njena in nadomeščena z deli 
drugega umetnika. »Pogač-
nik se ni dal, zato se je raz-
stavil sam in s tem izvedel 
prvi performans pri nas. Po-
litika se je prestrašila njego-
vega umetniškega jezika in 
vrata v kranjska razstavišča 
so bila zanj poslej zaprta,« 
pojasnjuje Peternel in doda-
ja: »Tokrat se predstavlja s 
kozmogrami, ki izpričujejo 

genealogijo ženskega vidika 
Božanstva.«

V Prešernovi hiši je razsta-
va razdeljena na tri dele. V 
prvem delu poudarja žensko 
moč in božanstva. »Naša ci-
vilizacija je patriarhalna in 
pozna hierarhične odnose 
ter postavlja božanstvo kot 
boga na prestol in nad vsem. 
Ta način je postal rušilen, 

razdiralen, že pet tisoč let si 
sledijo vojne, smo na robu 
ekološke katastrofe, zato iš-
čem drugačno pot. Eden bi-
stvenih vidikov te drugačne 
poti je, da se civilizacija pre-
obrazi in utemelji na žen-
skem principu,« o temi, s 
katero se ukvarja že več kot 
dvajset let in zaznamuje 
prvi del razstave, spregovori 

Marko Pogačnik. Tako v treh 
kozmogramih predstavlja 
tri Boginje in jih z lesnim 
ogljem v risbah in zapisih 
pojasnjuje na stenah galeri-
je. Izpostavlja belo, rdečo in 
črno Boginjo. Na drugi stra-
ni galerije sledita še starejša 
in mlajša generacija Boginj, 
mati in pa vnukinja Modra 
Gaja. V prvem prostoru še 

obravnava Prešernov Krst 
pri Savici, v katerem na pri-
meru ene od kitic razkriva, 
da je tudi pesnik imel ved-
nost o treh Boginjah.

V obeh galerijah je pred-
stavljeno tako Pogačnikovo 
umetniško ustvarjanje v pre-
teklosti kot njegovo delova-
nje v aktualnem času. V dru-
gi sobi Prešernove hiše je 
tako na istem mestu kot leta 
1965 na ogled originalni ci-
kel risb z izleta v Dajlo. »Tri-
je prijatelji smo za en dan šli 
v to istrsko vas in jo zabeleži-
li, podoživeli: Naško Križnar 
s filmom, Franci Zagoričnik 
s poezijo in jaz z risbo,« se 
spominja Pogačnik in nas 
v galerijsko klet napoti na 
ogled treh vidikov prvinskih 
(atomskih) ustvarjalnih bi-
tij Boginje v mitični podobi 
zmajev, ki jih avtor obravna-
va kot angele zemlje. Ti so 
prav tako izklesani v kam-
nih. Prav tu v kleti so pred 
več kot pol stoletja odstranili 
njegova dela.

V sožitju z Zemljo 

Dlje po Prešernovi ulici in 
naprej od vodnjaka na Glav-
nem trgu v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev sledi še 
obsežnejši del razstave, ki 
sega v vse tri etaže. Tu je na 
odprtju razstave o Marku 
Pogačniku spregovoril dr. 
Miklavž Komelj, tudi avtor 
obsežnega besedila v katalo-
gu k razstavi. »Marko Pogač-
nik je na novo postavljal ko-
ordinate, kaj sploh je umet-
nost – v gibanju OHO pre-
poznamo tudi aspiracijo po 
novem začetku sveta in civi-
lizacije. Njegova umetnost 
ne apelira samo na ljudi, 
ampak tudi na druge stvari v 
okolju in okolje samo.«

Razstavo v spodnjem delu 
začne z Manifestom, s kate-
rim obiskovalcem podaja ob-
čutje novega prostora. Mar-
ko Pogačnik govori o pre-
obrazbi prostora: »Po letu 
1997 sem začel opazova-
ti Zemljo, ki je ubrala neko 
novo pot. Gre za nov prostor, 
ki ni več vezan na razumski 
pogled, ki izključuje večji del 
resničnosti. Zemlja postaja 
vedno bolj slabotna pod pri-
tiskom ozkosti človeškega 
razuma, zato je ubrala svo-
jo lastno pot, po kateri se iz 
tega primeža ustvarjalno iz-
kopati. Mislim, da je zelo po-
membno, da ta proces ozave-
stimo, da gremo z njo in ne 
ostanemo v praznem prosto-
ru.« Manifest je zapisal na 
steno v prostoru pa je pripa-
dajoči kozmogram. 

»Razstava je nastajala od 
jeseni, z ženo Mariko pa sva 

jo postavljala ves pretekli te-
den. Za instalacijo v drugem 
prostoru v pritličju sem zbi-
ral kamne po šempaškem 
polju,« pripoveduje Pogač-
nik. Instalacijo sestavljajo 
trije krogi iz različno velikih 
prodnikov, na sredini pa je 
vertikalno postavljeno stek-
lo. Gre za dva nasprotna pola, 
ki se dopolnjujeta in tvorita 
horizontalno polje materije 
in vertikalno polje duhovnih 
kvalitet. Trikotnik na sredi je 
kot sinteza. Instalacijo pove-
zuje z otokom na Savi, na ka-
terem se je lokacija bazilike 
sv. Martina. Ta otok je po Po-
gačnikovem mnenju neka-
kšna žariščna točka za širši 
kranjski prostor. Leži tam, 
kjer je križišče in deloma par-
kirišče pri Iskri.

V prvem nadstropju je av-
tor enega od prostorov ozna-
čil za historični del razstave. 
Gre za dela od leta 1962 in 
prve razstave v foajeju Pre-
šernovega gledališča naprej, 
od risb do »ready-made« ar-
tefaktov. Na razstavi je tudi 
zgodovinski dokument, na 
podlagi katerega so Pogačni-
ka v tistem času želeli spravi-
ti v psihiatrično ustanovo in 
ga označiti za shizofrenika. 
Rešil me je profesor Milčin-
ski.« Tu so še na ogled risbe 
iz Plamenice ter nekaj dru-
gih del iz umetnikovega zgo-
dnjega obdobja, tudi tista, ki 
so bila leta 1966 z razstave 
izločena.

V najmanjši sobi galerije 
je na ogled delo, s katerim 
se je lani predstavil v Muze-
ju Ossipa Zadkina v Parizu. 
Kamni z risbami so predsta-
vljeni kot elementarna bit-
ja. V zadnji sobi so na foto-
grafijah prikazani geopunk-
turni projekti, ki jih Marko 
Pogačnik skupaj s sodelavci 
in sodelavkami gradi po pla-
netu. V drugem nadstropju 
umetnik v obsežni instala-
ciji predstavlja več kot štiri-
deset risb in zapisov svojih 
sanj. O njih je na voljo tudi 
knjiga s komentarji.

Ob delavnicah in preda-
vanjih, ki so potekala v pre-
teklem tednu, v atriju Ga-
lerije Prešernovih nagra-
jencev sledi 25. junija ob 
17. uri še delavnica Telesne 
vaje Dotika Gaje, 3. julija ob 
19. uri bo Marko Pogačnik 
predstavil novo knjigo Slo-
venija čudežna, 7. avgusta 
ob 19. uri bo Marko Pogač-
nik govoril o Petem evange-
liju Jezusa iz Nazareta in slo-
venskih starovercih, 29. av-
gusta ob 19. uri pa se bo po-
letje z Markom Pogačnikom 
zaključilo s pogovornim ve-
čerom o njem in njegovem 
umetniškem ustvarjanju.

Ženski princip in novi prostor
Po več kot pol stoletja v galeriji Prešernove hiše ponovno razstavlja akademski kipar, nagrajenec Prešernovega sklada Marko Pogačnik. Razstava s skupnim 
naslovom Tretja umetnost se nadaljuje v Galeriji Prešernovih nagrajencev, prek poletja pa se bodo zvrstila še predavanja, delavnice, predstavitve knjig, konec 
avgusta pa pogovor o Pogačnikovem umetniškem ustvarjanju.

Umetnik Marko Pogačnik na istem mestu v kletnem prostoru galerije Prešernove hiše, 
kjer se je leta 1965 razstavil sam, potem ko so pred odprtjem razstave umaknili njegova 
umetniška dela. / Foto: Igor Kavčič

Kustos Gorenjskega muzeja Gašper Peternel in Marko 
Pogačnik ob kozmogramu Rdeče Boginje / Foto: Igor Kavčič 

Med prebiranjem umetnikovih sanj v Galeriji Prešernovih nagrajencev. / Foto: Igor Kavčič

Marko in Marika Pogačnik – več kot petdeset let življenjska 
sopotnika in sodelavca v umetniškem ustvarjanju 
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Andraž Sodja

Jesenice – Minuli četrtek se 
je nadaljeval aprila prekinje-
ni občni zbor, na katerem 
so člani Hokejsko drsalne-
ga društva Jesenice za pred-
sednika soglasno izvolili do-
sedanjega predsednika An-
žeta Pogačarja. Ta se je ko-
nec minule sezone odločil, 
da dela ne bo nadaljeval, a si 
je po premisleku in kot je de-
jal tudi zaradi pozitivnih po-
bud in pozivov, naj delo na-
daljuje, premislil in se odlo-
čil, da zagrize v nadaljevanje 
hokejske zgodbe na Jeseni-
cah. V vodstvu pa se mu je 
pridružil še podpredsednik 
Boštjan Noč, predsednik če-
belarske zveze Slovenije ter 
idejni oče svetovnega dne-
va čebel.

Pogačar in Noč sta v uprav-
nem odboru okrog sebe zbra-
la gorenjske gospodarstveni-
ke, čakajo le še ime predstav-
nika generalnega sponzorja 
Acronija, ki potrebuje soglas-
je lastnikov. Kot je med načrti 

poudaril Pogačar, bodo krat-
koročni cilji zbrati pol milijo-
na evrov za člansko ekipo – 
polovica tega bo namenjena 
igralcem, druga polovica or-
ganizaciji. Visoki pa so tudi 
tekmovalni cilji, saj v alpski 
ligi merijo najmanj na polfi-
nale, v domačih tekmovanjih 
pa na obe lovoriki, dolgoroč-
no pa tudi na vrnitev v EBEL. 
Ekipo pa bo tudi naprej vodil 
Gaber Glavič.

Kot je po zaključku obč-
nega zbora dejal Anže Po-
gačar, se je za nadaljevanje 
dela odločil po tehtnem raz-
misleku po koncu sezone. 
»Čaka nas trdo delo, uprav-
ni odbor je sestavljen iz lju-
di, ki hočejo biti bolj aktivni. 
Očitno smo pri nas tako na-
rejeni, da stvari pridejo sko-
raj do končne točke, pre-
den se zgodijo spremem-
be. Zadnje leto sem imel 

občutek, da se je začetni za-
let ustavil, zdaj pa optimi-
stično zrem v prihodnost,« 
je povedal Pogačar in dodal, 
da so se vrnili tudi nekateri 
stari sponzorji.

Po besedah podpredse-
dnika Boštjana Noča bodo k 
sodelovanju povabili vse sta-
re jeseniške zvezde, od kate-
rih ne pričakujejo finančne 
podpore, temveč predvsem 
moralno, prisotnost v dvo-
rani, da se bodo na ledu ro-
dile nove zvezde. »Posebej 
moramo delati tudi z navi-
jači, dvorana mora biti rde-
ča, vsak navijač mora ime-
ti na sebi nekaj rdečega. Če 
bomo to dosegli, smo zma-
gali. Imeti moramo visoke 
cilje, mladi ekipi moramo 
dati še višje cilje.«

Na občnem zboru pa je 
predsednik Pogačar podpi-
sal tudi pogodbo o sodelova-
nju s pomembnim partner-
jem, oglaševalsko agencijo 
Goclick, ki se ukvarja z digi-
talnim marketingom in pro-
mocijo na spletu.

Pogačar še med hokejisti
Potem ko se kljub številnim pozivom ni našel protikandidat, se je Anže Pogačar, dosedanji predsednik 
Hokejsko drsalnega društva Jesenice, odločil, da s pomočjo Boštjana Noča, predsednika čebelarske 
zveze, na mestu podpredsednika nadaljuje ponovni vzpon jeseniškega hokeja.

Anže Pogačar je znova dobil zaupanje za vodenje Hokejsko 
drsalnega društva Jesenice.

Vilma Stanovnik

Lesce – S podelitvijo poka-
lov se je v nedeljo dopoldne 
na leškem letališču končalo 
državno prvenstvo v jadral-
nem letenju, ki ga je kljub 
spremenljivemu vremenu 
odlično pripravil Aeroklub 
ALC Lesce. V klubskem ra-
zredu je naslov državnega 
prvaka ubranil član domače-

ga kluba Boris Žorž, drugo 
in tretje mesto pa sta osvoji-
la Aleš Kovač (Aeroklub Ce-
lje) in Aleš Fink (Koroški ae-
roklub Slovenj Gradec). »Ja-
dralni piloti pridemo na tek-
mo, čar tekmovanja pa je, da 
se vsako leto srečamo s pri-
jatelji. V zraku nismo sov-
ražniki, ampak lepo odle-
timo, potem pa predeba-
tiramo tekmovalni dan in 
smo predvsem prijatelji,« 
je ob zaključku tekmovanja 

poudaril Boris Žorž, doma 
iz Stražišča.

V odprtem prvenstvu je 
prvo mesto zasedel doma-
čin Boštjan Pristavec, ki 
sta mu sledila Željko Ro-
škar (Aeroklub Celje), tret-
ji pa je bil Jože Verdev (Ša-
leški aeroklub Velenje). »V 
veliko zadovoljstvo mi je bilo 
po dolgem času tekmovati v 
Lescah. Tukaj sem doma, 

tukaj sem naredil prve letal-
ske korake. Bilo je zelo zani-
mivo, ker je bilo zelo neobi-
čajno vreme,« je povedal iz-
kušeni Boštjan Pristavec.

S tekmovanjem brez ne-
sreč sta bila zadovoljna tudi 
predsednik Aerokluba ALC 
Lesce Janez Polenec in vod-
ja tekmovanja Franci Lajo-
vic, ki v Lesce vabita vse, ki 
se želijo preizkusiti v lete-
nju z jadralnimi in motorni-
mi letali.

Gorenjca sta bila najboljša

Izkušeni Boštjan Pristavec je slavil v odprtem razredu.
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Kranj, Ljubljana – Drugo finalno vaterpolsko tekmo za naslov 
prvaka med vaterpolisti Triglava in Ljubljane Slovana so zaradi 
tehničnih težav v pokritem olimpijskem bazenu v namesto 
v sredo odigrali v četrtek. Po kazenskih strelih so zmagali 
domačini z rezultatom 13 : 11 (1 : 1, 3 : 3, 4 : 2, 1 : 3) in v zma-
gah povedli z 2 : 0. Že v soboto je bila nato na sporedu tretja 
finalna tekma, ki se je na bazenu Kodeljevo končala z zmago 
vaterpolistov Ljubljane Slovana z 11 : 7 (2 : 2, 4 : 0, 1 : 3, 4 : 2). 
Tako so Ljubljančani znižali vodstvo v zmagah na 2:1. Četrta 
tekma je na sporedu jutri, v sredo, v Kranju z začetkom ob 
20.45. Če zmaga Triglav, je lahko tekma že odločilna, saj ekipi 
v finalu igrata na tri zmage.

Zanimiv vaterpolski finale

Vaterpolisti Triglava so na domači finalni tekmi slavili po 
kazenskih strelih. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Bled – Minuli konec tedna 
je Bled gostil tradicionalno 
mednarodno veslaško rega-
to. Tako v soboto kot v nede-
ljo je med Slovenci zmago 
vknjižil Rajko Hrvat, ki je bil 
najboljši med lahkimi skifi-
sti. Med lahkimi skifistkami 
se je zmage v soboto veseli-
la Nina Kostanjšek, ki je bila 
v nedeljo tretja. V nedeljo sta 
bila druga v dvojnem dvojcu 
lahkih veslačev Marko Bolha 

in Jaka Malešič. Naši tekmo-
valci so bili uspešnejši v mla-
dinski kategoriji. Oba dne-
va je zmagala Ilaria Macchi 
med skifistkami, v soboto pa 
sta slavila tudi Isac Žvegelj in 
Urban Jerman ter Maja Go-
lja in Nina Kozole med dvoj-
nimi dvojci. Lea Hren in Pia 
Potočnik sta bili v dvojcu brez 
krmarke oba dneva drugi. V 
nedeljo sta bila druga Isac 
Žvegelj in Urban Jerman v 
dvojnem dvojcu ter četverec 
brez krmarja.

Bled je gostil junijsko regato

Od petka do nedelje je bil Bled v znamenju veslanja.
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Kranj – Poletni premor med sezonama je bil kratek in nogome-
taši kranjskega NK Triglava so včeraj začeli skupne priprave. 
Novi trener Dejan Dončič je zjutraj z ekipo opravil sestanek, 
dopoldan pa tudi že prvi trening. Znani so tudi trije termini 
pripravljalnih tekem Kranjčanov. Sedmega julija se bo ena 
ekipa pomerila z ND Gorica, preostanek moštva pa bo isti dan 
igral z NK Dob. V nedeljo, 15. julija, se bo Triglav na medna-
rodni pripravljalni tekmi pomeril s turškim Trabzonsporjem, 
dva dni kasneje pa še z izraelskim Ashdodom. 

Nogometaši Triglava so začeli priprave

»Zame je bil najpo-
membnejši del dirke četrta 
etapa. Vse smo izpeljali brez 
napak tudi danes in na kon-
cu se lahko zasluženo vese-
limo zmage. Ko sem gledal 
vse, ki so nas vsak dan spre-
mljali ob cestah skozi vse 
slovenske vasi, se mi to zdi 
kot nekakšen  mini Tour in 
zelo sem počaščen, da sem 
jih lahko osrečeval,« je po 
dirki povedal zmagovalec 
Primož Roglič,« za katerega 
je bila domača dirka še kako 
dobra priprava za nastop na 
sloviti Dirki po Franciji.

Drugi v skupnem seštevku 
je bil Kolumbijec Rigoberto 
Uran (EF Education First-
-Drapac p/b Cannondale), 
ki je imel za Rogličem skoraj 

dve minuti zaostanka. Naj-
boljši gorenjski kolesar je bil 
Matej Mohorič (Bahrain Me-
rida), ki je osvojil skupno tret-
je mesto. »Pred zadnjo etapo 

so bile noge precej težke, ker 
sem dve težki etapi vozil pre-
cej agresivno, obakrat ciljal 
na etapno zmago, nekoliko 
manj na skupni seštevek. 
Vzdušje je bilo cel teden en-
kratno, res hvala vsem navi-
jačem, ki ste nas prišli spod-
bujat na ceste, pa tudi tistim, 
ki ste dirko spremljali iz do-
mačega naslanjača. Konku-
renca je bila letos res huda, 
precej hujša, kot je to običaj-
no za dirke prve kategorije, 
in mislim, da se bo dirka Po 
Sloveniji še naprej razvijala v 
tej smeri in bo v prihodnosti 
še boljša,« je po dirki povedal 
Matej Mohorič.

Kolesarski praznik z domačim slavjem
31. stran

Četrta etapa, ki je v soboto opoldne potekala tudi skozi 
Kranj, je bila najbolj razgibana. / Foto: Primož Pičulin
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 77 )

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

Intuitivni mentalni trening (IMT)
Praktični primer

Delam IMT s trenerjem, 
ki je tudi lastnik kluba. Ome-
ni, da ga moti, da ne more 
izklopiti misli. Težave, ki jih 
rešuje kot lastnik kluba »pri-
nese« s seboj na trening. Na-
mesto da bi bil osredotočen 
na trening in športnike, mu 
misli uhajajo k skrbem. 

Prosim ga, naj pove, kaj 
vse ga moti med treningom. 
Našteva: skrbi glede vode-
nja ekipe, usklajevanja urni-
ka, spletne strani, organiza-
cije tabora, pridobivanja no-
vih strank, projektov, prav-
nih zadev, finance … Re-
čem, naj mi da svoj nahrb-
tnik. Vpraša, ali me zanima, 
ali bo zdržal brez njega, ker 
ima v njem vse, kar potre-
buje, da funkcionira (raču-
nalnik, ključe, blok …). Ne 

odgovorim. Naberem kam-
ne. Nanje napišem njegove 
težave. Zložim jih v nahrb-
tnik. Rečem mu, naj s tem 
»ruzakom« na hrbtu vodi tre-
ninge toliko dni, kot je kam-
nov v njem. Trinajst jih je. 
''Težek je,'' mi reče. Ja, vem. 

Kaj je IMT? Kdaj, kdo naj 
dela z mentalnim trenerjem 

(MT) ali coachem (C) (angl., 
izg. kouč, izraz še ni ustre-
zno poslovenjen)?

Kaj je IMT

IMT je celostno usposa-
bljanje za lažji vsakdan. Pro-
ces, pri katerem se s pomočjo 
strokovnjaka naučimo, kako 

si v vsakodnevnem življenju 
učinkovito pomagati sami. 
Se opazovati, poslušati, za-
čutiti. Si upati priznati, kaj se 
nam dogaja. Se poglobiti vase. 
Odkriti svoje potenciale. 

Zato menim, da je prime-
ren prav za vsakogar. Vedno, 
ko se znajdemo na razpotju 
in potrebujemo podporo, da 
lažje ugotovimo, kako oziro-
ma kam naprej. 

S športniki se učimo vi-
zualizacije za lažje, hitrej-
še doseganje rezultatov, od-
pravljanje težav, kot so strah 
pred poškodbami, nezaupa-
nje vase, slaba koncentraci-
ja, strah pred napakami. Po-
slovneži želijo pomoč pri re-
alizaciji ciljev, vodenju sode-
lavcev, odpravljanju stresa. 

Mame, očetje, babi-
ce, dedki … pridejo izbolj-
šat komunikacijo, odpravit 

nerazumevanje v odnosih. 
Dijaki in študentje z IMT 
raziskujejo, kako izboljšati 
učne navade, načrtovati uče-
nje, izboljšati koncentraci-
jo, odpraviti strah pred izpi-
ti ali učitelji. Starši, učitelji, 
trenerji poiščejo pomoč, ker 
želijo izboljšati odnose, biti 
slišani in se naučiti posluša-
ti, živeti v harmoničnih od-
nosih. In še in še ...

In kaj je bistvo učenja?  
Ni v tem, ali boš zdržal brez 
nahrbtnika, ampak ali boš 
zdržal z njim in vsem (ne)
potrebnim kamenjem v 
njem? In kako dolgo. Tri-
najst dni? Mogoče. Celo živ-
ljenje? Dvomim. 

Koliko odvečnih kamnov 
je pa v vašem »mentalnem 
ruzaku«? Boste zdržali? Jih 
znate vzeti ven? Se jim upa-
te odpovedati?

Jelena Justin

Tretja tura, ki jo bomo na-
redili na zanimivih in str-
mih poteh nad Gardskim je-
zerom, je vzpon po krožni 
poti na Cima Capi in Cima 
Rocca. Ob tem bomo preple-
zali dve ferati in se spreho-
dili po ohranjenih obramb-
nih jarkih prve svetovne voj-
ne. Brezsrčen človek moraš 
biti, če se ob vstopu v rov ne 
zgroziš nad dejstvom, v kak-
šen terenu je potekala vojna 
vihra in v kakšnih življenj-
skih pogojih so leta dolgo ži-
veli mladi fantje, ki so bili na 
fronti. 

Pred Riva del Gardo zavi-
jemo v krožišču proti kra-
ju Molina. Vozimo po več 

kilometrov dolgem predoru, 
ki se vzpenja. Na koncu pre-
dora kmalu dosežemo vasi-
co Biacesa, kjer v manjšem 
križišču zavijemo desno v 
vas, na koncu katere je ure-
jeno parkirišče. 

V vasi sledimo oznakam 
št. 417, ki nas pripeljejo do 
razcepa poti, kjer zavijemo 
desno na pot št. 470. Gre 
za pot, imenovano Sentiero 
dei Bech, kar pomeni Kozlo-
va pot. Prečna pot, ki obhodi 
južno stran Cima Capi, nas 
pripelje skoraj nad Gardsko 
jezero, ko se levo odcepi pot 
št. 405 proti ferati Fausto Su-
sati, ki pripelje na vrh Cima 
Capi. Pot je oblegana, zato 
bodimo strpni in potrpežlji-
vi. Nad bunkerjem je vstop v 

ferato, ki vse do vrha ne pre-
seže težavnostne stopnje B, 
je pa ponekod izredno iz-
postavljena in razgledna. 
Ferata je ves čas odlično va-
rovana. Z vrha sestopimo na 
markirano pot 405, ki nas 
pripelje do razpotja, kjer za-
vijemo levo na pot št. 460, 
na ferato Mario Foletti. Pot 
je zahtevnejša kot vzpon na 
Cima Capi, a vseeno ne pre-
seže ocene B. Ko s ferato zak-
ljučimo, se po poti spreho-
dimo do bivaka Arcione na 
nadmorski višini 858 m. Bi-
vak oskrbujejo starejši do-
mačini. 

Od bivaka nadaljujemo 
proti zahodu, kjer na razpot-
ju tik pred cerkvico zavijemo 
desno na pot 471. Še vedno 
zavarovana pot poteka sko-
zi nekdanje vojaške jarke in 
kaverne prve svetovne voj-
ne. Uporaba čelne svetilke 
je v tem delu nujna, saj so 
rovi precej dolgi in temni. Iz 
prvega rova se povzpnemo 
s pomočjo lestve. V nasled-
njem delu hodimo in pople-
zavamo. Ko dosežemo sme-
rokaz za vojaško galerijo, za-
vijemo desno in se po poti 
471a povzpnemo direktno 
na vrh, ki navduši z razgle-
dom. 

Z vrha sestopimo po voja-
škem jarku, strmo navzdol 

in se skozi dolg tunel vrne-
mo nazaj do omenjenega 
smerokaza za vojaško gale-
rijo. Po poti vzpona sestopi-
mo nazaj do cerkvice. Zdaj 
nas čaka le še sestop na izho-
dišče. Imamo dve možnosti. 
Lahko gremo po poti št. 471, 
po poti Sentiero delle Laste, 
ki je ponekod zavarovana, a 

ne preseže ocene A/B, lahko 
pa gremo po strmi tlakovani 
cesti št. 460. 

Oba vrhova sta navdušila 
z razgledom na Gardsko je-
zero. Še ko stojimo na Cima 
Rocci, se zavedamo izpo-
stavljenosti in prepadno-
sti Cima Capi, ki vertikalno 
pada v Gardsko jezero. 

Gardsko jezero navduši s 
svojo naravo in idejami za 
športno aktivnost. Sem se 
bomo še vrnili. 

Nadmorska višina:  
1089 m
Višinska razlika: 850 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Cima Capi (909 n. m.) in Cima Rocca (1089 n. m.)

Obrambni jarki prve 
svetovne vojne
Tretja ferata nad Gardskim jezerom. Delček poti po obrambnih jarkih prve 
svetovne vojne. Čelna svetilka v nahrbtniku je na tej poti obvezna.

Izpostavljena ferata na Cima Capi / Foto: Jelena Justin

Markirana pot proti Cima Rocca, ki jo vidimo. / Foto: Jelena Justin

Razgled s Cima Rocca na Cima Capi / Foto: Jelena Justin
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Sedmi škofje-
loški tekaški praznik se je po 
tradiciji začel že zgodaj do-
poldne, ko so na Plac prišli 
najmlajši športniki. Prav te-
kaška disciplina je bila na-
mreč stometrski tek za otro-
ke, stare od enega do dveh 
let. Nekateri so sicer komaj 
shodili in so tekli skupaj s 
starši, dedki, babicami, te-
tami in strici, drugi so se na 
progo pogumno podali brez 
spremljevalcev. Vsi so pože-
li gromek aplavz navijačev, 
ki so si v prelepem dopol-
dnevu dlani ogreli tudi ob 
380-metrskem teku otrok, 
starih tri in štiri leta, ter naj-
starejših med najmlajšimi, 
otrok starih pet in šest let. 
Vmes sta Zavod za šport in 
Športna zveza Škofja Loka 
na odru predstavila tudi us-
pešne mlade športnice in 
športnike, ki jim je za do-
sežene rezultate v sezoni 
2017/18 čestital tudi doma-
či župan Miha Ješe. To so 
bili mladi iz Futsal kluba 
Stripy, Rokometnega kluba 
Urbanscape Loka, Športne-
ga društva Podlubnik, Atlet-
skega kluba Škofja Loka, 

Smučarskega kluba Alpe-
tour, Športnega društva 
Matrica gym, Športnega 
društva Mladi rod, OŠ Cvet-
ka Golarja in Strelskega 
društva Škofja Loka.

Publika jih je ponesla

Po opoldanskem odmo-
ru je sledil Tek za edinost, 
nato pa so bili na sporedu 
šolski teki. Vrhunec dneva 
je bil nočni desetkilometr-
ski Tek štirih mostov, ki je 
letos v Škofjo Loko privabil 
tekače in tekačice iz dese-
tih držav, najhitreje od vseh 
pa je bil v cilju Mitja Krevs 
(ASICS Frontrunner Euro-
pe), ki je s časom 31:29 prvi 
prečkal ciljno črto. »Pred tre-
mi leti sem bil na Teku šti-
rih mostov prvič, vendar 
pa sem bil zaradi poškodbe 
prisoten zgolj kot gledalec. 
Lani sem tekel bolj ljubitelj-
sko, letos pa sem prvič res-
nično nastopil po najboljših 
močeh,« je povedal zmago-
valec, 28-letni Mitja Krevs iz 
Šentjerneja, sicer večkratni 
državni prvak na 1500 me-
trov, v zadnjih letih pa odli-
čen tekač na daljše razdalje. 
»Tek štirih mostov je nekaj 
posebnega zato, ker je vedno 

odlično vzdušje, ob vsej pro-
gi je veliko gledalcev in pu-
blika te enostavno ponese,« 
je bil zadovoljen letos najhi-
trejši, ki je prepričljivo ugnal 
prva zasledovalca, Primo-
ža Kobeta (32:28) in Sama 
Lloyda-Perksa (32:46), oba 
prav tako člana ASICS Fron-
trunner Europe. Četrti je bil 
v cilju najhitrejši domačin 
Gregor Kustec (ŠD Osovni-
kar) s časom 32:53. »Prvo leto 

sem zmagal, letos sem zado-
voljen s četrtim mestom, saj 
je konkurenca zadnja štiri 
leta res zelo močna. Vsi te-
kači, s katerimi sem pogo-
varjal, pravijo, da je najbolj-
ši cestni tek, saj Škofja Loka 
enostavno živi za šport, na-
vijači pa pripravijo imenitno 
vzdušje,« je povedal 47-letni 
Gregor Kustec.

Med dekleti je bila v ci-
lju s časom 36:28 prva Neja 

Kršinar (KGT Papež), druga 
je bila s časom 38:04 Barba-
ra Cenčič, tretja pa s časom 
38:26 Ana Čufer. Med teka-
či in tekačicami je bilo pre-
cej znanih sedanjih in nek-
danjih športnikov, med nji-
mi tudi Brigita Langerholc 
Žagar. »Tekla sva z možem 
Urošem. Njega je izdala po-
škodba, jaz pa sem zadovolj-
na z rezultatom, saj se letos 
pripravljam na newyorški 

maraton. Tek štirih mostov 
mi je všeč, še bolje bi bilo, če 
bi bilo vmes malo makada-
ma. Je pa izjemno vzdušje,« 
je povedala Brigita, ki z dru-
žino sedaj živi v Strahinju.

Padel tudi rekord

V odličnem vzdušju sta v 
cilj pritekla tudi najboljša v 
moški štafeti Janez Ferlic in 
Andrej Mikelj (Poljski teka-
či). Zmagovalki v ženski šte-
feti sta bili Valerija Mrak in 
Silva Gregorc (Ta divja privi-
legiranka), v mešani štafeti 
pa sta zmagala Janez Klanč-
nik in Mojca Hafner (Olim-
pija triatlon klub).

»Udeležba na teku je bila 
tokrat celo boljša, kot smo 
pričakovali. Zadnji dve leti 
namreč opažamo trend 
upadanja, vendar je letos 
spet bolje in tako smo ime-
li za najdaljši tek prijavljenih 
okoli tisoč dvesto tekačic in 
tekačev, poleg njih pa je tek-
lo več kot tisoč otrok, kar je 
rekord našega teka. Udele-
ženci so bili navdušeni nad 
odličnim vzdušjem in to je 
za nas spodbuda za vnap-
rej,« je v imenu organizator-
jev povedal direktor priredi-
tve Igor Drakulič.

Nekateri so tekli, vsi so se zabavali
Teka štirih mostov se je prijel naziv 10 kilometrov dolg žur, vsi, ki so v soboto prišli v Škofjo Loko in tekli ali pa zgolj navijali in se zabavali pa so se strinjali, 
da je bilo letos poskrbljeno prav za vse vrste žurerjev.

Tekači na desetkilometrski progi so pretekli Lahov, Kapucinski, Puštalski in Suški most. 

Maša Likosar

Podbrezje – Sedemdeset 
let delovanja TVD Partizan 
Podbrezje so člani minuli 
petek obeležili s slavnostno 
akademijo, na kateri so se 
spomnili težavne poti, ki 
jih je od talne in orodne te-
lovadbe vodila vse do pravih 
ligaških tekmovanj. Danes 
se lahko pohvalijo s 131 ak-
tivnimi člani, ki se tedensko 
ukvarjajo z rekreacijo in or-
ganizirajo različne športne 
prireditve in tekmovanja. 

Predsednik TVD Partizan 
Podbrezje Jernej Jeglič, ki 
ima najdaljši, 18-letni pred-
sedniški staž v društvu, se 
je zahvalil vsem Podbreža-
nom, ki s svojim prostovolj-
nim delom in organizacij-
skimi sposobnostmi pripo-
morejo k temu, da se njiho-
vo društvo razvija in ohranja 
osnovno poslanstvo uvajanja 
raznovrstnih oblik športne 
rekreacije in telesne vzgo-
je z namenom varovanja 
zdravja, delovnih sposob-
nosti in oblikovanje celovite 

osebnosti. Poudaril je tudi 
problem športnih objektov 
v njihovem kraju. »Nogome-
tno igrišče je bilo vedno na-
jeto, balinišče na Bistrici je 
preraslo grmovje, nekdanja 
teniška igrišča samevajo, že 
desetletje pa čakamo na iz-
polnitev občinskih obljub 
o ureditvi večnamenskega 
igrišča,« je povedal Jeglič.

Akademija ob sedem-
desetletnici je bila hkrati 

priložnost, da so podelili 
jubilejna priznanja. Preje-
li so jih: Blaž Fister, Obči-
na Naklo, Matic Šefer, To-
maž Fister ter Mojca in Ur-
ška Kržišnik.

S svojim obiskom so oble-
tnico TVD Partizan Podbrez-
je počastili župan Občine 
Naklo Marko Mravlja, gene-
ralni direktor direktorata za 
šport na ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in šport 

Boro Štrumbelj in dvakra-
tni udeleženec paraolimpij-
skih iger Darko Đurić. Pri-
reditev sta z igranjem har-
monike in violine popestri-
la Andraž Aljančič in Hana 
Šavs, podbreške mojstrice, 
predvsem Barbara Pogač-
nik, ki je oživila recept za 
Podbreško potico, in moj-
strici Veronika Aljančič ter 
Irena Zupan pa so s potico 
pogostile vse obiskovalce. 

Aktivni so že sedemdeset let
Pred sedemdesetimi leti je šest strastnih športnikov ustanovilo društvo za športno rekreacijo in telesno 
vzgojo Partizan Podbrezje, s čimer so začrtali organizirano športno dejavnost in telesno kulturo v 
domačem kraju. 

Prejemniki jubilejnih priznanj s predsednikom TVD Partizan Podbrezje Jernejem Jegličem 

Vilma Stanovnik

Poljane – Športno društvo 
Poljane nad Škofjo Loko 
– Kolesarska sekcija Indu 
team bo na praznični dan, 
25. junija, že sedemnajstič 
zapored pripravila kolesar-
sko dirko (odprtega tipa) iz 
Poljan na Stari vrh. Leteči 
start bo ob 10. uri pred kme-
tijsko zadrugo v Poljanah, 
cilj pa na Grebljici pod Sta-
rim vrhom. Dolžina proge 
je deset kilometrov, višinska 
razlika pa 650 metrov. Orga-
nizatorji opozarjajo, da bo v 
času tekmovanja na trasi po-
polna zapora ceste.

Razpisanih je 15 katego-
rij. Dirka se točkuje v Poka-
lu Slovenije v vzponu, prav 

tako pa šteje tudi za občin-
sko prvenstvo Občine Gore-
nja vas - Poljane in za Pokal 
polanskih puklov. 

Zmagovalec v vsaki kate-
goriji prejme pokal, drugo- 
in tretjeuvrščeni pa meda-
ljo. Vsak tekmovalec ob pri-
javi prejme praktično dari-
lo. Prijave sprejema orga-
nizator na dan tekmovanja 
od 8. ure dalje. Startnina je 
15 evrov, za člane ŠD Polja-
ne pa 10 evrov. Razglasitev 
rezultatov in podelitev na-
grad bo na zelenici pred kul-
turnim domom v Poljanah. 
Dodatne informacije glede 
dirke lahko dobite po tele-
fonu (041 255 681, Aleš) ali 
na spletni strani ŠD Poljane 
http://www.sdpoljane.si/. 

S kolesi na Stari vrh
Na praznični ponedeljek bo potekala že 18. 
Kolesarska dirka Poljane–Stari vrh, ki se točkuje 
v Pokalu Slovenije v vzponu in šteje za Pokal 
polanskih puklov. 

Kranj – Nogometni klub Triglav Kranj v treh terminih pripravlja 
Nogometni kamp 2018. Prvi petdnevni kamp bo potekal že od 
23. do 27. junija, drugi od 28. junija do 2. julija, desetdnevni 
kamp pa od 23. junija do 2. julija. Delo bo potekalo po skupi-
nah. Oblikovali jih bodo na prvem spoznavnem treningu, na 
katerem bodo ocenjevali nivo znanja in spretnosti posame-
znikov. Več izveste na spletni strani NK Triglav.

Nogometni kamp
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Urša Peternel

Zabreznica – V Dvorani pod 
Stolom v Zabreznici je po-
tekala letošnja osrednja slo-
vesnost Policijske uprave 
Kranj ob dnevu policije. S 
svečano akademijo se vsa-
ko leto spomnijo tudi osa-
mosvojitvene vojne ter kole-
gov policistov, ki so za neod-
visnost države dali svoja živ-
ljenja. Dogodka se je udele-
žil tudi generalni direktor 
Policije Simon Velički, ki 
je poudaril, da v policijskih 
vrstah ohranjajo vredno-
te, kot so tovarištvo, pripa-
dnost, kolektivni duh. Slo-
venski policisti veljajo za ko-
rektne, strokovne, profesio-
nalne, humane in spoštuje-
jo človekove pravice in tudi 
po njihovi zaslugi Sloveni-
ja velja za eno najvarnejših 
držav na svetu, je dejal.

Direktor Policijske uprave 
Kranj Boštjan Glavič je med 
drugim povedal, da z vsako-
letno slovesnostjo, ki jo prip-
ravijo vsakič v drugem kra-
ju, ohranjajo spomin na do-
godke v letu 1991, v času osa-
mosvojitvene vojne, v kateri 
je slovenska policija odigrala 

eno ključnih vlog, pokazala 
se je velika požrtvovalnost 
in složnost slovenskih poli-
cistov, da obranijo ozemlje 
in ljudi. 

Na slovesnosti so podeli-
li štiri zlate, 19 srebrnih in 
29 bronastih ščitov policije 
za širjenje varnostne kulture 
ter dva znaka za sodelovanje 
in pomoč policiji. Najvišje 

priznanje, zlati ščit, so preje-
li Primož Donoša iz Sektorja 
kriminalistične policije (pri-
znanje mu bodo podelili na 
osrednji slovesnosti ob dne-
vu policije v Tacnu), Matjaž 
Lauseger s Postaje prometne 
policije Kranj, Robert Šebe-
nik s Policijske postaje Kranj 
in Apolonija Orehar Jeglič s 
Policijske postaje Kranj. 

V imenu upokojenih de-
lavcev MNZ, klubov Maksa 
Perca Bled, Kranj in Jeseni-
ce, Veteranskega policijske-
ga združenja Sever in IPA 
Gorenjska je spregovoril 
predsednik IPA Gorenjska 
Vinko Otovič. Policisti ima-
jo srce, entuziazem, pogum, 
vedno so pripravljeni poma-
gati sočloveku, je dejal, ob 

tem pa opozoril, da se drža-
va premalo zaveda pomena 
dela policistov.

V imenu gorenjskih žu-
panov pa se je policistom 
za njihovo delo zahvalil go-
stitelj dogodka v Zabrezni-
ci, žirovniški župan Leopod 
Pogačar.

Na slovesnosti je nasto-
pil otroški zborček Osnov-
ne šole Žirovnica in kvartet 
saksofonov orkestra Sloven-
ske policije. 

Povedali so ...

Primož Donoša, preje-
mnik zlatega ščita, v polici-
ji zaposlen 28 let, vodja Sek-
torja kriminalistične policije 
na PU Kranj: »Biti policist je 
poslanstvo, za katerega sem 
se odločil v rani mladosti, 

ko sem se vpisal v kadetsko 
šolo. Sledil sem svojim ci-
ljem, otroškim sanjam, ki se 
skozi leta izkazujejo kot pra-
vilna odločitev. Prejem zla-
tega ščita je nagrada za delo, 
ki sem ga posvetil svojemu 
poklicu, službi, s katero se 
prepleta tudi pretežni del za-
sebnega življenja.«

Apolonija Orehar Jeglič, 
prejemnica zlatega ščita, v 
policiji zaposlena štirideset 
let: »Delam v administraciji, 
od leta 2000 v glavni pisar-
ni na Policijski postaji Kranj. 
Gre za eno večjih policijskih 
postaj na Gorenjskem, zato 
je precej dela, a s sodelavci 
smo dobri prijatelji in niko-
li mi ni bilo težko, tudi če je 
bilo treba delati izven delov-
nega časa. V spominu osta-
jajo številni lepi dogodki.«

Predani modri uniformi, predvsem pa ljudem
Policijska uprava Kranj je s slovesnostjo v Zabreznici obeležila dan policije in dan državnosti. Najvišje priznanje, zlati ščit, so prejeli Primož Donoša iz 
Sektorja kriminalistične policije, Matjaž Lauseger s Postaje prometne policije Kranj, Robert Šebenik in Apolonija Orehar Jeglič s Policijske postaje Kranj. 

Prejemniki zlatih ščitov: Robert Šebenik, Primož Donoša, Apolonija Orehar Jeglič in Matjaž 
Lauseger / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Bled – Blejski policisti so 
doslej našli prave lastnike za 
približno tretjino predme-
tov, ki so jih sredi maja za-
segli osumljencem serije vlo-
mov v stanovanjske hiše na 
območju Bleda in Bohinja, 
pa tudi drugod po Gorenj-
skem. Okoli 700 različnih 
zaseženih predmetov si je v 
treh tednih ogledalo že več 
kot dvesto oseb, 38 od njih 
pa je policistom tudi dokaza-
lo lastništvo, zato so jim pred-
mete takoj vrnili. »Vrnjeni so 
bili nahrbtniki, kozmetika, 
zlatnina (uhani, zapestnice, 
verižice, broške), predmeti iz 
srebra, daljnogledi, posode, 
skrinjice za nakit, spominski 
kovanci, ure ...« je povedal 
Bojan Kos, predstavnik Poli-
cijske uprave Kranj za odno-
se z javnostmi. 

Zgodi pa se, da nekate-
ri poskušajo priti do vred-
nih predmetov, četudi niso 
oškodovanci. A policisti se 
ne pustijo tako zlahka pre-
tentati. Tako se je na blej-
ski policijski postaji ogla-
sil tudi Ljubljančan, ki je 

kriminaliste prepričeval, da 
je bil tudi sam oškodovanec 
vloma in da so nekateri pred-
meti, seveda večje vrednosti, 
njegovi. A ker policisti pred 
vsako izročitvijo podrobno 
preverijo informacije oseb, 
sumljivi zgodbi Ljubljanča-
na niso verjeli in mu pred-
metov niso izročili. Ko so mu 
predstavili dejstva, je prosto-
re policije razočaran zapus-
til in ni več poskušal, je po-
jasnil Kos.

Prejšnji mesec smo po-
ročali, da so gorenjski 

kriminalisti preiskali naj-
manj deset vlomov v stano-
vanjske hiše na območju Ble-
da, Bohinja in Radovljice, ki 
naj bi jih izvedli trije moški in 
ženska, stari od 35 do 56 let. 
Preiskana kazniva dejanja 
izvirajo iz obdobja zadnjih 
dveh let, večina z letošnjega 
leta, a kriminalisti so prepri-
čani, da so pri osumljencih 
zasegli tudi predmete iz vlo-
mov izpred najmanj petih, 
šestih let. Tudi predvideva-
nja, da med oškodovanci pri-
jetih vlomilcev niso samo 

prebivalci Bleda, Bohinja in 
Radovljice, ampak širšega 
območja Gorenjske, so se že 
izkazala za pravilna, saj so v 
zadnjih treh tednih do svoje 
lastnine spet prišli tudi oško-
dovanci iz Tržiča, Leš in Kra-
nja. Policisti zato morebitne 
oškodovance še vedno vabi-
jo, naj si ogledajo zasežene 
predmete, ki jih bodo ob iz-
kazanem lastništvu lahko 
tudi prevzeli. Za ogled se je 
sicer treba predhodno naja-
viti na Policijski postaji Bled 
(tel. št. 04/575 72 00).

Policisti se ne pustijo pretentati
Blejski policisti so v dobrih treh tednih pravim lastnikom vrnili približno tretjino predmetov, ki so jih 
zasegli osumljencem serije vlomov po Gorenjskem. 

Del zaseženih predmetov, ki še čakajo na prave lastnike.  / Foto: PU Kranj

Direktor Policijske uprave Kranj Boštjan Glavič je 
povedal, da se bodo policijske vrste na Gorenjskem 
v kratkem okrepile, šolanje zaključuje devetnajst 
kandidatov za policista, ki se bodo jeseni zaposlili po 
gorenjskih policijskih postajah. Šola se tudi že nova 
generacija bodočih policistov. Obenem gorenjski 
policisti dobivajo novo opremo, posodabljajo vozni 
park ...

Vilma Stanovnik

Kranj – Letos se v urgentnem 
kirurškem bloku in klinič-
nem oddelku za travmato-
logijo Kirurške klinike UKC 
Ljubljana zabeležili izje-
mno število padcev s češenj. 
Od konca aprila do minule-
ga četrtka so obravnavali več 
kot petdeset ljudi, ki so pad-
li s češenj, medtem ko je bilo 
lani takšnih padcev manj kot 
pol toliko. Ker sezona obira-
nja češenj zlasti na Gorenj-
skem še ni končana, stro-
kovnjaki opozarjajo na pre-
vidnost, saj gre večinoma 
za izjemno težke poškodbe, 
povprečna starost poškodo-
vancev pari nabiranju češenj 
pa je več kot sedemdeset let. 
Na UKC obravnavajo zlom-
ljene hrbtenice, stegnenice 

in imajo kliniko praktično 
popolnoma zapolnjeno z na-
biralci češenj.

Vzrok za padce je seve-
da izjemno dobra sezona 
češenj, da so poškodovan-
ci večina starejši pa sklepa-
jo iz njihovih izjav, da mladi 
pač nočejo na češnje, zato jih 
obirajo starši in stari starši, 
saj mnogi ne pomislijo, da je 
bolje, da kakšna češnja zgni-
je na drevesu, kot da jih čaka 
dolgo okrevanje po operaci-
jah ali celo smrt.

Zanimivo dejstvo, ki ga pri 
tem omenjajo strokovnjaki, 
je, da poškodovanci zaradi 
padca s češnje po številu do-
hitevajo motoriste, ki se jih je 
letos poškodovalo že več kot 
šestdeset. Pri motorističnih 
nesrečah prevladujejo mlaj-
ši motoristi, predvsem tujci.

Češnje so skoraj tako 
nevarne kot motorji

Mojstrana – Minuli petek je ekipa za helikoptersko reševanje 
v gorah okoli 13.30 zaradi smrtnega dogodka posredovala v 
zahodnem delu severne triglavske stene. Udeležena sta bila 
dva plezalca. Proti vrhu plezalne smeri sta bila razpeta, torej 
brez varovanja, eden od njiju pa je takrat omahnil več sto 
metrov v globino in mrtev obležal na skalnem melišču pod 
triglavsko steno. Drugega plezalca, ki ni bil poškodovan, je 
iz stene rešil helikopter in ga prepeljal v dolino. Okoliščine 
kažejo na gorsko nesrečo.

V triglavski steni umrl plezalec
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Prost vstop.

Mestni glavar  
Miha Ješe

Tako je pač od vedno. V 
prazničnem juniju staro-
davna Loka dobi svojo naj-
lepšo, najbolj čarobno, naj-
bolj pisano podobo. Pra-
žnji praznični gvant. In to 
so dnevi, ko naše tisočletno 
mesto hiti na stežaj odpirat 
mestne duri in nas vabi na 
svoje ulice in trge.

Loka spet praznuje. V me-
stu bo spet praznični semenj, 
ki ga oživlja živelj od vsepo-
vsod – loški Historial. Roko-
delski mojstri z loškega go-
spostva in trgovci s širnega 
sveta bodo na ogled postavi-
li umetelne izdelke ter ime-
nitne umetnije in prave dra-
gotine, na sejemskih štantih 
se nam bodo ponujali pridel-
ki in izdelki umnih in pridnih 
kmečkih rok. Semenj bo res 
živ: vrli oštirji bodo pogrinjali 

mize s slastnimi jedili in jeli 
ter polniti vrče in poliče hla-
dne piče! Za že(l)jo in pogum!

Po mestnih placih in uli-
cah se bodo razlegali glasba 
in vabila, mamila na tanc. 

Noge bodo kar same zaple-
sale, dokler po vsem mestu 
ne krene slavnostna prome-
nada pražnje odetih Ločank 
in Ločanov in njih dragih go-
stov. Tam bodo spet Taboršti 

kupci, neustrašni mečeval-
ci in vešči metalci zastav, 
pa naši koroški prijatelji iz 
Zgornje Bele izpod Velikega 
Kleka pa dragi pobratimi iz 
stolnega Freisinga, med nji-
mi bo tudi sam zamorc s kro-
no, ki bo v dramatični igri 
pregnal strašnega medveda 
in rešil svojega gospoda.

Skupaj z našim pogu-
mnim zamorcem bo loška 
otročad vedoželjno vstopa-
la v skrivn(ostn)e mestne la-
birinte, polne pisanih roko-
delnic in starih pravljičnih 
igrarij. Na čarobnem novem 
Trgu pod gradom se bomo 
vsi skupaj poigrali z živali-
cami iz grajske maneže. In 
kot je to lahko le v najimeni-
tnejših pravljičnih povestih, 
bo čudežno oživelo otroško 
igrišče Zamorc.

Od tam se lahko odpra-
vimo na Lontrg, kjer nas 
čakajo odprta vrata nove 

Kreativnice, kjer bodo moj-
strice pred nami razgrinja-
le umetelne izdelke iz teks-
tilij in čarobne klobuke ter 
nas učile izdelave in pisa-
nja pisanih kartolin v ma-
gičnem družabnem kotičku 
pod staro lipo na Spodnjem 
trgu. Na Lontrgu bo skoraj 
za božji lon dobiti tudi vin-
ce, ki gasi žejo, ki priveže in 
(po)boža dušo.

Skupaj s patrom Romual-
dom se bomo podali na pa-
sijonsko pot, ki nam bo po 
vsem mestu odkrivala skriv-
nosti davnih časov. Prikaza-
le se nam bodo skrivnostne 
stvari, o katerih smo prej 
lahko samo slišali. 

Pod vodstvom patra Ro-
mualda ali brez njega se 
bomo pod noč spet znašli 
na čudovitem Trgu pod gra-
dom, koder se bo odvil večer-
ni koncert učiteljev Glasbe-
ne šole Škofja Loka ter plesni 

nastop članic in članov Kul-
turnega društva Lonca. In 
morda v kresni noči pričaka-
li na roj in soj kresnic in sku-
paj z njimi odplesali v črno 
čar(obno)no noč. Na noč, ki 
ima prav posebno magično 
moč.

Letošnji Historial nam 
torej spet prinaša zvrhano 
mero privlačnih doživetij. 
Zato kot mestni glavar v so-
boto, 23. rožnika – na kresni-
co – vse ljudstvo od blizu in 
daleč prav prijazno vabim v 
našo pisano Loko na priredi-
tve Historiala 2018.

Najbolj zaslužnim za do-
ber glas o našem cehovskem 
mestu po svetu bo mestni 
glavar dal tudi zaslužena pri-
znanja. 

Pridite, na tem našem po-
letnem festivalu zgodovi-
ne se bomo zagotovo imeli 
nadvse prijetno. Pravzaprav 
čarobno!

Monika Tavčar

Na vseh trgih bodo posta-
vljene stojnice, na katerih se 
bodo predstavljali rokodelci 
od blizu in daleč.  Eno od pri-
zorišč bo letos pred Atelje-
jem Amuse, kjer bodo moj-
stri rokodelci prikazovali tra-
dicionalne rokodelske vešči-
ne s poudarkom na izdela-
vi lokov in puščic. Sodelova-
li bodo Daniel Musek in Pri-
mož Rihtaršič (izdelava lese-
nih 'longbow' lokov), Matija 
Hiršenfelder (izdelava lese-
nih puščic za loke), Jože Kr-
melj (prikaz kovanja nožev 
v kovaški peči), Anja Musek 
(prikaz mokrega polstenja 

iz česane volne) in Karla B. 
Rihtaršič (streljanje z loki). 

Nedaleč stran od atelje-
ja, na Cankarjevem trgu, bo 
Knjižnica Ivana Tavčarja Ško-
fja Loka postavila knjižnico 
na prostem. V Škofjeloškem 
Rokodelskem centru DUO si 
oglejte razstavo o sodobnem 
čevljarstvu v Žireh. Na dan 
Historiala bosta svoja vrata na 
stežaj odprli še Galerija Ivana 
Groharja in Galerija France-
ta Miheliča (prost vstop), Lo-
ški muzej pa bo vstopnico za 
ogled zbirk ponudil po polo-
vični ceni.

Škofja Loka je ponosno pa-
sijonsko mesto, saj je Ško-
fjeloški pasijon od leta 2016 

vpisan na UNESCO-v repre-
zentativni seznam nesnov-
ne kulturne dediščine člove-
štva. Zato vas vabimo, da se 
nam pridružite na brezplač-
nem vodenem interaktiv-
nem ogledu pasijonske poti. 
Ogled Romualdove poti se 
bo začel pred pisarno Turi-
stičnega društva Škofja Loka 
na Mestnem trgu 42, kjer vas 
ob 16. uri pričakuje turistična 
vodnica Mirjam Jezeršek.

V osrčju dogajanja bo di-
šalo tudi po kulinaričnih do-
brotah s poudarkom na lo-
ški kulinarični dediščini, za 
kar bodo poskrbeli v Gostil-
ni Strahinc in Prosvetnem 
društvu Sotočje.

Prid‘te na srednjeveške prireditve
Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg in Trg pod gradom že nestrpno čakajo na srednjeveško druženje na Historialu 2018, ki se bo tudi letos začelo na 
Lontrgu, ki bo v soboto, 23. junija, od 7. do 19. ure zaprt za ves promet. Meščani in nastopajoči, odeti v historična oblačila, se bodo ob 10. uri z Lontrga 
podali na promenado in se sprehodili po starem mestnem jedru do osrednjega prizorišča na Plac'.

Za praznik vse poti peljejo v pisano Loko
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Promenada na Spodnjem trgu / Foto: Jana Jocif
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Monika Tavčar

Jose, ste bili veseli ponovne-
ga klica iz Škofje Loke?

Res sem se razveselil po-
vabila, da se pri tej dramski 
igri ponovno pridružim eki-
pi Loškega odra in da se spet 
vidimo. Že ob prvi uprizori-
tvi smo skupaj preživeli kar 
nekaj časa in se družili. Moja 
naslednja misel pa je bila, 
kam sem pospravil besedilo 
igre oz. ali ga sploh še imam 
(smeh). Sodelovanje z Lo-
škim odrom je sicer do zdaj 
moja edina izkušnja z ljubi-
teljskim gledališčem in pou-
darjam, da je Loški oder res 
odličen teater, ki dela kvalite-
tno in na nivoju, tako da je z 
njimi prijetno ustvarjati. 

Se trenutno večinoma po-
svečate delu v gledališču?

Ja, predvsem mojemu Gle-
dališču Malih Velikih, ki sem 
ga ustanovil pred tremi leti v 
želji po lastnem avtorskem 
izrazu znotraj gledališkega 
in glasbenega ustvarjanja. 
Delamo predvsem predsta-
ve za otroke,  v katere vklju-
čujemo tudi veliko glasbe. 
Začeli smo z lutkovno pred-
stavo Peter Klepec. Naslednji  
projekt je bil igrano lutkovni 

muzikal Afriško sonce po 
moji zgodbi. Z njo se bomo 
predstavili tudi v Sokolskem 
domu v Škofji Loki v sklopu 
prihodnjega Otroškega glas-
benega abonmaja. Ta me-
sec pa  na oder prihaja nova 

otroška predstava z naslo-
vom Super Brina. 

Kaj pa glasbeno ustvarjanje?
Predvsem je veliko glas-

be v predstavah, sicer pa z 
Muratom še vedno aktivno 

sodelujeva.  Trenutno dela-
va glasbeno-pripovedovalski 
projekt za otroke, ki bo tudi 
interaktiven, saj bodo v njem 
lahko sodelovali tudi otroci. 
Murat, ki je eden najbolj-
ših beatboxerjev pri nas, bo 
predstavo dopolnil s svojimi 
vokalnimi veščinami, jaz pa 
s pripovedovanjem. Premie-
ra predstave Ritmično škatla-
ste pravljice bo avgusta. 

Vaše korenine po očetu so 
iz Burundija. Baje imate po 
njem to, da ste zelo »na izi«?

Oče je iz male države Bu-
rundi, ki leži na vzhodnem 
delu Afrike. V Ljubljano je 
prišel na študentsko izme-
njavo v sklopu Gibanja neu-
vrščenih v takratni Jugosla-
viji. Z mamo sta se spozna-
la v študentskem naselju in 
si kmalu ustvarila družino, 
imam še dva brata. Sprva sta 
sicer načrtovala, da bosta ži-
vela v Burundiju, a sta osta-
la tukaj. K sreči, danes pra-
vi oče, saj je trenutno situa-
cija v državi precej nestabil-
na. Do zdaj sem bil štirikrat 
v Burundiju, kjer čas res teče 
bolj počasi, ni časovnega pri-
tiska oz. hitenja. In ja, prijate-
lji mi pravijo, pa tudi sam se 
tega vse bolj zavedam, da je 

ena od mojih lastnosti ta, da 
sem bolj »na izi« in da ne hi-
tim, tudi ko se mi mudi. 

Vam je zamorc iz Loke zle-
zel pod kožo, kako se počuti-
te v tej vlogi?

Priznam, da se mi zdi zelo 
zabavno, da ima Škofja Loka 
v grbu lik zamorca. To sem 

vedel že prej, a se nisem ni-
koli spraševal, zakaj si je za-
služil to mesto, niti nisem 
raziskoval v tej smeri. Sama 
zgodba se mi zdi zanimiva, 
še posebej način predstavi-
tve. Na odru namreč ne igra-
mo samo zgodovinskih likov, 
ampak smo tudi igralci in pri-
povedovalci.

Jose kot atraktiven in zabaven zamorc  
iz loškega grba
Po petih letih se v Škofjo Loko vrača zamorc oz. Jose - Joseph Nzobandora v podobi zamorca, ki bo skupaj z igralskim ansamblom Loškega odra poskušal 
odgovoriti na vprašanje, »k'k je zamorc s krono pršu u lošk' grb«. Jose, po izobrazbi pravnik, je vsestranski ustvarjalec, ki je javnosti verjetno še vedno 
najbolj poznan kot polovica raperskega dueta Murat&Jose, slovi pa tudi kot igralec v številnih slovenskih gledališčih. Zadnja leta ustvarja v svojem Gledališču 
Malih Velikih in razveseljuje najmlajšo publiko.

Jose kot zamorc s krono / Foto: Jana Jocif

Osrednji dogodek Historiala 2018 bo dramska igra Za-
morc s krono, ki jo bodo člani igralskega ansambla loške-
ga gledališča na osrednjem odru na Mestnem trgu upri-
zorili dvakrat: ob 11. in 18. uri.
 
Zamorec s krono se je v grb mesta zasidral že v začetku 
16. stoletja. Čeprav je Ločanom njegov lik samoumeven, 
pa vprašanje, od kod se je pravzaprav sploh pojavil, še 
vedno buri domišljijo. Mnenja o izvoru te podobe v grbu, 
ki v veliki meri ohranja zavest o zgodovinski povezanosti 
z nemškim Freisingom, se namreč močno delijo. Zato se 
v dramski igri Zamorc s krono podajajo na pot trem raz-
ličnim odgovorom, ki nam razlagajo njegov pojav v grbu.

Režiser Matija Milčinski obljublja, da bo predstava po-
novno atraktivna in zabavna. Izpostavlja pa novo članico 
v zasedbi Špelo Elizabeto Soklič iz Bohinjske Bele, člani-
co Gledališča Belansko, ki bo zamenjala Škofjeločanko 
Tamaro Avguštin, zdaj že poklicno igralko.  

Poleg Josa in Špele Elizabete Soklič v predstavi po sce-
nariju Sandre Ržen nastopajo še Bojan Trampuš, Blaž 
Vehar, Matjaž Eržen in Ana Babnik ob glasbeni spre-
mljavi Jake Strajnarja. Scenografistka in kostumografka 
predstave je Tina Dobrajc.

Agata Pavlovec

Na obrobju srednjeveške-
ga mestnega jedra Škofje 
Loke na trgu pod grajskim 
hribom bodo z otroki ustvar-
jale in se z njimi igrale Anja 
Fabiani, Tanja Prezelj, Aga-
ta Trojar, Petra Čičić in Aga-
ta Pavlovec ter članice Roko-
delskega centra DUO Ško-
fja Loka in Loškega muzeja. 
Skupaj z njimi bodo lahko 
izdelovali zamorčke, živali 
in leteče zmaje, na muzejski 

delavnici vlivali loški grb, se 
naučili iger, ki so se jih igra-
li v preteklosti, jahali ponije 
in se potikali po pravljičnih 
gozdovih. Živalske pravljice 
bodo pripovedovali na otro-
škem igrišču, znamenite lo-
ške pripovedke na čelu z Za-
morcem s krono pa na odru. 

Med njimi je tudi Pripo-
vedka o Starem gradu, ka-
terega ruševine lahko ob-
čudujemo na pobočju Lub-
nika. Danes priljubljena iz-
letniška točka je bila včasih 

mogočen grad, ki ga je zru-
šil potres. O njegovi zruši-
tvi so skozi zgodovino na-
stale različne legende, ki 
vam jih bo predstavila otro-
ška sekcija Loškega odra. 
Dramsko igro z naslovom 
Pripovedka o Starem gradu 
je po zgodbi Lojzeta Zupan-
ca priredil in režiral Gašper 
Murn. Nastopili bodo Anžej 
Šmid, Matic Eržen, Maj Ho-
čevar, Tara Oblak, Zarja Ber-
nik, Žiga Mohorič in Aljaž 
Mohorič. 

Najmlajše in njihove star-
še vabimo tudi, da si na spre-
hodu skozi mesto ogledajo 
še razstavi likovnih izdelkov 
mladih loških umetnikov. V 
Mali galeriji Občine Škofja 
Loka in Oknu Loške hiše se 
bodo predstavljali učenci iz 
osnovnih šol Cvetka Golar-
ja in Škofja Loka-Mesto. V 
bližini obeh razstavnih pro-
storov bodo tudi pravljičarke 
iz škofjeloškega vrtca, ki vas 
pričakujejo na vrtu Občine 
Škofja Loka.

Rokodelnice in igrarije na Trgu 
pod gradom in otroškem igrišču
Trg pod gradom in otroško igrišče Zamorc bosta v celoti rezervirana za najmlajše obiskovalce 
Historiala. Na trgu bo postavljen tudi oder, na katerem bodo nastopili Otroška folklorna skupina 
Kamniti most iz Osnovne šole Škofja Loka-Mesto in skupina za srednjeveško glasbo Gita, z odra pa se 
bodo slišale številne loške pripovedke. Med njimi bo tudi dramska igra Pripovedka o Starem gradu, ki jo 
bo ob 12. in 17. uri uprizorila otroška sekcija Loškega odra. 
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Kati Sekirnik 

Kreativnice, skupni 
ustvarjalni prostor z raz-
stavnim prostorom, bodo 
delovale po načelu “prete-
klost za prihodnost”. Z ino-
vativno predstavitvijo de-
diščine tekstilnih podjetij 
(s poudarkom na Tovarni 
klobukov Šešir) v razstav-
nem prostoru ustvarjamo 
kontekst in pripovedujemo 
zgodbo o sodobnem ustvar-
janju tekstilnih ustvarjal-
cev in njihovo povezavo z 
industrijo. 

V Kreativnicah si želi-
mo ustvariti uspešno dina-
mično in navdihujoče de-
lovno okolje ter poligon za 

inovativno razvijanje no-
vih tekstilnih izdelkov do-
mačih ustvarjalk in ustvar-
jalcev. V njem bodo poteka-
li izobraževalni programi 
za različne ciljne skupine 
in turistični programi. Go-
stili bomo različne “pop-
-up” trgovine in ustvarjal-
ke ter ustvarjalce. Razstav-
ni del prostora bo name-
njen inovativni predstavi-
tvi in promociji tradicije 

tekstilne industrije ter so-
dobni ustvarjalnosti, ki je 
prisotna v lokalnem okolju. 

Kreativnice so nastale v 
okviru projekta InduCult 
2.0, ki ga v mednarodnem 
partnerstvu izvaja BSC 
Kranj. V sodelovanju z BSC 
Kranj in Občino Škofja Loka 
prostor upravlja Razvoj-
na agencija Sora. Prostor je 
oblikovala Lili Panjtar, Lila-
Studio. 

Džezovsko zasedbo sesta-
vljajo učitelji Glasbene šole 
Škofja Loka Irena Šmid (te-
nor saksofon), Alojz Kom-
pan (trobenta), Luka Ve-
har (kitara) in Jaka Strajnar 

(bobni) z gostom Tonijem 
Humarjem (bas). Člani za-
sedbe so se prvič zbrali pred 
nekaj leti za Koncert učiteljev 
Glasbene šole Škofja Loka, 
ki ga vsako leto organizirajo 

skupaj s puštalskimi likovni-
mi ustvarjalci. Program ve-
černega koncerta bo obar-
van s priredbami džezovskih 
standardov in s priredbami 
irskih ljudskih pesmi.

Kulturno društvo Lonca 
pod svojim okriljem zdru-
žuje ljubitelje historičnih 
plesov in glasbe. Skupi-
na deluje pod umetniškim 
vodstvom Irene Bevk in 

Gregorja Krajnika. Plesalci 
želijo s svojimi nastopi obu-
jati in predstavljati evropsko 
plesno kulturo preteklih sto-
letij, njihov trenutni reper-
toar pa se naslanja zlasti na 

nekaj najbolj znanih ohra-
njenih del o plesu, ki so na-
stala v obdobju renesanse. 
Plesalke in plesalci Lonce 
bodo med večernim koncer-
tom zaplesali v soju bakel.

Na Lontrgu svoja vrata 
odpirajo Kreativnice
V neposredni bližini nekdanje Tovarne klobukov Šešir (Spodnji trg 40) Razvojna agencija Sora v 
sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo BSC iz Kranja ter Občino Škofja Loka odpira Kreativnice, 
nov kreativni center za tekstil. Gre za razstavno-ustvarjalni prostor, ki predstavlja bogato dediščino 
tekstilne industrije na Škofjeloškem ter deluje predvsem na področju spodbujanja kreativnosti in 
vzajemnega sodelovanja kreativnih interesnih skupin in industrije. Hkrati se prepleta tudi z identiteto 
lokalne skupnosti, ki je povezana z ustvarjalnostjo in industrijo, ter pri mladih spodbuja interes zanju. 
Kreativno središče Kreativnice bodo odprli v četrtek, 21. junija, ob 19. uri, na dan Historiala pa vabijo na 
dan odprtih vrat. 

Čarobni kresni večer z učitelji Glasbene šole Škofja 
Loka in plesalci Lonce
Za zaključek Historiala 2018 bodo poskrbeli učitelji Glasbene šole Škofja Loka in člani Kulturnega društva Lonca. Glasbeno-plesni večer se bo na Trgu pod 
gradom začel ob 21. uri.
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Srednjeveški utrip na Spodnjem trgu 

V sklopu Historiala pridite tudi na Spodnji trg! Že od 14. 
stoletja je bil obdan z mestnim obzidjem, skozi katere-
ga je na trg vodilo troje mestnih vrat. Prebivalci Spodnje-
ga trga so bili nekdaj predvsem obrtniki, sledovi njihovih 
dejavnosti pa se še danes odražajo na nekaterih stavbah. 
Na vodenem ogledu si boste ogledali tudi Špitalsko cer-
kev in mestno ubožnico ter dve zbirki likovnih del v Gale-
riji Franceta Miheliča in se dotaknili tudi zgodovine tovar-
ne klobukov Šešir. Zbor za ogled Spodnjega trga, ki ga bo 
vodila Jana Fojkar, bo ob 12. uri pred Kaščo. 

Med ogledom Lontrga bodo ob 13.30 v Špitalski cerkvi na-
stopili učenci Glasbene šole Škofja Loka, in sicer flavtistka 
iz razreda mag. Ane Kavčič Pucihar, kitaristi iz razredov 
Denisa Kokalja, Lenarta Ruparja in Luke Veharja ter pevci 
iz razreda Saške Kolarič. Ta dan bo Špitalska cerkev Žalo-
stne Matere Božje odprta med 10. in 18. uro.

Kreativnice na dan Historiala vabijo na dan odprtih vrat, 
ko se bodo obenem na stojnicah na Spodnjem trgu pred-
stavljale tudi oblikovalke tekstilij. Ustvarjalke pripravlja-
jo še delavnico izdelave razglednic in družabni kotiček, ki 
bo na trgu pod lipo. Na Spodnjem trgu bodo stojnice po-
stavili tudi nekateri lastniki lokalov in trgovin, za žlahtno 
kapljico pa bodo poskrbeli v Vinoteki Lontrg.

Učitelji Glasbene šole Škofja Loka: Jaka Strajnar, Alojz Kompan, Toni Humar, Irena Šmid in 
Luka Vehar / Foto: Lovro Štanta

Plesalke in plesalci Kulturnega društva Lonca bodo historične plese zaplesali v  
soju bakel. / Foto: Jana Jocif
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V materialu so nam pomagali tudi:  KGZ z.o.o. Škofja Loka, Cvetličarna Flora – Mira Šubic s.p.,  
Tiskarna GTO Košir,  Kavarna Homan in Kavarna Vahtnca. 

Pokrovitelji:

Občina 
Škofja Loka

Generalni pokrovitelj:

Zlati pokrovitelji:

Izdajatelj: Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka / Urednica priloge: Monika Tavčar
Uredništvo: Andreja Križnar/ Oblikovanje celostne grafične podobe: Studio Miklavc
PROST  VSTOP.  

Srebrni pokrovitelji:

  MESTNI TRG, SPODNJI TRG – SEMENJ BIL JE ŽIV
 9.00–20.00  MESTNI TRG, SPODNJI TRG
  SEMENJ BIL JE ŽIV

 9.00– 20.00 MESTNI TRG
  KULINARIČNA PONUDBA

 9.00– 20.00 MESTNI TRG
  KOVNICA SREDNJEVEŠKIH KOVANCEV

 10.00–20.00 ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
   RAZSTAVA – SODOBNO ČEVLJARSTVO V ŽIREH:  

AK ALOJZ KARNER

 10.00–18.00 SPODNJI TRG
  ODPRTA VRATA KREATIVNEGA SREDIŠČA KREATIVNICE

 10.00–10.30 SPODNJI TRG, CANKARJEV TRG, MESTNI TRG
  PROMENADA

10. 00–11.00, 11.30–12.30 VRT OBČINE ŠKOFJA LOKA
  PRAVLJICE ZA OTROKE

 10.30–11.00 MESTNI TRG
  GLASBENI NASTOP SREDNJEVEŠKE SKUPINE GITA

 11.00  MESTNI TRG 
  OSREDNJI DOGODEK – DRAMSKA IGRA: ZAMORC S KRONO

 11.40–12.00 MESTNI TRG
   HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI – POBRATENO MESTO 

TABOR

 12.00 MESTNI TRG, ATRIJ STAREGA ŽUPNIŠČA
  NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

 12.00 ZBOR PRED KAŠČO NA SPODNJEM TRGU
  BREZPLAČNO VODENJE PO SPODNJEM TRGU

 12.00–12.30 MESTNI TRG
  HISTORIČNI PLESI S PLESNO SKUPINO LONCA

 12.30–13.00 MESTNI TRG
  GLASBENI NASTOP SREDNJEVEŠKE SKUPINE GITA

 13.00–13.30 MESTNI TRG
   HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI – POBRATENO MESTO 

TABOR

 13.30 SPODNJI TRG, ŠPITALSKA CERKEV
  NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

 13.30–14.00 TRG POD GRADOM
  GLASBENI NASTOP SREDNJEVEŠKE SKUPINE GITA

 16.00 ZBOR PRED TD ŠKOFJA LOKA
  BREZPLAČNO VODENJE PO ROMUALDOVI (PASIJONSKI) POTI

 17.00–17.30 MESTNI TRG 
   HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI – POBRATENO MESTO 

TABOR

 18.00 MESTNI TRG 
  OSREDNJI DOGODEK – DRAMSKA IGRA: ZAMORC S KRONO

 18.40–19.00 MESTNI TRG
  HISTORIČNI PLESI S PLESNO SKUPINO LONCA

 21.00 TRG POD GRADOM
   VEČERNI KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA 

TER PLESNI NASTOP ČLANOV KULTURNEGA DRUŠTVA LONCA

  TRG POD GRADOM – ROKODELNICE IN IGRARIJE
 10.00–14.00 NA TRAVNIKU POD GRADOM
  JAHANJE PONIJA

 10.00–19.00 TRG POD GRADOM
  ROKODELNICA: ZAMORČKI IN GOZDNE ŽIVALI

 10.00–19.00 TRG POD GRADOM
  STARE IGRE IN KNJIŽNI KOTIČEK

 10.00–12.00 TRG POD GRADOM
  ROKODELNICA: LETEČI ZMAJI

 10.30–11.30 OTROŠKO IGRIŠČE ZAMORC
  ŽIVALSKE PRAVLJICE

 12.00–14.00  TRG POD GRADOM
  MUZEJSKA DELAVNICA – VLIVANJE LOŠKEGA GRBA

 16.00–17.00 TRG POD GRADOM
  ROKODELNICA: LETEČI ZMAJI

 17.00–18.00 TRG POD GRADOM
  IGRARIJE: SPUŠČANJE ZMAJEV

 18.00–19.00 OTROŠKO IGRIŠČE ZAMORC
  ŽIVALSKE PRAVLJICE

  MALI ODER 
 11.00–11.20 MALI ODER 
  NASTOP OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE KAMNITI MOST

 11.30–12.00 MALI ODER 
   PRIPOVEDOVANJE OB SLIKAH: ZAMORC S KRONO IN DRUGE 

LOŠKE PRIPOVEDKE 

 12.00, 17.00 MALI ODER 
  DRAMSKA IGRA: PRIPOVEDKA O STAREM GRADU

 13.30–14.00 MALI ODER 
  GLASBENI NASTOP SREDNJEVEŠKE SKUPINE GITA

  CANKARJEV TRG

 9.00–18.00 CANKARJEV TRG 
  ROKODELSKI CENTRI SLOVENIJE

 10.00–14.00 CANKARJEV TRG
  KNJIŽNICA NA PROSTEM 

 10.00–18.00  CANKARJEV TRG – PRED ATELJEJEM AMUSE
   PRI MOJSTRIH ROKODELCIH – PRIKAZI TRADICIONALNIH RO-

KODELSKIH VEŠČIN

  UMETNOST V HISTORIČNEM MESTU 

 20. 6.–31. 7. 2018 MALA GALERIJA OBČINE ŠKOFJA LOKA 
   RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV OTROK LOŠKIH OSNOVNIH 

ŠOL OŠ CVETKA GOLARJA IN OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO

 20. 6.–31. 7. 2018  OKNO LOŠKE HIŠE
  RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV OTROK OŠ CVETKA GOLARJA

 10.00–18.00 ŠPITALSKA CERKEV, SPODNJI TRG
  PROST VSTOP V ŠPITALSKO CERKEV ŽALOSTNE MATERE BOŽJE

 10.00–18.00 LOŠKI MUZEJ
  50-ODSTOTNI POPUST NA OBISK MUZEJA

 9.00–18.00 MESTNI TRG
  PROST VSTOP V GALERIJO IVANA GROHARJA

 10.00–14.00  KAŠČA, SPODNJI TRG
  PROST VSTOP V GALERIJO FRANCETA MIHELIČA

  www.historial.si

  Program prireditve



Alenka Brun

N
a mednarodni 
folklorni fes-
tival v Bohin-
ju je bilo pova-
bljenih nekaj 

več folklornih skupin, kot 
se jih je odzvalo, a zato ni 
bilo dogajanje nič manj pes-
tro in družabno. Malce pa 
jo je organizatorjem zagod-
lo spremenljivo vreme, zato 
je načrtovana slovesnost ob 
odprtju festivala letos odpa-
dla. So pa v petek v večernih 
urah izpeljali najprej mimo-
hod vseh prisotnih skupin 
v Bohinjski Bistrici. Začel 
se je v Ceconijevem parku, 
skupine so se sprehodile do 
središča Bohinjske Bistrice 
in se potem vračale do Kul-
turnega doma Joža Ažmana. 
Tu je sledil njihov nastop – 
folklorni večer, ki je bil tudi 
rahlo tekmovalno obarvan. 
Povezoval ga je Jure Sodja 
iz TD Bohinj, v angleščini in 
slovenščini.

Slovenijo sta na letošnjem 
mednarodnem festivalu v 

Bohinju predstavljali Fol-
klorna skupina Kulturnega 
društva Bohinj in Folklor-
na skupina Društva upoko-
jencev Bohinjska Bistrica. Iz 
Srbije so se povabilu odzva-
li najmlajši: Folklorna skup-
na Sv. Sava iz Beograda, iz 
Bolgarije pa folklorniki Jara-
va iz Parventsa in Ludi mla-
di iz Plovdiva – slednji kar z 
dvema skupinama. 

Tokrat so se organizatorji 
festivala odločili še, da bodo 
gostujočim skupinam pri-
kazali nekaj raznolikosti in 
lepot Slovenije, zato je festi-
val v soboto popoldne gosto-
val tudi v Idriji na Festivalu 
idrijske čipke.

Najštevilnejšo skupi-
no, Bolgare, je Bohinj nav-
dušil. »Narava, voda, zrak 
...« so ponavljali, »... so 

fenomenalni.« Uganko pa 
jim je predstavljal mimohod 
oziroma sprevod skupin, 
ker ni bilo toliko gledalcev, 
kot so jih pričakovali. Sledi-
lo je vprašanje, kje so ljudje, 
odgovor pa jih je pričakal v 
dvorani, saj je festival kljub 
sončnemu petkovemu veče-
ru pritegnil kar lepo število 
gledalcev, med njimi tudi 
nekaj turistov.

DRUŽABNI PLESNI DNEVI
Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici je gostil rahlo tekmovalno obarvan večer letošnjega 
tretjega mednarodnega folklornega festivala v Bohinju, ki je tokrat potekal med 12. in 17. junijem.

Konec tedna je bil v Bohinjski Bistrici v znamenju folklore. Svoje plese so predstavili tudi Bolgari.

Tokratni mednarodni folklorni festival Bohinj folkfest je ponovno organiziralo Kulturno društvo Bohinj.

Folklorna skupina Društva upokojencev Bohinjska Bistrica

Najmlajši letošnji udeleženci festivala so prišli iz Beograda.

Folklornice iz skupine Jarava

Gostujoče in domače folklorne skupine so se pred petkovim 
večernim nastopom sprehodile skozi Bohinjsko Bistrico.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

N
a dnevu odprtih 
vrat so v popol-
danskem času 
v šolo povabi-
li starše in dru-

ge obiskovalce ter jim pred-
stavili dejavnosti, s katerimi 
se ukvarjajo njihovi učen-
ci. Posebno pozornost so 
namenili predstavitvi mode-
larske dejavnosti, saj na nji-
hovi šoli že 55 let deluje 
modelarski krožek, za kate-
rega v zadnjem času spet vla-
da veliko zanimanje. Letos 
je pri modelarskem krožku 

sodelovalo kar 57 učencev, 
je pojasnila ravnateljica Fani 
Bevk. Dan odprtih vrat so s 
svojimi modeli letal popes-
trili predstavniki Aerokluba. 

»Skozi šolsko leto se v šoli 
ogromno dogaja in v prete-
klih letih smo vse to skuša-
li strniti v eno do dve kultur-
ni prireditvi, na katerih so 
nastopili samo nekateri naši 
učenci. Letos pa smo se odlo-
čili to razširiti in v dejavnosti 
vključiti vse učence,« je raz-
ložila Fani Bevk. Za učence 
razredne stopnje so pripra-
vili številne zanimive dela-
vnice, od ustvarjalnih prs-
tkov do poslikav obraza in 

friziranja ter robotike, učen-
ci predmetne stopnje pa so 
se lahko sprostili ob športnih 
aktivnostih. V avli šole si je 
bilo ob tej priložnosti mogo-
če ogledati razstavo fotogra-
fij s fotografskega nateča-
ja z naslovom Zdrav ugriz, 
v okviru katerega so učen-
ci razmišljali o zdravi pre-
hrani. »Delavnice so vodili 
učenci sami, sodelovali pa so 
lahko tudi starši in drugi obi-
skovalci,« je razložila Fani 
Bevk. Učenci, ki radi kuha-
jo, so bili posebno navduše-
ni nad peko palačink, prip-
ravljali so tudi metin in bez-
gov sirup. Veliko zanimanje 

je vladalo še za delavnico 
robotike First Lego League, 
ki je v letošnjem šolskem 
letu dobila tudi podmladek. 
Ekipi Kavalirjev so se nam-
reč pridružili Kavalirčki, ki 
jo sestavljajo učenci drugega 
in tretjega razreda, je zado-
voljna ravnateljica.

Dan odprtih vrat so zao-
krožili z dvema kulturnima 
prireditvama, v okviru kate-
rih so se učenci predstavi-
li skozi ples in petje, dram-
ska skupina pa je nastopila 
z gledališko predstavo Avdi-
cija. Prikazali so tudi dva fil-
ma, ki sta nastala v okviru 
krožka podjetnosti.

»ŽAGARCA« SE PREDSTAVI
Pred koncem letošnjega šolskega leta, ko bodo šole spet za nekaj časa zaprle svoja vrata, so v Osnovni 
šoli Staneta Žagarja Kranj pripravili dan odprtih vrat.

Učenci so prikazali, s čim so se ukvarjali med šolskim 
letom. / Foto: Primož Pičulin

Dan odprtih vrat so s svojimi modeli letal popestrili 
predstavniki Aerokluba. / Foto: Primož Pičulin

Učenci predmetne stopnje so se lahko sprostili ob športnih 
aktivnostih. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Še kar nekaj presež-
kov bi lahko našte-
la z osemdnevne-
ga doživljanja turi-
stično najbolj oble-

ganega Kanarskega otoka 
Tenerife. Med njimi so veli-
kanski klifi, ki se pnejo nad 

razburkanim Atlantikom. 
Takšni so Los Gigantes (Veli-
kani) na zahodni obali otoka, 
ki se strmo dvigajo od petsto 
do osemsto metrov iz mor-
ja: med britansko invazijo ob 
koncu 18. stoletja so prebi-
valci mesta Santiago del Tei-
de napad zavojevalcev odbili 
tako, da so s skal Los Gigan-
tes na napadajoče valili velike 

skale. Na zahodni obali, kjer 
navdušujejo tudi slikovi-
te črne plaže z vulkanskim 
peskom, obiščeva tudi mes-
tece Garachico s slikovitimi 
tolmuni, ki jih je oblikovala 
lava. Mesto je leta 1706 med 
izbruhom vulkana deloma 
zalila lava, in ko se je razliva-
la v morje, je izdolbla nenava-
dne oblike. 

Na vsakem od potovanj 
običajno obiščem živalski 
vrt, nazadnje sem ga v Sankt 
Peterburgu pred poldrugim 
letom, kjer so me naravnost 
potrle nehumane razmere, 
v katerih prebivajo živali. Še 
pod tem vtisom sva si ogleda-
la park Loro v bližini nekda-
njega glavnega mesta Puer-
to de la Cruz. Znan je zlasti 
po velikem številu papig, več 
kot tristo vrst jih je na ogled. 
Živalski vrt je osnovala fun-
dacija Loro Parque, ki se je 
zavezala k varovanju in ohra-
njanju ogroženih živali. Te 
prebivajo v velikih ograjenih 
prostorih, kjer je kar se da 
verno posneto njihovo nara-
vno okolje. V akvariju, kjer 
živijo pingvini, jim pričara-
jo celo sneženje. Med najve-
čjimi prebivalci Loro parka 
so gorile in orke, s slednjimi 
vsak dan uprizarjajo veličast-
ne predstave, prav tako z del-
fini. In tudi papige so nauči-
li izvirnih vragolij, ki navdu-
šujejo obiskovalce njihovih 
šovov. Loro park ni običajen 

živalski vrt, poleg tega je tudi 
nekakšno vzrejno središče 
za papige, po njegovi zaslu-
gi so se obdržale vrste, ki bi 
sicer izumrle. Imajo tudi las-
tno veterinarsko ambulan-
to za živali, prav tako sodob-
no kirurško kliniko, kjer lah-
ko operirajo vsako od živali, 

razen nemara največjih. Že 
prvi vtis da slutiti, da tu rav-
najo z živalmi z vso ljubez-
nijo in spoštovanjem, kakor 
pravi tudi eno od petih načel, 
po katerem deluje ta ustano-
va. Za trajnostno in odgovor-
no upravljanje je park dobil 
že več nagrad. (Konec)

Tenerife (3)

S SPOŠTOVANJEM DO ŽIVALI

Slikoviti bazeni, ki jih je v mestecu Garachico izdolbla lava

Bližnje srečanje s pernatimi prebivalci parka Loro

Bolj kot zlate so naju navdušile plaže s črnim vulkanskim 
peskom.

Vse je lepo

Češnja cveti
in se soncu smeji.
Na vejah košatih
se vrabček gosti.

Me sonce poboža,
na obrazu nasmeh.
Kako malo je treba
za srečo, za smeh.

Češnje rdeče,
sladke in okusne.
Življenje je lepo,
grem na potep.

Kaja

PESMI MLADIH

»Kako malo je treba za srečo, za smeh.« To je zelo res, 
zato, dragi moji, čim več se smejmo in najdimo srečo 
povsod. Meta

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

L
etos mineva že sed-
mo leto, odkar so 
na Kolodvorski 8 s 
Trainstation SubAr-
tom (v začetku ime-

novan Squat) urbani mla-
dinski alternativni kulturi v 
Kranju odprli nova vrata. S 
požrtvovalnim prostovolj-
nim delom ubranega kolek-
tiva, zagnanostjo ter podpo-
ro predvsem mladih jim je 
uspelo iz razpadajoče bara-
ke narediti objekt, v katerem 
delujejo prireditveni prostor 
za koncerte, delavnice, video 
projekcije, predavanja, dru-
ženje, pa tudi prostor za vaje 
mladih glasbenih skupin, 
audio studio, likovni atelje, 
vege kuhinjo ... Train tako 
ostaja prizorišče alternativ-
nih glasbenih in kulturnih 
dogodkov. Ta konec tedna 
so tako na ogled postavili 
razstavo likovne ustvarjal-
ke Irene Orel, zvrstili pa so 
se koncerti japonskega skla-
datelja in vizualnega umet-
nika Tatsura Araija, ki kla-
sično glasbo oplaja z novi-
mi tehnologijami, avant-
gardne dub skupine Wai-
tapu, pankerjev Zabojnik, 
energične zasedbe Dub-
zilla, domačih metalcev 
Amber Lilies in psihedeli-
čnih rokerjev Omega Sun.

Train pa ostaja aktiven 
tudi v organizacijskem smi-
slu – v četrtek, 28. junija, 
se bo namreč s koncertom 
legendarne jamajške reggae 
zasedbe Inner Circle v Kra-
nju začel jubilejni, deseti 
SubArt festival. Ta bo zno-
va povezal aktivna kultur-
na prizorišča Kranja v celo-
to, v vedno prepoznavnej-
ši mestni festival, ki ponuja 

pestro in zanimivo aktual-
no glasbeno dogajanje. To 
že nekaj let presega lokal-
ne interese in iz tujine pri-
vablja tako obiskovalce kot 
nastopajoče. Festival ponu-
ja brezkompromisno sveži-
no alternativnih glasbenih 
in ustvarjalnih dogodkov, 
ki dajejo prednost predv-
sem nekomercialnim izva-
jalcem na različnih odrih 
kranjskih prizorišč.

Obetajo se kar trije koncer-
ti skupin večjega formata: 

Dub FX (30. junija, Khisl-
stein), Partibrejkers (7. juli-
ja, Klubar) in Inner Cir-
cle (28. junija, Khislste-
in). V prostorih Trainstati-
on SubArta bodo poskrbe-
li za glasbenike trših zvr-
sti, večkrat spregledane, a 
mednarodno dobro prepoz-
navne: Within Destruction, 
The Canyon Observer, Bole-
sno Grinje in Aktivna propa-
ganda, ki se jim bosta prid-
ružili skupini Mist in Black 
Reaper. Na terasi Layerjeve 

hiše bo program namenjen 
predvsem ljubiteljem etna, 
džeza in fusiona. V goste 
pridejo Katalena (3. julija), 
Vasil Hadžimanov Band (4. 
julija), Boris Cavazza kvin-
tet (5. julija) ter mednarod-
ni projekt New Beatz Trio 
(2. julija). Da bo festival še 
bolj vroč, pa bo v petek, 29. 
junija, poskrbela edinstvena 
Svetlana Makarovič s projek-
tom Nosil bom rdečo zvezdo 
na prizorišču Letnega gleda-
lišča Khislstein.

PRIHAJA SUBART 
FESTIVAL
Trainstation SubArt je v sebi lastnem slogu – s paleto raznovrstnih prireditev in koncertov – praznoval 
sedemletnico delovanja. Ob koncu junija na odru Traina tudi jubilejni SubArt festival.

Temperaturo na odru Traina so ob njegovi sedemletnici dvigovali tudi prenovljeni kranjski 
hardcore metalci Amber Lilies. / Foto: Zoran Kozina

Zasedba Mist bo v okviru SubArt festivala s koncertom v petek, 29. junija, na Trainu 
predstavila svoj prvenec, album Free Me From The Sun. / Foto: arhiv skupine (Lara Žitko)

Na Bledu so v soboto, 9. junija 2018, sklenili zakonsko 
zvezo: Rok Škerbec in Polona Peterman ter Tom Strojnik 
in Nina Košnjek. V soboto, 16. junija 2018, so v Škofji Loki 
sklenili zakonsko zvezo: Andrej Habjan in Sabina Pintar, 
Klemen Frelih in Ema Potočnik, Urban Gartnar in Ema 
Erznožnik ter Peter Lamovec in Petra Hren, v Žireh pa sta 
se poročila Luka Frigelj in Barbara Modrijan.

Mladoporočenci

Minuli teden smo Gorenjci dobili 46 novih prebivalcev. V 
Kranju se je rodilo 18 dečkov in 12 deklic, tudi par dvojčkov. 
Najtežji je bil eden od dečkov – tehtnica mu je pokazala 
4620 gramov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2160 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 8 deklic in 8 dečkov. 
Najtežji je bil deček s 4050 grami, najlažja pa deklica z 
2950 grami.

Novorojenčki

Škofja Loka – V četrtek, 21. junija, bo ob 19. uri na vrtu 
škofjeloškega gradu ponovno pričarana Dalmacija v 
malem. Na tradicionalnem Dalmatinskem večeru pod 
zvezdami bo, kot obljubljajo organizatorji, namreč 
poskrbljeno za pristno dalmatinsko vzdušje: zazvene-
la bo dalmatinska glasba, obetajo se tudi kulinarične 
dobrote. Letošnji nastopajoči, Klapa Šufit, Klapa Riš-
pet in Goran Karan s svojo zasedbo Banda Vagabun-
do, bodo s svojimi mnogimi uspešnicami poskrbeli, da 
bodo obiskovalci ob zvokih njihovega dalmatinskega 
melosa z mislimi odplavali iz Gorenjske vse tja do obale 
Jadranskega morja.

Dalmatinski večer na Loškem gradu

Škofja Loka – V nedeljo, 24. junija, bo ob 21. uri na Loškem 
gradu koncert zasedbe Laibach. Pred štirimi leti so Lai-
bach na gradu navdušili z odmevnim koncertom, tokrat 
se ob deseti obletnici Hafnerjevega memoriala vračajo 
na kraj zločina z novim albumom, ki nosi ime Also sprach 
Zarathustra in že žanje pohvale kritikov po vsem svetu. Po 
zmagoslavni osvojitvi Severne Koreje, ovekovečeni v filmu 
Liberation Day, sledi koncert v Loki: zgodovinskemu sreča-
nju ameriškega in severnokorejskega voditelja so Laibach 
posvetili izdajo svoje nove interpretacije severnokorejske 
uspešnice Arirang, ki so jo sicer priredili že za takratni kon-
cert, vendar je zaradi državne cenzure niso smeli izvajati.

V Škofjo Loko prihajajo Laibach

Tržič – V petek, 22. junija, bo ob 20. uri v Pollakovem salo-
nu v okviru Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju nasto-
pila zasedba Pliš. Nekaj mehkega, prijetnega in toplega 
je Pliš, glasbena zasedba, ki jo v jedru sestavljata izvrstna 
vokalistka Aleksandra Ilijevski in navihanec Marko Grego-
rič na kitari in kontrabasu, pred nekaj leti pa sta plišasta 
postala še Murat kot beatboxer in Tomaž Gajšt na troben-
ti in klaviaturah. Izdali so svoj prvi album Plošča za dve 
osebi, njihove interpretacije pa preprosto očarajo s svojo 
duhovitostjo, lahkotnostjo in iskrenostjo.

Pliš na tržiškem Glasbenem večeru

Tolmin – Ta konec tedna, od 22. do 25. junija, se bo na pro-
strani predalpski Šentviški planoti odvijal že 14. dobrodel-
ni festival Gora Rocka. Organizatorji festivala vsako leto 
poskrbijo tudi za dobrodelnost, saj je celoten izkupiček 
festivala namenjen lokalni skupnosti in posameznikom. 
Med mnogimi nastopajočimi letos tudi Brkovi in Elvis Jac-
kson (petek), Mi2, Hamo in Tribute 2 Love (sobota) ter 
Koala Voice in Big Foot Mama (nedelja). Od gorenjskih 
zasedb velja izpostaviti zasedbo TheWet.

Festival Gora Rocka

Na Gori Rocka letos tudi glasbenik Hamo 
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Skupina Pliš bo nastopila v Pollakovem salonu. 
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Kovor – V soboto, 23., in v nedeljo, 24. junija, bo v Domu 
krajanov v Kovorju potekal FLIF – Festival ljubiteljskega 
igranega filma, na katerega se je prijavilo 13 ustvarjalcev 
iz celotne Slovenije. Ob 15. uri bo delavnica, odprtje s pro-
jekcijami pa ob 19. uri. V nedeljo ob 16. uri bodo na vrsti 
projekcije, ob 20. uri pa podelitev nagrad.

Festival ljubiteljskega filma
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V Zalogu pri Cerkljah je zadnji dan v maju praznovala 92. 
rojstni dan Angela Lončar, najstarejša vaščanka Zaloga 
pri Cerkljah. Rojena je bila v Spodnjem Zalogu, po doma-
če Pr' Guziju. Zadnjih trideset let pred upokojitvijo je bila 
zaposlena v Kmetijski zadrugi Cerklje, v mlekarni Zalog. 
Še vedno zase skrbi sama, ureja svoj vrtiček in bere celo 
brez očal. Mož ji je umrl, ima dve hčerki, dva vnuka in dva 
pravnuka. Najstarejši vaščanki Zaloga je prišel voščit in 
ji zaželel predvsem zdravja in dobrega počutja tudi cer-
kljanski župan Franc Čebulj. Kot pravi, še vedno obdeluje 
zelenjavni vrt, rada pa ima ljudsko petje in narodno-za-
bavno glasbo. Pred dvema letoma pa je prejela tudi priz-
nanje in zahvalo za 72-letno aktivno sodelovanje pri cer-
kvenem pevskem zboru v podružnični cerkvi sv. Matije v 
Zalogu, župnija Cerklje.

Praznovala je najstarejša vaščanka Zaloga 
pri Cerkljah

Slavljenka Angela Lončar s hčerko Francko in 
cerkljanskim županom Francem Čebuljem

Maša Likosar

F
otografije Milano-
ve osme samostoj-
ne razstave so nas-
tale na Islandiji – v 
deželi ledu, ognja 

in vode. »Fenomen hladne-
ga severa, ki je bil letos pra-
vzaprav topel, me je privla-
čil od nekdaj. Sestra se je 
pred 29 leti preselila tja in 
obiskal sem jo že osemkrat, 
tokrat prvič pozimi, ker 
sem želel videti polarni sij.«  
Na 14-dnevnem potovanju 
je v objektiv ujel osrčje juž-
ne in jugovzhodne island-
ske pokrajine. Osrednja sli-
ka razstave je bila magnet-
no valovanje, ki na višini šti-
rideset ali petdeset kilome-
trov v jasni noči povzroča 
migetanje svetlobe različ-
nih barv oziroma polarni sij. 
»Na Islandiji so sile narave 
tako opazne, da lahko iz oči v 
oči občudujemo prvinskost 
narave v njeni neokrnjeni 
obliki. Noč ima svojo moč, 
a polarni sij dodaja noči 
epsko moč.« Zima na Islan-
diji ima poseben čar, zato ni 
čudno, da so tam nastajale 
sage, na pol izmišljene in 
na pol resnične pripovedke 

o prvih naseljencih otoka, 
njihovih junaških dejan-
jih in bojih s surovo nara-
vo ter seveda o ljubezni.   
Razstavljene Milanove slike 
so bile ostre, izrazitih barv, 
od smaragdno zelene do sin-
je modre, predvsem pa zrca-
lijo pokrajino, kjer bivajo še 
delujoči vulkani, ki trenut-
no mirujejo, ledeniki, sta-
ri tri tisoč let, ki se izjemno 

hitro topijo in jih čez pet-
deset let morda ne  bo več, 
solfatare, kjer brbota teko-
če žveplo, in islandski kon-
ji z zimskim kožuhom ter 
izredno elegantno ježo. 
Na ledeniku je Milan sre-
čal tudi krokarja, ki je bil 
zelo udomačen. »Približal 
se je tako blizu, da sem lah-
ko naredil njegov portret. 
Verjetno je prosil hrane.« 

Slika, ki bo zagotovo prite-
gnila pozornost, pa je podo-
ba planetarnega sistema, 
ki jo je avtor poimenoval 
Samovšeček v krogli sonca.  
Ker so Milanov glavni 
objekt fotografiranja sicer 
letala, si kot strasten letalec 
nekoč želi na ogled postavi-
ti slike vragolij letal v zraku. 
»Morda za sedemdeset let,« 
pravi.

ZA JUBILEJ SI JE PODARIL 
HLADNI SEVER
Ljubiteljski fotograf Milan Korbar iz Kranja je letos praznoval šestdeset let in ob tem mejniku je sam 
sebi podaril posebno darilo – fotografsko razstavo z naslovom Polarni sij, ogenj in led za šestdeset let.

Milan Korbar je v kranjski galeriji Planika na ogled postavil fotografije Islandije. / Foto: Tina Dokl

»Žabica« 

Pozdravljeni. Po prebiranju 
odgovorov v Gorenjskem gla-
su sem se tudi jaz odločila, 
da vam pišem. Skozi leta se 
je v meni nabralo kar nekaj 
negotovosti in ne vem več, 
kako naprej. Vprašala bi še za 
mamino zdravje. Vse dobro 
vam želim in vas lepo poz-
dravljam. 

Res je, življenje vam je pos-
treglo z marsikatero lepo 
izkušnjo, a vmes je bilo vse 
preveč tudi bridkih. Iz vsake 
še tako težke situacije ste se 
pobrali in z dvignjeno glavo 
nadaljevali svojo pot, ki ste 
si jo začrtali. Sedaj, ko skozi 
prepreke stopate sami, ver-
jamem, da je situacija še 
toliko težja. Na čustvenem 
področju boste morali še 
veliko delati, da boste prišli 
nazaj na stanje, kakršno je 
bilo pred izgubo. Na splo-

šno je preteklo leto za vas 
predstavljalo velik izziv. Na 
osebnem področju bodo 
v prihodnosti vaše glavne 
vrednote pogum, delo in 
učenje. Na neki način boste 
prestopili mejo svojih spo-
sobnosti, ko boste svoje 
razmišljanje obogatili z na 
novo pridobljenim pogu-
mom. Pred vami bo veliko 
učenja in angažiranja na 
različnih področjih. Bistve-
nih premikov na delovnem 
mestu za zdaj še ne vidim, 
vendar je za vas bolje tako. 
Ko boste resnično priprav-
ljeni na spremembe, se 
bo vse zgodilo spontano. 
Zdravje vaše mame trenut-
no ni takšno, kot bi si želeli. 
Ključno pa je, da je stanje 
pod kontrolo in najhuje je 
mimo. Odgovarja ji vaša 
bližina in pomembno ji je, 
da vas vidi srečno. Zato se 
ne obremenjujte preveč, 

življenje je samo eno, izko-
ristite ga! Srečno.

»Potovanje« 

Spoštovana Tanja, prosim 
vas, da mi pogledate, kako 
mi kaže v prihodnosti. Zani-
ma me tudi za moža in sina. 
Hvala iz srca. 

Finančne težave, ki so se 
nenadoma pojavile, vam 
resnično povzročajo velike 
skrbi. V roku nekaj mesecev 
je videti kompromis, ki ga 
boste sklenili z družinskimi 
člani, in zelo boste pomirje-
ni. Iskren pogovor bo tako 
kot že velikokrat doslej pri-
pomogel k srečnejšemu 
koncu. Harmonija, ki je 
značilna za vaš dom, bo še 
prisotna, tako kot je vedno 
bila. Z medsebojnim spoš-
tovanjem in s prijaznostjo si 
složno pomagate med seboj 
in celo drugim ste lahko za 

zgled. Mož bi moral svo-
je zdravje bolj vzeti v ozir 
in upoštevati zdravnikova 
navodila, saj z njegovim 
počutjem ni vse v najlepšem 
redu. Tukaj bi potreboval 
tudi vašo pomoč, saj je vide-
ti, da ste vi tista oseba, ki ji 
verjame, in vaša navodila bi 
vsekakor upošteval. Svoje 
telo obremenjuje s fizičnim 
delom in premalokrat si pri-
vošči počitek. Sin je uspešen 
na osebnem področju in še 
uspešnejši bo, saj so pred 
njim mnogi projekti, ki jih 
bo uspešno zaključil. Njego-
ve marljive roke in glava, pol-
na idej, ga bodo nekega dne 
popeljali do velikega uspe-
ha. Na ljubezenskem podro-
čju mu včasih primanjkuje 
samozavesti – in to je edina 
stvar, ki ga ovira pri tem, da 
bi si ustvaril družino. Vendar 
ne skrbite, vse se bo zgodilo 
ob pravem času. Srečno.

Nadaljujemo temo od zad-
njič. Če ima karta Poroka 
poleg sebe karto Sodnik, 
lahko pomeni razgovor na 
sodišču – kot na primer zgolj 
posvet. Tudi karta Neiskre-
nost je zanimiva. V kombi-
naciji s karto Ljubezen brez 
dvoma pomeni neiskrena 
čustva, skrivanje, laži in pre-
vare. V kombinaciji s karto 
Denar pa nas opozarja, da 
moramo biti previdni, da 
nimamo finančne izgube 
zaradi spletk ali drugega 
vpliva. Če je poleg nje karta 
Bolezen, govorimo o zdravi-
lih ali napačnem zdravljenju. 
V povezavi s karto Ljubica 
ali Ljubimec nam na primer 
sporoča, da nas nekdo hoče 
spraviti v sramoto in se z 
nami na podel način okori-
stiti. Kadar je zraven karta 
Pismo ali sporočilo, moramo 
biti previdni pri besedah – kaj 
in komu kaj rečemo. Morda 
bomo v svoje dobro bili pri-
siljeni lagati. Karta Upanje 
marsikoga spravi v dvom. 
Nikar. Je pozitivna karta in v 
sebi skriva naše želje. Pred-
stavlja morje, vodo … Je 
poletje, mesec junij in julij. 
So prihodi in odhodi, krajši 

ali daljši. Če je poleg nje kar-
ta Tat, govorimo o daljšem 
potovanju. Če so ob njej kar-
ta Mislec, Sporočilo, Žalost, 
Sodnik …, predstavlja naše 
razmišljanje, upe, sanje, 
načrte. Ali pa karta Darilo, 
ki ni samo dar, ki ga prejme-
mo ali damo. Lahko označu-
je rojstni dan, praznovanje, 
manjšo vsoto denarja. Seve-
da je to precej čustvena karta 
in predstavlja tudi ljubezen, 
zaljubljenost in metuljčke v 
trebuhu. Še toliko bolj, če je 
poleg karta Hrepenenje ali 
Ljubezen. So lahko samo 
dobre novice. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Emisije CO2: 180−125 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−4,8 l/100 
km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0529−0,0183 g/km. 
Število delcev: 0,00830−0,00117 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Prikazan je model Tiguan R-Line Edition z dodatno 
opremo. Slika je simbolna. *Prihranek je odvisen od izbrane izvedbe.

www.volkswagen.si

Pustite se zapeljati!
Izbirajte med izvedbami Tiguan Trend Edition, 
Tiguan Comfort Edition in Tiguan R-Line 
Edition, ki vas bodo navdušile s svojo bogato 
opremo, in prihranite do 4.500 EUR*.

Tiguan.
Zdaj v novih 
izvedbah 
Edition.

Več informacij o izvedbah Edition 
najdete v našem prodajnem salonu 
Volkswagen ali na www.volkswagen.si.

VWoglasDealer_Tiguan_98x204.indd   1 21/05/2018   11:00

Rešitve križanke (geslo, sestavlje-
no iz črk z oštevilčenih polj in vpi-
sano v kupon iz križanke) pošljite 
do petka, 29. junija 2018, na 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lahko od-
date tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo 
na Bleiweisovi cesti 4.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW TIGUAN, 2. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW POLO, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
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Beyonce (36), ki  v sklopu svetovne tur-
neje s svojim možem Jay Z-jem trenutno 
koncertira po Evropi, bi lahko bila četrtič 
noseča. To namigujejo tudi njeni obože-
valci. »Beyonce je videti noseča. Štirica 
je njena številka in vsi ti plašči, ki jih nosi 

na turneji ...« je zapisal eden od njih. Pevka je imela na 
eni izmed oblek na sredini trebuha srce, s čimer bi lahko 
namigovala na novo nosečnost. Zvezdnika novice še nista 
potrdila, medtem ko je vir za revijo Star potrdil, da je pevka 
navdušena, čeprav nosečnosti nista načrtovala.

Je Beyonce spet noseča?

Igralec David Spade (53) je po samomoru 
svakinje, modne oblikovalke Kate Spade, 
namenil sto tisoč dolarjev za pomoč lju-
dem z duševnimi težavami. »Veliko več 
ljudi se bori z duševnimi težavami, kot se 
zavedamo, toda nihče se ne bi smel sra-

movati prošnje za pomoč,« je povedal Spade ter pozval 
ljudi, naj si pomagajo in si s pomočjo organizacije NAMI 
zagotovijo boljše zdravje. Njegov brat, ki je bil njen mož, 
je razkril, da se je borila z depresijo in anksioznostjo.

Daroval za pomoč duševno bolnim

Kesha (31) je obtožila nekdanjega sode-
lavca Dr. Luka posilstva pevke Katy Perry. 
Ta naj bi pevko proti lastni volji omamil 
in posilil. Enako naj bi storil tudi Keshi. 
Obtožbo je Kesha najprej razkrila pev-
ki Lady Gaga, sedaj zadevo obravnava 

sodišče. Obravnave naj bi se udeležila celo Perryjeva, a 
vsebina njenega pričanja za zdaj ni znana.

Kesha obtožila Dr. Luka posilstva Katy Perry

Igralka in nekdanja profesionalna roko-
borka Stacy Keibler (38) in njen mož 
Jared Pobre pričakujeta drugega otroka. 
»Kmalu bomo postali štiričlanska dru-
žina. Naša srca so polna ljubezni,« je 
veselo novico pod družinsko fotografijo 

na priljubljenem spletnem Intstagramu sporočila igral-
ka. Zakonca imata že triletno Avo. Keiblerjeva je bila pred 
poroko s Pobrejem leta 2014 dve leti v zvezi z Georgom 
Clooneyjem.

Stacy Keibler bo drugič mamica

VRTIMO GLOBUS

A. Se., A. B.

N
ajlepšo leto-
šnjo Sloven-
ko bomo dobi-
li jeseni, polfi-
nalni izbor pa 

je že mimo in v finalu ima-
mo Gorenjci sedaj samo 
še Laro Drinovec iz Nakle-
ga. Vendar do septembra – 
finalni izbor Miss Sloveni-
je 2018 bodo tokrat gostile 
Trbovlje – bodo dekleta še 
zelo dejavna. Tako so minu-
li teden tri dni preživela na 
Veliki planini, čaka pa jih 
še izobraževanje o zdravem 
načinu življenja in prehra-
ni, med drugim tudi zani-
mivo modno fotografiranje 

v Rudniku Trbovlje, 4. julija 
se jim obeta pohod na Kum, 
avgusta tradicionalni pohod 
na Triglav.

Moto projekta Miss Slo-
venije 2018 je »podpiramo 
slovensko«, kar je finalist-
ke pripeljalo tudi na najviš-
jo visokogorsko pašno pla-
nino na Slovenskem, kjer 
se v poletni sezoni pase oko-
li 380 glav živine. In tako 
so dekleta na Veliki plani-
ni spoznala, kako se začne 
pastirjev dan že zgodaj zju-
traj, ko pomolze živino, oči-
sti hlev ter odžene živino na 
pašo. Preizkusila so se v pri-
delavi sira, znanega trniča, 
kuhanju domačih jedi, čiš-
čenju pašnikov, molzenju 
živine in drugih pastirskih 

opravilih, ki zaznamuje-
jo pastirjev dan, a nasme-
ha finalistkam ni zmanjka-
lo. Še vreme je dekletom pri-
zaneslo.

V nedeljo je Krvavec gos-
til že tradicionalni Krav-
ca s Krvavca fest. Dogaja-
nje se je začelo že v dopol-
danskih urah, ko so si obi-
skovalci pri Brunarici Son-
ček ob zvokih Godbe Cerklje 
lahko privoščili pravi pastir-
ski zajtrk. Jutranje okrepči-
lo je bilo še posebno dobro-
došlo za najmlajše, ki so naj-
prej prisluhnili glasbeni pra-
vljici O pastirjih in škratih s 
Krvavca, ki jo je ob glasbeni 
spremljavi Ane Kravanja in 
Sama Kutina pripovedovala 
Nina Peče Grilc, nato pa so 

se podali po Poti pastirskih 
škratov. Zbrane sta pozdra-
vila tudi predsednika paš-
nih skupnosti Kriška plani-
na in Jezerca Franci Vrhov-
nik in Marko Kuhar, ki sta 
jim približala življenje na 
planini. Kot pravita, paša na 
planini še vedno poteka tako 
kot včasih, le pastir mora biti 
danes vešč tudi računalnika. 
Po maši in pohodu je bila na 
vrsti še tradicionalna kravja 
ruleta, nato pa je na krvavški 
Plaži sledila zabava z Nušo 
Derenda. Celotnemu dne-
vu pa so pravi ton dajale har-
monike. Potekalo je namreč 
tudi tekmovanje harmoni-
karjev za veliki pokal Krvav-
ca, ki ga je vodil Aljaž Ober-
krainer.

PRAZNIK PLANŠARSTVA
Na Krvavcu so ob začetku pašne sezone v soboto znova pripravili pravi planšarski praznik – Kravca 
s Krvavca fest, Velika planina pa je gostila cvet slovenskih deklet, ki se potegujejo za naziv najlepše 
letošnje Slovenke. 

Simpatična maskota Kravca s Krvavca je navduševala 
predvsem najmlajše./ Foto: Aleš Senožetnik

Za uvod so na Kravci s Krvavca festu nastopili cerkljanski 
godbeniki. / Foto: Aleš Senožetnik

Predsednika pašnih skupnosti Kriška planina in Jezerca 
Franci Vrhovnik in Marko Kuhar / Foto: Aleš Senožetnik

Kandidatke za letošnjo mis Slovenije so na Veliki planini 
preživele tri (delovne) dni. / Foto: Gregor Eržen

Aktualna mis Slovenije Maja Zupan v družbi Leona Kedra, 
direktorja Velike planine in pastirjev / Foto: Gregor Eržen

Sir trnič je danes eden najbolj prepoznavnih spominkov 
Velike planine. / Foto: Gregor Eržen

Eli, Lianno in Jano smo srečali v Bohinjski Bistrici 
na že tretjem bohinjskem mednarodnem folklornem 
festivalu ali Bohinj folkfestu, kot so ga organizatorji tudi 
poimenovali. So članice bolgarske skupine Ludi mladi 
iz Plovdiva. Kraj z okolico jih je navdušil, predvsem 
razgledi na gore in narava. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Jagodno-čokoladna torta
Torta, ki je primerna za 

vsako priložnost ali le kot 
posladek za po kosilu. 

Za pripravo jagodno-čoko-
ladne torte potrebujemo: za 
biskvit: 3 jajca, 2 žlici moke, 1 
zvrhano žlico kakava, 3 žlice 
sladkorja; za čokoladno kre-
mo: 400 ml sladke smetane, 
250 g temne čokolade, 3 liste 
želatine; za jagodno kremo: 
400 ml sladke smetane, 0,5 
kg jagod, 3 žlice sladkorja, 5 
listov želatine.

Priprava biskvita: Moko 
pomešamo s kakavom. Ru-
menjake ločimo od beljakov. 
Beljake stepemo v sneg. Ru-
menjake stepemo skupaj s 
sladkorjem. V sneg z lopa-
tico vmešamo stepene ru-
menjake in nato še moko s 

kakavom. Maso za biskvit 
vlijemo v okrogel pekač in 
postavimo v pečico, ogreto 
na 170 °C. Pečemo od 10 do 
15 minut.

Priprava čokoladne kre-
me: Liste želatine namoči-
mo v hladni vodi ter jo oža-
memo. Čokolado stopimo 
nad vodno kopeljo, ji doda-
mo želatino, da se raztopi, in 
nekoliko ohladimo. Smeta-
no stepemo. Vanjo vlijemo 
stopljeno čokolado in nežno 
premešamo.

Okrog biskvita postavimo 
tortni obod in ga prelijemo 
s čokoladno kremo. Postavi-
mo v hladilnik in se lotimo 
priprave jagodne kreme.

Priprava jagodne kreme: 
Liste želatine namočimo v 

hladni vodi ter jo ožame-
mo. Jagode operemo, na-
režemo, stresemo v kozico 
in jih posladkamo. Segre-
jemo in kuhamo, dokler se 
jagode ne zmehčajo in se 
nekoliko razpustijo. Spa-
siramo jih s paličnim me-
šalnikom ter jim dodamo 
ožeto želatino. Mešamo, 
dokler se želatina raztopi. 
Smetano stepemo in ji do-
damo ohlajene pripravlje-
ne jagode.

Biskvit s čokoladno kre-
mo vzamemo iz hladilnika 
ter ga prekrijemo z jagodno 
kremo. Torto postavimo za 
nekaj ur v hladilnik. Ohla-
jeni torti previdno odstrani-
mo tortni obod ter jo okrasi-
mo s svežimi jagodami.

Nasvet: Navedene sestavi-
ne zadoščajo ta torto s pre-
merom 24 cm. Ko nimamo 
časa peči biskvita, namesto 
njega pripravimo piškotno 
dno. V tem primeru 

zdrobimo 200 g piškotov, 
jim primešamo žlico kakava 
in zalijemo s 100 g stoplje-
nega masla. Mešanico raz-
poredimo po tortnem dnu 
in dobro pretlačimo.

In še enkrat cmoki kar tako

Ko je bilo pol Evrope z Balkanom vred pod Avstro-Ogrsko, 
je Dunaj od vseh svojih državic prevzel kuhinjske dobrote. 
Cmoki naj bi bili najpogosteje na mizi na Češkem. »Češki 
knedlički«. In ker dobra kuhinja vedno in povsod najhitreje 
postane splošno ljudsko blago, so jih prevzeli za svoje prav 
vsi narodi, združeni v takratni Evropi. 

Vodni žličniki

Za 4 osebe potrebujemo: 32 dag moke, 2 jajci, sol, 1,5 do 2 dl 
mleka, slan krop, 4 dag masla ali margarine za sotiranje.
V skledo presejemo pol ostre in pol mehke moke. V sredini 
naredimo jamico, dodamo jajci, sol in mleko. Hitro zmešamo 
v testo. Testa ne stepamo, sicer se vleče. V kozici zavremo vodo 
in jo solimo. Nekaj testa položimo na desko, nož obrnemo, 
namočimo ga v vrelo vodo, odrežemo košček testa, nož spet na-
močimo, nato pa strgamo z deščice žličnikom podobne koščke 
testa v krop. Vrejo naj 10 minut, nato jih odcedimo, oplaknemo 
s toplo vodo in na hitro še malo povaljamo na maslu (sotira-
mo). Žličnike pa lahko oblikujemo tudi tako, da nad vrelo vodo 
postavimo posebno cedilo z večjimi luknjicami in v slan krop 
potiskamo testo. Skozi cedilo naj padajo žličniki v velikosti fižola.

Kruhovi cmoki

Za 4 osebe oziroma 8 cmokov potrebujemo: 30 dag kruha, 4 
dag čebule, ščep popra iz mlinčka, muškatni orešček, peteršilj, 
sol, 1,5 dl mleka ali mesne juhe, slan krop, 1 do 2 jajci, 4 do 5 
dag moke, drobtine za desko.
Kruh narežemo na kocke. V pečici jih le toliko osušimo, da jih 
med prsti še lahko stisnemo. Posebej na maščobi prepražimo 
čebulo, dodamo nariban muškatni orešček in sesekljan peteršilj. 
V mleku ali juhi raztepemo jajci in oboje vlijemo na kruh; rahlo 
pomešamo in pustimo stati 20 minut. Tedaj dodamo moko, 
ponovno rahlo premešamo in oblikujemo en sam cmok, ki ga 
v slanem kropu kuhamo 10 minut. Če lepo naraste in se drži 
skupaj, naredimo iz mase na z drobtinami ali moko potreseni 
deski štruco in jo zrežemo na enake dele. Iz delov oblikujemo 
cmoke in jih kuhamo 10 minut. Če poskusni cmok med kuho 
razpade, dodamo masi še žlico moke, to je 1 do 2 dekagrama. 
K divjačini v omaki damo vedno nezabeljene cmoke. 

Kruhov tirolski cmok v prtiču 

Če hočemo iz gornje mase narediti prave tirolske cmoke, do-
damo še 8 dekagramov drobno narezane gnjati.
Maso za tirolske cmoke oblikujemo na deski, potreseni z 
drobtinami, v debelo štruco. Zavijemo jo v prtič, potresen z 
drobtinami, povežemo z vrvico in kuhamo v slanem kropu 30 
minut. Kuhano štruco vzamemo iz vode, jo odvijemo, nareže-
mo na rezine in zabelimo z vročim maslom. Ni boljše priloge 
k takemu ali drugačnemu mesu! »Ta dobra stara kuha!« bi 
zavzdihnil zdaj že pokojni kuhar iz Poljanske doline Pavle 
Hafner. V svoji knjigi kuhe, ki jo je jemal iz visoške kuhinje, 
ima celo kruhov cmok s šodojem. A o tem drugič.

Mojca Logar

Še malo, pa se bo zaključilo 
še eno šolsko leto. Dijaki prido-
bivajo ali izboljšujejo še zadnje 
ocene, oddajajo poročila, ra-
čunajo svoja povprečja. Matu-
ranti opravljajo zadnje ustne 
izpite, nekateri so že zaključili 
ta zrelostni izpit in čakajo na 
rezultate. Letos opazujem svo-
jega prvega otroka, ki je ma-
turant. Ko gredo tvoji otroci 
skozi šolski sistem, v katerem 
sam poučuješ, tedaj ga še bolje 
razumeš. Doživiš tudi drugo 
plat. Sama sem bila matu-
rantka, poučujem dijake in jih 
pripravljam na maturo in moji 
otroci gredo čez to famozno 
preizkušnjo. Ali je stresno? Je 
in ni. Če so dijaki delali spro-
ti in nimajo lukenj v znanju, 
potem ni stresno. Je ponovitev, 
koncentracija, bolj bi rekla 
psihološka priprava ali psihič-
na stabilnost, ki pa je močno 
povezana z znanjem. Več kot 
znaš, več sreče imaš. Kot učite-
ljici mi je pomembno, da smo 
predelali vso snov, da smo jo 
večkrat tudi utrdili, da so dija-
ki iznajdljivi, znajo gledati šir-
še … Do sedaj so bile še vedno 
ocene mojih dijakov nad slo-
venskim povprečjem. Ko sem 
v vlogi matere maturantov, 
se mi zdi pomembno, da sem 
doma. Če se želi pogovarjati, 
sem na voljo. Pomembno se mi 
zdi, da je kuhano kosilo, da je 
poln hladilnik, kakšen pribolj-
šek v shrambi. Spomnim se, da 
so tudi meni nosili borovnice, 
jagode in češnje, celo botrica 
mi je poslala pecivo, da se bom 
lažje učila. Nad maturo in 
šolskim sistemom imamo ve-
liko pripomb. Najbolj dolgoča-
sno poučevanje je priprava na 
maturo. Jaz temu pravim dre-

sura. Najbolj zvedavo popu-
lacijo učimo točno določenih 
odgovorov, nič razmišljanja s 
svojo glavo. Matura mora biti 
sestavljena tako, da je v dvaj-
setih minutah popravljena. 
Torej: ni mnenja, razmišlja-
nja, le faktografija. Znaš ali 
ne znaš. Celotni četrti letnik 
je posvečen tej »kroni«, ki jo 
večina dijakov opravi, kako pa 
drugače. Gaussova krivulja 
deluje povsod. Učitelji in šole 
pa potem delujejo po svoje. 
Nekaterim je matura višek po-
učevanja, drugim je zgolj nuj-
no zlo. Meni je to drugo. Ko 
bom mišljenja, da poučujem 
zgolj zato, da bodo dijaki op-
ravili maturo, potem ne bom 
več učiteljica. Jaz učim zato, 
da bi mladino naučila razmi-
šljati, gledati, razumeti, pred-
vsem jih želim navdušiti za 
svojo stroko. Pravzaprav jih 
želiš navdušiti za karkoli, za 
vedoželjnost, učenje, branje. 
Fakultete naj pripravijo spre-
jemne izpite iz tistih znanj in 
spretnosti, ki jih za njihovo 
stroko potrebujejo, pa matura 
ne bo več potrebna. Pogosto 
se pritožujejo, da tudi dijaki 
z najvišjimi točkami niso to, 
kar bi pričakovali. So zelo 
povzpetni, niso pripravljeni 
delovati timsko, niso ustvar-
jalni, nimajo človečnosti, 
zgolj tekmovalnost, egocentri-
zem, s katerim težko deluješ 
v skupnosti. Torej točke, dose-
žene na maturi in v šoli, niti 
slučajno niso vse ali največ, 
kar mladostnik lahko dobi 
in šola lahko da. Če nam je 
nekaj namenjeno, nam bo to 
tudi dano. In če ne, nas čaka 
druga, še boljša pot.

Matura
Janez Logar

Lahko zapišemo konec šol-
skega leta, nikakor pa ne konec 
učenja. Včasih je bilo malo 
poklicev, ki so zahtevali stalno 
učenje. Danes se moramo na 
vsakem področju stalno izo-
braževati, da lahko opravlja-
mo svoj poklic ali da se lažje 
vklopimo v družbeno življenje. 
Včasih smo zaključili šolo in 
začeli delati, danes v mnogih 
poklicih stalno stremimo k 
novemu znanju. Precej zara-
di prisile dela, mnogo pa nas 
je, ki preprosto želimo stalno 
izpopolnjevati svoje znanje. 
To lahko delamo, dokler smo 
zdrave pameti in na ta način 
nam nikoli ni dolgčas. Res je 
pa tudi, da je znanje prek ra-
čunalnikov hitro dosegljivo in 
tudi bolj preprosto kot nekoč. 

V času vseh svojih študijev 
sem odpisal veliko izpitov. Ve-
likokrat me je bilo malo strah, 
vedno pogosteje se mi je pa 
dogajalo, da sem profesorjem 
z veseljem pokazal svoje zna-
nje. Seveda je to odvisno od 
znanja. Verjetno vsak učenec, 
dijak in študent s strahom in 
hkrati z zanimanjem najprej 
prebere vprašanja. Najbolj 
sem bil jezen, kadar mi je 
kljub znanju zmanjkalo časa. 
Pogosto sem bil po izpitih iz-
črpan in sem šel naravnost 
domov. Od letos sem tudi v 
drugačni vlogi. Na Univerzi 
v Ljubljani predavam in tako 
sem moral pripraviti izpit za 
študente. Opazoval sem te 
mlade ljudi, kako so obrača-
li pole, se praskali, pogledali 
mene, ali resno mislim s temi 
vprašanji, se spogledovali s so-
šolci, gledali skozi okno in pre-
mišljevali, kako začeti. Oni so 
pisali in se potili, jaz pa opa-

zoval sebe, kje sem, kaj poč-
nem, kam vse me je pripeljala 
življenjska odločitev zamenja-
ti poklic. Na koncu sem jih 
prosil, naj iz izpitnih pol ven 
stresejo lase. Nikoli si nisem 
predstavljal, da je možen tako 
velik skok v neznano, ki mi bo 
popolnoma spremenil vsakda-
njik. Kot neki stari profesor 
sem sedel pred njimi in jih gle-
dal. Več opravka pa sem imel 
sam s seboj. Predstavljal sem 
si nekaj let nazaj, ko sem sam 
pisal izpite. Le kaj so si misli-
li moji profesorji, kaj je s tem 
(starim) študentom, ki spet 
hodi v šolo? No, jaz v šolo, og-
romno zaposlenih pa v službi 
in še doma nadgrajuje znanje, 
da obdržijo službe. To dela-
mo nehote in pogosto nevede, 
saj prihajajo nove zahteve in 
novi načini dela. Mnogim je 
to postala vsakdanja stalnica, 
podjetja izobraževanju name-
njajo veliko časa in denarja.

Za tehnične poklice je teh-
nično znanje samoumevno. 
V sedanjih časih se za veliko 
delovnih mest izredno poudar-
jajo osebnost človeka, odnosi, 
komunikacija, notranja mo-
tivacija, reševanje konf liktov, 
iskanje ravnotežja med službo 
in družino … Temu rečemo 
mehke veščine. Te so vedno bolj 
pomembne. Kdo pa želi zapo-
sliti neprilagodljivega, prepirlji-
vega, nekomunikativnega de-
lavca? Gradnja skupinskega, 
timskega dela je ključna za us-
peh podjetja in za moje preži-
vetje. Zato sem svojim študen-
tom povedal, da je statistika le 
majhen del življenja.

Konec šolskega leta in znanje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Jogijski priročnik 
je namenjen 
vsem, ki želite 
poskrbeti za svoje 
srce. Priročnik 
je delo avtorice 
in mednarodno 
priznane 
jogistke, plesalke, 
inštruktorice 
pilatesa in aerobike 
– Ane Kersnik Žvab.

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

123 strani, 170 x 240 mm, trda vezava 
                                                      Cena knjige je

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Uradni zače-
tek organiziranega gasilstva 
na Zgornjem Brniku nosi 
datum 8. marec 1908. Vse 
od takrat v kraju delujejo ga-
silci. Prostovoljno gasilsko 
društvo Zgornji Brnik pa je 
tudi po 110 letih delovanja 
v dobri kondiciji. Šteje na-
mreč več kot štiristo članov, 
od tega 152 dobro usposo-
bljenih operativnih gasilcev.

Kot je na sobotni proslavi 
ob jubileju poudaril predse-
dnik društva Aleš Jenko, so 
veseli, da se lahko pohvalijo 
s tako številno zasedbo zves-
tih članov, ki svoj prosti čas 
namenjajo društvu. To jim 
je še posebno prav prišlo v 
letih od 2013 do 2015, ko so v 
največji meri po zaslugi de-
lavnih gasilcev sezidali nov 
gasilski dom.

Gasilske parade in prosla-
ve sta se udeležila tudi Jože 
Smole, član upravnega od-
bora Gasilske zveze Sloveni-
je, ter Blaž Kaplenik, predse-
dnik Gasilske zveze Cerklje, 
ki združuje osem prostovolj-
nih gasilskih društev. Kot je 
poudaril Kaplenik, brniški 

gasilci izpolnjujejo vse 
ključne pogoje za uspešno 
delovanje, saj imajo številno 
in dobro usposobljeno ga-
silsko zasedbo, dober vozni 
park in opremo, ki jo vsesko-
zi posodabljajo, ter nov in so-
doben gasilski dom, kar je še 
posebno velik dosežek.

Cerkljanski župan Franc 
Čebulj je brniškim gasilcem 
čestital ob visokem jubileju 

in se za dolgoletno uspeš-
no vodenje društva zahva-
lil Francu Kropivniku mlaj-
šemu, ki ga je nedolgo tega 
nasledil Jenko. Kot je dodal 
Čebulj, je vesel, da so se ga-
silci pred dobrim desetle-
tjem povezali v zvezo, saj 
tako precej učinkoviteje de-
lujejo, prav PGD Zgornji Br-
nik pa v njej igra eno ključ-
nih vlog.

Sobotno praznovanje so 
sicer brniški gasilci začeli že 
dopoldne s športno-zabavno 
prireditvijo Curkomet. Za 
kulturno popestritev med 
prireditvijo so poskrbeli čla-
ni Komornega moškega pev-
skega zbora Davorina Jenka, 
Godba Cerklje ter mladi re-
citatorji iz gasilskih vrst, do-
gajanje pa so zaključili z ga-
silsko veselico.

Častitljiv jubilej brniških gasilcev
S parado in slovesnostjo so se gasilci Zgornjega Brnika poklonili stodesetletnici gasilstva v kraju.

Stodesetletnico delovanja so člani PGD Zgornji Brnik počastili z gasilsko parado.

Marjana Ahačič

Radovljica – Potapljaški klub 
Nova sub iz Kamnika je v so-
boto v sodelovanju s Sloven-
sko potapljaško zvezo in pod 
pokroviteljstvom podjetja 
Spar Slovenija organiziral 
ekološko potapljaško čistilno 
akcijo Eko Sava 2018. V okvi-
ru akcije Očistimo reke so se 
tokrat prvič odločili za čišče-
nje Save, pregledali in očistili 
pa so predel ob sotočju Save 
Dolinke in Save Bohinjke pri 
Radovljici, je povedal sekre-
tar in tehnični vodja Potap-
ljaškega kluba Nova sub Ka-
mnik Dule Orehek. Pojasnil 
je, da je načeloma čiščenje 
Save zaradi močnega toka 
zelo zahtevno. Zato so se od-
ločili, da bodo reko očistili na 
sotočju, kjer je toka relativno 
malo oziroma ga skoraj ni. 

»Po pričakovanjih predel, 
ki smo ga čistili, ni bil zelo 
onesnažen,« je povedal po 
akciji. »Nabralo se je za oko-
li deset kilogramov različnih 
odpadkov, večinoma je šlo 
za plastenke, plastične vreč-
ke in druge predmete, ki ne 
le kvarijo pogled na naravo, 
ampak tudi ovirajo življenje 

rastlin in živali, ki živijo v 
reki in ob njej.«

Kot je še povedal Orehek, 
so kamniški potapljači obi-
čajno čistili predvsem ba-
jerja in druge vode v okoli-
ci Kamnika. Čistili so tudi že 
reke, kot sta Mura in Ščavni-
ca, pogosto je tudi čiščenje 
Ljubljanice, za čiščenje Save 

kot največje slovenske reke 
pa so se odločili predvsem 
zato, da tudi na ta način ši-
rijo ekološko ozaveščenost o 
čistosti rek.

V akciji bo sodelovalo ne-
kaj manj kot trideset pota-
pljačev in še enkrat toliko 
ostalih udeležencev, ki so po-
magali pri čiščenju obrežja. 

Čistilno akcijo so izvedli v 
sklopu Sparove družbeno 
odgovorne akcije Razmiš-
ljaj EKOlogično, ki si priza-
deva za ekološko ravnanje, 
večkratno uporabo nakupo-
valnih vrečk, manjšo potro-
šnjo lahkih plastičnih vrečk, 
skrb za okolje in trajnostno 
razmišljanje.

Potapljači čistili Savo
Po pričakovanjih Sava na sotočju ni bila zelo onesnažena, potapljači so v sobotni čistilni akciji zbrali 
okoli deset kilogramov odpadkov.

Potapljači so z območja na sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke potegnili okoli deset 
kilogramov odpadkov.

Cerklje – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Cerklje je v 
začetku junija izvedlo 31. Barletov memorial, s katerim so se 
spomnili utemeljitelja in organizatorja prostovoljnega gasil-
stva Frana Barleta, ki se je leta 1864 rodil v Cerkljah. Memoriala 
se je udeležilo 71 ekip iz 18 gasilskih društev z Gorenjske. 
Ekipe so se v štirih kategorijah pomerile v spretnosti, hitrosti 
in znanju, podiranju tarče, metanju vrvi in cevi, izdelavi dvojne 
reševalne zanke in črpanju vode v tarčo z več kot 130 let staro 
ročno batno črpalko, ki jo organizatorjem vsako leto posodi 
PGD Zgornji Brnik. Najprestižnejši pokal, to je pokal Občine 
Cerklje za zmagovalca v seštevku vseh kategorij, so tudi letos 
prejeli gasilci PGD Cerklje, izročil jim ga je cerkljanski župan 
Franc Čebulj. Drugi so bili gasilci Zgornjega Brnika, tretji ga-
silci PGD Spodnji Brnik - Vopovlje, četrti gasilci Šenturške 
Gore in peti gasilci Hotemaž. Pri članih je bila prva tretja ekipa 
Cerkelj, pri članicah pa ekipa Zgornji Brnik 1. V kategoriji mla-
dih do 11 let so slavile Cerklje. Mladina od 12 do 15 let starosti 
se je pomerila v prenosu vode in zbijanju tarče, v tej skupini 
je zmagala ekipa prva ekipa Cerkelj. V tekmovanju za največ 
načrpane vode je bila najboljša ekipa PGD Cerklje 2.  

Barletov memorial gasilcem Cerkelj
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
19. 6.

14/27 °C

Nedelja 
24. 6.

12/23 °C

Sreda 
20. 6.

Četrtek
21. 6. 

Petek
22. 6. 

Sobota
23. 6.

15/28 °C 15/30°C 12/25 °C 11/20 °C

Ponedeljek 
25. 6.

Torek
26. 6.

Sreda
27. 6.

Četrtek
28. 6.

12/24 °C 14/25 °C 13/27 °C 14/26 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_49
NALOGA

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

8 1 5 6
1 6 2 7

6 9 7 4
1 2 9 3

2 5 8 7
3 4 6 2

sudoku_LAZJI_18_49

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_49
NALOGA

5 3
1 5 4 7

6 5
4 8 3 7 5 9

3 7 9 6 2 1
9 7

3 1 2 9
8 4

sudoku_TEZJI_18_49

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_49
NALOGA

53
1547

65
483759

379621
97

3129
84

sudoku_TEZJI_18_49

REŠITEV

548729163
213564978
796831542
482317659
961245387
375986421
129458736
634172895
857693214

sudoku_LAZJI_18_49
NALOGA

45718
7823
9341

8156
1627

6974
1293

2587
3462

sudoku_LAZJI_18_49

REŠITEV

453276918
761958234
982341765
238497156
514682379
697513482
876129543
125834697
349765821

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 20. 6.
19.15, 21.15 OCEANOVIH OSEM
17.00 NEVERJETNI 2, sinhro.
17.15 LJUBITI PABLA
21.50 PODEDOVANO ZLO
19.30 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 20. 6.
18.20, 20.10 OCEANOVIH OSEM
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 JURSKI SVET: 
PADLO KRALJESTVO

20.00 JURSKI SVET:  
PADLO KRALJESTVO, 3D
16.40 KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK
21.15 DEADPOOL 2
15.40 ZAČARANI PRINC, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 22. 6.
20.00 Z LJUBEZNIJO, SIMON

Sobota, 23. 6.
18.00 NEVERJETNI 2, sinhro.
20.00 NEVESTA

Nedelja, 24. 6.
18.00 NEVERJETNI 2, sinhro.
20.00 Z LJUBEZNIJO, SIMON

Ponedeljek, 25. 6.
20.00 NEVESTA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

19. 6. tor. Julijana 5.10 20.56

20. 6. sre. Silverij 5.11 20.56 

21. 6. čet. Alojz 5.11 20.57           

22. 6. pet. Ahac 5.11 20.57

23. 6. sob. Kresnica 5.11 20.57

24. 6. ned. Janez 5.12 20.57

25. 6. pon. Hinko, dan državnosti 5.12 20.57

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji mesec je 
v Športni dvorani Plani-
na potekal Gudi košarkar-
ski turnir, na katerem se je 
pomerilo enajst ekip kranj-
skih osnovnih šol. Društvo 
Košarka kranjskih osnov-
nih šol (KOKOŠ) je na-
mreč v sodelovanju s pod-
jetjem Goodyear Dunlop 
Sava Tires tako zaključilo 
še eno košarkarsko sezono 
za lokalne ekipe osnovno-
šolcev. 

S tem programom želi-
jo otroke še dodatno moti-
virati za udejstvovanje v ob-
šolskih športnih dejavno-
stih. Med šolskim letom ot-
roci od prvega do devetega 
razreda med seboj odigrajo 
vsaj deset košarkarskih te-
kem, na koncu leta pa se na 
zaključnem turnirju pome-
rijo za pokale in medalje. 

Na letošnjem turnirju je 
sodelovalo več kot sto tri-
deset mladih iz ekip OŠ Si-
mona Jenka, OŠ Stražišče, 
OŠ Orehek in PŠ Besnica, 
PŠ Primskovo, PŠ Goriče in 
PŠ Trstenik, OŠ Predoslje, 
OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Nak-
lo, OŠ Kokrica, OŠ Matije 

Čopa in OŠ Staneta Žagar-
ja. Pokal turnirja Gudi so 
osvojili osnovnošolci iz OŠ 
Kokrica, srebrne medalje so 
prejeli mladi košarkarji iz 
OŠ Staneta Žagarja, bron pa 
je pripadel ekipi iz podruž-
ničnih osnovnih šol Trste-
nik in Goriče.

»Veseli nas, da so se v 
podjetju Goodyear Dunlop 

Sava Tires odločili podpreti 
naš projekt in smo tako lah-
ko skupaj pripravili nepoza-
ben zaključek sezone,« je v 
imenu društva KOKOŠ in 
organizatorjev povedal Si-
niša Banovič. 

»Ponosen sem, da delam v 
podjetju, ki podpira prosto-
voljstvo. Vsi, ki smo sodelo-
vali pri projektu, menimo, 

da je šport dolgoročno iz-
jemno pomemben del ra-
zvoja mladine in posledič-
no naše skupnosti,« je dodal 
Goodyearov pobudnik pro-
stovoljske akcije Iztok Rus 
in dodal, da so pri organiza-
ciji turnirja sodelovali pred-
vsem z namenom spodbu-
janja otrok k aktivnemu in 
zdravemu življenju. 

Spodbujajo jih k aktivnosti
Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires se je pri organizaciji zaključnega turnirja pridružilo društvu 
Košarka kranjskih osnovnih šol, saj želijo otroke spodbujati k aktivnemu in zdravemu življenju.

Goodyearovci so poskrbeli tudi za zabavni program, saj je turnir obiskala maskota Gudi, ki 
je spodbujala mlade košarkarje. / Foto: arhiv podjetja Goodyear

Ilija Bregar

Stična – V nedeljo se je v 
Šentvidu pri Stični končal 
49. Tabor slovenskih pev-
skih zborov, ki se je začel 
že v soboto zvečer s koncer-
tom slovenskih zborov iz za-
mejstva. Čeprav je bila ude-
ležba nastopajočih številno 
skromnejša kot prejšnja leta, 
se je na zaključni prireditvi 
kljub temu zbralo 85 zborov 
(27 ženskih, 18 moških in 40 
mešanih), ki so skupaj pre-
mogli več kot tisoč pevcev. 

Letošnji slogan prireditve 
je bil O kresi se dan obesi. 

Združeni zbori so po vod-
stvom dirigenta Igorja Šva-
re zapeli 22 pesmi, ki jih je 
izbral dolgoletni sodelavec 
šentviškega Tabora Stane 
Peček. Kot že slogan prire-
ditve nakazuje, je šlo v glav-
nem za narodne in ponaro-
dele pesmi, nekatere so bile 
zapete tudi v narečju. Pev-
ci so se še posebej spomni-
li na skladatelja Jakoba Ježa, 
ki letos praznuje devetdese-
tletnico življenja. Mladin-
ski pevski zbor šentviške OŠ 
Ferdo Vesel je njemu na čast 
zapel dve njegovi pesmi – Le 
zapojmo in En ten tenera.

Na zaključni prireditvi je 
nastopilo tudi šest zborov z 
Gorenjskega – dva ženska 
in štirje mešani. Ženski 
zbor Solidarnost iz Kamni-
ka je bil v Šentvidu letos že 
enajstič, Josipine Turnog-
rajske iz Preddvora pa še-
stič. Med mešanimi je letos 
že dvaindvajsetič sodeloval 
zbor Dobrava iz Nakla, sledi 
mu zbor DU iz Škofje Loke 
z osmimi, kranjski Peter Li-
par ima za seboj pet nasto-
pov, tri pa zbor DU za Selško 
dolino iz Železnikov.

Slavnostni govornik je bil 
dolgoletni sopotnik tabora 

in njegov dober poznavalec 
Tomaž Habe, ki je med dru-
gim dejal: »Vsaka beseda, 
vsaka melodija je bitje zase, 
in če je ljudska, sta vanjo vt-
kana modrost in čutenje šte-
vilnih generacij, ki se jim pe-
sem s prepevanjem morda 
edino osebno izpove. Zato 
so ti biseri naše zapuščine 
še toliko bolj pomembni. 
Zato, drage pevke in pevci, 
pojte in na svidenje na pet-
desetem taboru!« Tja je pev-
ce povabil tudi novi predse-
dnik upravnega odbora ta-
bora Matej Šteh, ki je med 
drugim dejal: »Zavedamo 
se, da bo takoj, ko bo padel 
zastor za letošnjo prireditvi-
jo, potreben pogled v prihod-
nje, jubilejno leto. Organiza-
torji obljubljamo, da bo jubi-
lej veličasten in hkrati opti-
mističen odskok v novo ta-
borsko desetletje.«

O kresi se dan obesi
Na zaključni prireditvi 49. Tabora slovenskih pevskih zborov je nastopilo tudi 
šest zborov z Gorenjskega – dva ženska in štirje mešani. 

Bohinjska Bela – Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Bela 
letos praznuje 120-letnico svojega delovanja. Za uvod v do-
godke ob jubileju so minuli petek v vojašnici Boštjana Kekca 
na Bohinjski Beli izvedli medobčinsko gasilsko vajo. Vrhunec 
praznovanja bo v nedeljo, 24. junija, pred Domom krajanov 
na Bohinjski Beli. Ob 14.30 bodo pripravili sprejem gostov 
pred gasilskim domom, sledila bo gasilska parada ter nato 
osrednja slovesnost s prevzemom novega gasilskega vozila 
za prevoz moštva in nastopom Godbe Gorje. Praznovanje 
se bo nadaljevalo z gasilsko veselico ob 17. uri pod šotorom 
sredi vasi. Za zabavo bo skrbel Ansambel Saša Avsenika s 
predskupino Kumske punce. 

Slovesno ob 120-letnici društva

Škofja Loka – Vrt Sokolskega doma je od 13. junija spet bral-
nica na prostem. Do 30. avgusta jo lahko obiščejo vsi, ki radi 
berejo knjige ali listajo revije v prijetnem zelenem okolju sredi 
mesta. Knjižno in ostalo gradivo so organizatorji, Občina Ško-
fja Loka, pripravili v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja. V 
Bralnici so skupaj z Zavodom Familija, Kulturnim društvom 
Grable, društvom za kreativno grabljenje sveta, Turističnim 
društvom Škofja Loka, Loškim muzejem Škofja Loka, Glas-
beno šolo Škofja Loka, knjižnico in Modrijanovo knjigarno 
pripravili pester dodatni program, ki se bo godil vsak torek. 
Bralnica bo sicer odprta od torka do nedelje, od 17. do 20. ure, 
razen v primeru dežja. 

Odprta je Bralnica
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Postanite donator  
osnovni šoli v svojem kraju  
z nakupom slikanice Pomisli

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

Več: www.amnesty.si/pomisli
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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.   

Šenčur – Pred časom je Društvo upokojencev Šenčur svoje 
člane, starejše od 77 let, znova povabilo na srečanje. Začelo 
se je z mašo, nadaljevalo pa z druženjem, kjer so nastopili 
Jurjevi godci, Joži in trio, Matic Čebulj, Brina in Gal Udovič. 
Zbrane sta pozdravila predsednik društva Ciril Sitar in župan 
Ciril Kozjek. Vsakokrat na srečanje povabijo zakonske pare, 
ki so poročeni že 55 let. Letos je praznovalo sedem poročnih 
parov, na srečanju pa je bil en sam, Kristina in Janez Tušek. 
Kristina, rojena na Ptujskem polju, in Janez s Primskovega pri 
Kranju sta se poročila decembra 1963. Po 11 letih sta v Šen-
čurju kupila nedokončano hišo, ki sta jo dogradila in se leta 
1974 vanjo tudi preselila. Janez je kot obrtnik kovinoplastike 
zaposlil pri sebi tudi ženo Kristino in tako sta čez leta dočakala 
tudi pokojnini. Imata hčer Alenko in sina Aleša ter dva vnuka. 

Skupaj že petinpetdeset let

Kristina in Franci Tušek s Cirilom Sitarjem in Branko Kuhar 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Obči-
ne Škofja Loka Miha Ješe ob 
koncu šolskega leta nagra-
di učence škofjeloških šol, 
ki so se najbolje izkazali na 
državnih tekmovanjih v zna-
nju in na glasbenih tekmo-
vanjih. Na srečanju, kjer so 

kulturni program pripravi-
li učenci Glasbene šole Ško-
fja Loka, so priznanja preje-
li učenci, prejemniki zlatih 
priznanj na državnih tek-
movanjih z več kot dvajse-
tih predmetnih področij, tis-
ti, ki so dosegli prva tri mes-
ta na tekmovanjih, in njiho-
vi mentorji. Za uspehe na 

glasbenih tekmovanjih pa 
so prejeli priznanja učenci 
Glasbene šole Škofja Loka 
in njihovi mentorji.

Za zlata priznanja je bilo 
nagrajenih 43 učencev iz 
osnovnih šol Ivana Grohar-
ja, Cvetka Golarja, Škofja 
Loka - Mesto in Jela Janežiča 
ter 29 njihovih mentorjev. 

Priznanja je prejelo tudi 
osem učencev, ki so se na dr-
žavnih tekmovanjih uvrsti-
li na prva tri mesta, in trije 
mentorji, 29 pa je nagrajen-
cev iz glasbene šole za odlič-
ne uvrstitve na glasbenih 
tekmovanjih (tudi medna-
rodnih) in 16 njihovih men-
torjev in korepetitorjev. 

Župan sprejel najboljše učence

Nagrajenci za najboljše dosežke s škofjeloških šol / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Visoko – Festival družin, ki 
ga je minuli konec tedna že 
dvanajsto leto organiziral Za-
vod Iskreni, so drugo leto za-
pored pripravili na Visokem. 
Program vsako leto obliku-
jejo tako, da se lahko vključi 
vsa družina, ne le otroci, in 
jim tako pričarajo nepozab-
no dogodivščino. Vse doga-
janje se odvija v naravi, vsak 
pa je lahko tudi letos našel kaj 
zase. Izbirati je bilo mogoče 
med športnimi in ustvarjal-
nimi dejavnostmi, se ude-
ležiti predavanj, učiti no-
vih spretnosti in podobno, 

skupni čas pa so obiskoval-
ci lahko izkoristili tudi zgolj 
za prijetno druženje. Za 

dobro počutje obiskovalcev 
je skrbelo okrog sto prosto-
voljcev. Vse dni se je odvijal 

tudi večerni program za star-
še, na otroke pa so medtem 
pazile varuške. 

Dogodivščina za vso družino

Fo
to

: D
en

is
 B

oz
ov

ič
ar

Radovljica – Sedemnajste veteranske športne igre, ki so jih 
organizirali Komisija za šport pri Zvezi veteranov, Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in 
Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska, so bile tokrat 
v Radovljici. Tekmovanja se je udeležilo 645 tekmovalcev iz 33 
območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo in iz osem 
iz Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Na igriščih 
okoli radovljiške osnovne šole so se pomerili v tekmovanju v 
vlečenju vrvi in metu bombe, v šolskih prostorih so bila tek-
movanja v šahu, pikadu in košarki, streljanje z malokalibrsko 
puško pa je potekalo na strelišču Strelske družine Radovljica 
na strelišču v Mošnjah. Zmagovalka iger je bila domača ekipa 
Območnega združenja VVS Gorenjska, druga je bila ekipa OZ 
VVS spodnje Savinjske doline, tretje mesto v skupni razvrstitvi 
pa je dosegla ekipa OZ VVS Ruše. Četrto mesto si je priborila 
ekipa Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, ki je 
bila tudi zmagovalka med ekipami Zveze policijskih veteran-
skih društev Sever.

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

www.gorenjskiglas.si

Planinska zveza 
Slovenije je izdala 
delovni zvezek  
o gorah za otroke  
od 9. do 14 leta.  
V nejm boste našli 
naloge za zabavo, 
ustvarjanje, učenje 
in vzgojo. Naloge 
imajo 3 težavnostne 
stopnje, barvne 
ilustracije in 
fotografije.  
Veliko zanimivosti 
za mlado in staro 
ter rešitve za 
preverjanje znanja.

                        + poštnina

9 EUR
9065 strani, 210 x 300 mm, mehka vezava

Vabimo vas, da z nami obiščete vrtove Semenarne Ljubljana, ki so v Selek-
cijsko-poskusnem centru na Ptuju. Na ogled bo več kot tisoč vzorcev, med 
njimi vse vrtnine, cvetlice in zelišča, vzgojena iz semena, s poudarkom na 
avtohtonih in udomačenih sortah. Strokovnjaki nam bodo pokazali tudi  
različna zelišča in medovite rastline, ki so nepogrešljive na vrtovih ali balko-
nih in okenskih policah. Seveda ne bodo manjkale niti eksotične rastline, ki 
so značilne za različne predele sveta. Po ogledu se bomo zapeljali v Sloven-
sko Bistrico in si tam ogledali grad, vodniki nam bodo predstavili življenje v 
gradu pred dvesto in več leti, obiskali bomo tudi učno uro v razredu. Sledilo 
bo okusno kosilo na bližnjem kmečkem turizmu. Lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:  
ob 6.00 z AP Radovljica,  ob 6.25 z AP Creina,   
ob 6.35 z AP Mercator Primskovo, ob 6.55 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Cena izleta je 32 EUR.
Cena vključuje: prevoz, ogled vrtov Semenarne na Ptuju, ogled gradu in 
učno uro, kosilo in DDV.

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

          IZLET // sreda,  4.  julija 2018
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VRTOVI SEMENARNE IN GRAD

Igor Kavčič

Kranj – Duhoviti naslov Kon-
cert za mesto in klavir je na-
migoval na glasbo v mestu, 
obiskovalci starega dela Kra-
nja pa so jo v petek in sobo-
to lahko tudi v živo posluša-
li na nekoliko drugačen na-
čin. Več kot štirideset na-
stopajočih mladih, nadarje-
nih pianistov se je menja-
valo za klavirjem ali piani-
nom na verjetno največjem 
uličnem klavirskem koncer-
tu pri nas. »Vrhunski mla-
di glasbeniki, ki igrajo kla-
vir, imajo premalo možnos-
ti predstaviti se širši publiki. 
Zato smo se odločili tovrstno 
glasbo popularizirati in prib-
ližati publiki tudi tako, da se 
pianisti predstavijo na ulici. 
Na več lokacijah lahko sliši-
te različne glasbene žanre, 
od džeza do klasične glas-
be različnih obdobij in nove 
avtorske glasbe,« je povedal 
Mitja Petrovič iz PianoRo-
oma, ki je skupaj z Layerje-
vo hišo osrednji organizator 
projekta.

Mladi pianisti, od najbolj-
ših učencev iz Glasbene šole 
Kranj do že izdelanih kon-
certnih pianistov, so iz črno-
belih tipk izvabljali glasbo 
različnih žanrov pred Pre-
šernovo hišo, na Glavnem 
trgu pred vodnjakom, na 
Poštni ulici, pred cerkvijo ... 
»Neskončni entuziazem, ki 
ga imamo v naši ekipi, je pri 
organizaciji takih dogodkov 
vedno prednost,« je povedal 
Selman Čorović iz Layerjeve 
hiše in dodal, da je tokratno 
igranje na prostem napoved 
pestrega klavirskega dogaja-
nja v septembru, ko bodo v 
galeriji in dvorani Stolpa 
Škrlovec pripravili Festival 
klavirske glasbe, na katerem 
bo nastopilo šest vrhunskih 
domačih in tujih pianistov. 
Med poslušalci smo srečali 
tudi kranjskega župana Bo-
štjana Trilarja, ki je dejal, da 
gre za še en dokaz več, da v 
Kranju znamo v mesto priva-
biti ljudi na različne načine, 
če gre za pianiste in glasbo pa 
to le še potrjuje, da je Kranj 
mesto s posluhom.

V znamenju 
klavirske glasbe
V petek in soboto so ulice starega Kranja oživele 
ob klavirski glasbi več kot štiridesetih pianistov. 

Mnogi so koncertom na prostem tudi pozorneje prisluhnili. 
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Mateja Rant

Žiri – Del glavne ceste sko-
zi Žiri so v petek in soboto 
zaprli za promet ter središče 
kraja tako spremenili v pros-
tor srečevanja, druženja in 

povezovanja. Za živahno do-
gajanje z naslovom Živimo 
Žiri so poskrbela številna 
društva, obiskovalcem pri-
reditve pa so ob tem predsta-
vili idejno zasnovo uredi-
tve centra, ki so jo pripravili 

pred časom in jo je že potrdil 
tudi občinski svet.

Idejno zasnovo za ureditev 
osrednjega trga v kraju, ki so 
jo pripravili projektanti pod 
vodstvom profesorice Alenke 
Fikfak z ljubljanske fakultete 

za arhitekturo, je pomagala 
oblikovati delovna skupina, 
ki so jo sestavljali ljudje raz-
ličnih strokovnih znanj ter za-
posleni na občini in občinski 
svetniki. »Vsi si želimo, da bi 
se projekt nadaljeval in bi ob-
čina pristopila k izdelavi na-
daljnje dokumentacije,« je v 
imenu organizacijskega od-
bora prireditve Živimo Žiri 
poudaril Primož Erznožnik 
in dodal, da se je prav zato, ker 
želijo, da bi začeto delo dobilo 
nadaljevanje in da bi se v bliž-
nji prihodnosti uredilo sre-
dišče kraja, rodila ideja, da se 
vsaj za nekaj časa ta prostor 
spremeni v nekaj, kar bi ne-
koč lahko bil. S pestrim do-
gajanjem, ki se je na tem pro-
storu odvijalo v petek in sobo-
to, so tako prikazali delovanje 
kraja brez prometa, obenem 
pa je to pomenilo tudi povabi-
lo vsem občanom k soobliko-
vanju podobe središča.

Središče Žirov brez prometa

S prireditvijo Živimo Žiri so želeli prikazati, kako bi bilo lahko videti središče kraja nekoč v 
prihodnosti. / Foto: Tanja Mlinar

Ana Šubic

Železniki – Minulo soboto, 
na Muzejsko noč, so v Mu-
zeju Železniki odprli pre-
novljeno arheološko vitri-
no s poudarkom na gradi-
šču Štalca in začetkih žele-
zarstva v Selški dolini. Na 
hribu Štalca nad Češnjico 
je bila namreč pred 2500 
leti naselbina, v kateri so se 
ukvarjali s taljenjem železa. 
Vitrino je zasnoval član Mu-
zejskega društva Železni-
ki Andrej Bogataj, ki je sku-
paj z bratom Francijem Bo-
gatajem še posebej zaslu-
žen za raziskovanje nekda-
njega življenja in železar-
stva na Štalci. Prenovljena 

vitrina prikazuje tako sledo-
ve naselbine (fragmenti ke-
ramike, svitki, ki so jih upo-
rabljali za podstavljanje po-
sod, žrmlje, kopito sulice 
...) kot tudi sledove železar-
stva. O njem pričajo najd-
be, ki so nastale pri proi-
zvodnji železa: ruda, oglje 
in kremen, različni deli ta-
lilne peči, produkt taljenja 
starodobnih železarjev – t. i. 
volk oz. gobasta zmes železa 
in žlindre, produkt neuspe-
lega taljenja, različne vrste 
žlindre … V katerem delu 
peči so bili posamezni deli, 
je lepo razvidno iz prikaza 
njenega prereza, izdelali pa 
so tudi rekonstrukcijo peči, 
kakršno naj bi uporabljali 

na Štalci. Člani muzejskega 
društva so se sicer lotili tudi 
taljenja železove rude na sta-
rodaven način. Prvi poskus 
so izvedli lani v domačem 

kraju, druga ponovitev talje-
nja po postopkih železarjev 
s Štalce pa bo ta petek in so-
boto na Fužinarskih dnevih 
v Bohinju.

Arheološko vitrino dopolnili z najdbami s Štalce

Vsebina vitrine je pritegnila tudi mlajše obiskovalce muzeja.
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Sodelavec v oddelku korporativnega komuniciranja, m/ž (Komenda) 
Vaše naloge: vodenje projektov internega in eksternega komuniciranja, priprava 
strateških vsebin, vodenje projektov družbene odgovornosti ... Lidl Slovenija, d. o. 
o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 28. 6. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Škofja Loka) 
Od sodelavcev pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje, zaže-
len izpit za voznika viličarja, odgovornost in občutek za urejenost, vestnost ter orga-
nizacijske sposobnosti. Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prija-
ve zbiramo do 30. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec, m/ž (Šenčur pri Kranju)
 Vsebina dela: razvoj platforme NiceLabel: namizne in spletne aplikacije ter aplika-
cije v oblaku (SaaS), določanje vsebine razvojnih nalog, delo na raziskovalnih pro-
jektih, reševanje zapletenih razvojnih izzivov, učinkovito sodelovanje z ekipo. Euro 
Plus, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 12. 7. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri, izpit za 
voznika viličarja, izkušnje z delom v skladišču. Iskra ISD Plast, d. o. o. , Savska loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser elektronik, m/ž (sedež podjetja v Šenčurju, pri strankah na območju 
celotne Slovenije) 
Opis dela: zagon in popravilo obdelovalnih CNC-strojev. Kms, d. o. o., Poslovna 
cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 26. 6. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Dokumentalist-upravljalec konfiguracij, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: sodelovanje pri zasnovi in izdelavi testnih planov ter 
testne arhitekture za izvedbo testiranja izdelkov, specificiranje testnih postopkov, 
testiranje, verifikacija in analiza napak na izdelku ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik orodjar, m/ž (Kranj)
 Pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah, končana vsaj srednješolska izo-
brazba (V. stopnja) strojne ali druge tehnične smeri, prednost poznavanje CNC-ob-
delave, rezkanja, zaželene izkušnje v strojništvu, napredna raba računalniških pro-
gramov, spretnost, prilagodljivost, motiviranost in odgovornost, delavnost, tim-
sko delo, natančnost, zanesljivost. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 
6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Akustik za slušne aparate, m/ž (Jesenice)
Pričakovane delovne obveznosti: svetovanje strankam s področja slušnih aparatov in 
tehničnih pripomočkov, izbiranje, testiranje in prilagajanje slušnih aparatov glede na 
osebne potrebe strank, prodaja slušnih aparatov ter drugih pripomočkov in potrošne-
ga materiala, izdelava individualnih ušesnih odtisov. Audio BM, d. o. o., Letališka cesta 
5, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju elektronike v razvoju, m/ž (Lipnica) 
Pogoji: najmanj VII. stopnja izobrazbe elektro smeri, aktivno znanje angleškega je-
zika, vsaj 4 leta delovnih izkušenj na področju elektronike, samostojna uporaba 
programskega jezika (C/C++), dodatna prednost predstavlja samostojna upora-
ba programskega jezika C#, inovativnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju 
novosti, pozitiven duh, sposobnost timskega in samostojnega dela ... Iskra Meha-
nizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 30. 6. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Mobilni bančnik, m/ž (različne lokacije, delo na terenu)
 Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe, odlično razvite komunikacijske in pro-
dajne veščine, fleksibilenost in prilagodljivost glede na delovni čas in kraj zaposli-
tve, veselje do dela ljudmi ... Addiko Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 14. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, komunikativno-
st, občutek za urejenost ... Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. 
Prijave zbiramo do 26. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni vzdrževalec, m/ž (Kranj)
 Glavne zadolžitve: priprava strojev, orodij in materialov, pregled in skladiščenje 
orodij, pregled programa dela, menjava in nastavitev strojev ali orodij po dnevnih 
programih, ugotavljanje in odprava napak na strojih in izdelava poskusnega koma-
da. ContiTech Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
4. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oskrbovalne verige, m/ž (Medvode) 
Kot vodja oskrbovalne verige boste zadolženi za vodenje oddelkov Planiranje proi-
zvodnje, Prodaja, Skladišče ter oddelka, ki skrbi za notranji pretok materiala. Sogefi 
Filtration, d. o. o., Ladja 11, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 28. 6. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

  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

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. 

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

PRIREDITVE

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: sreda, 20. junija, 
od 17. ure do 18.30: Šiviljska delavnica; od 18. ure do 19.30: 
Človek kot večdimenzionalno bitje, predava Zoran Železni-
kar; od 17. do 19. ure: Projekt Hobotnica, udeleženci prine-
sejo s seboj kvačko, 100-odstotno bombažno prejo. TIC, 
Cerklje na Gorenjskem, sreda, 20. junija, od 9. ure do 10.30: 
Umovadba. Obvezna prijava na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si

Gozdna igralnica pri Domu pod Storžičem 
Tržič – Pri Domu pod Storžičem bodo v soboto, 23. junija, 
ob 10.30 odprli gozdno igralnico. Zaradi lažje organizacije 
se na dogodek prijavite na e-naslov: ocistimo.gore@triglav.
si. Dogodek je primeren tudi za družine z majhnimi otroki, 
saj do vrha vodi lahka, nezahtevna pot, ki jo lahko z zmerno 
hojo prehodimo v dobri uri. Odprtja se bo udeležil tudi smu-
čarski skakalec Robert Kranjec.

Gasilska veselica
Lom pod Storžičem – Prostovoljno gasilsko društvo Lom 
pod Storžičem vabi v soboto, 23. junija, ob 19. uri na ga-
silsko veselico pred gasilskim domom, kjer se boste lahko 
zabavali ob glasbi Ansambla Zarja. Za pijačo in jedačo ter 
bogat srečelov bo poskrbljeno.

Žirokenrol
Žiri – Žirovski godbeniki v sodelovanju z lokalnimi roko-
vskimi skupinami in mladimi aranžerji v petek, 22. junija, 
pripravljajo Festival Žirokenrol 2018, in sicer od 20.30 dalje 
pod šotorom na parkirišču Alpine. Nastopili bodo: Pihalni 
orkester Alpina Žiri, Prelude, Gemuse – Tribute to Muse in 
Cherry wine – Tribute to Amy Winehouse. Vstop bo prost. Za 
hrano in pijačo bo poskrbljeno.

17. Žirovski kolesarski krog
Žiri – V soboto, 23. junija, bo v Žireh potekala športno-rekre-
ativna prireditev z možnostjo druženja, ki je netekmovalne-
ga značaja.

Žirovska noč
Žiri – Žirovski gasilci in Občina Žiri vabijo na Žirovsko noč, 
ki bo v soboto, 23. junija. Od 11. ure dalje bo možen ogled 
različnih gokartov, karting proge in vožnja z gokarti ter 
druženje s tekmovalko v kartingu Katjo Pivk, ob 16. uri bo 
predstavitev Slovenske policije in AMD Žiri, ob 18. uri bo na-
stopil čarovnik Jole Cole, ob 19. uri Sten Vilar s programom 
za otroke Poletni vrtiljak, sledila bosta veselica z Natalijo 
Verboten in skupino Victory ter bogat srečelov.

Prireditve ob dnevu državnosti
Gorenja vas – Občina Gorenja vas - Poljane vabi na prire-
ditve ob dnevu državnosti. V Gorenji vasi bo v nedeljo, 24. 
junija, ob 10. uri maša za domovino, zvečer ob 20. uri pa 
bo na Trgu Ivana Regna prireditev s kulturnim programom. 
Slavnostni govornik bo župan Milan Čadež. V primeru dežja 
bo prireditev v Sokolskem domu. V Poljanah bo v soboto, 23. 
junija, ob 19. uri sveta maša za domovino, po njej pa se bo 
ob lipi samostojnosti pričel kulturni program s podelitvijo 
priznanj KS Poljane in druženjem ob kresu. V primeru dežja 
bo prireditev v dvorani kulturnega doma. V ponedeljek, 25. 
junija, bo organiziran pohod in kolesarjenje do vseh podru-
žničnih cerkva poljanske fare. Pohodniki se zberejo ob 6. uri 
pred farno cerkvijo v Poljanah, kolesarji pa ob 8. uri pred 
Gostilno na Vidmu. V Novi Oselici bo v nedeljo, 24. junija, 
ob 16. uri sveta maša za domovino, po njej pa prireditev s 
kulturnim in zabavnim programom. V Javorjah bo v nedeljo, 
24. junija, ob 10. uri sveta maša za domovino, po njej pa 
kratek kulturni program.

IZLETI

Četrti pohod k partizanski ciklostilni tiskarni Meta
Kranj – ZB NOB Kranj, ZB NOB KO Besnica - Podblica in 
KS Podblica prirejajo v soboto, 23. junija, četrti pohod z Ja-
mnika na Jelovico, k partizanski ciklostilni tiskarni Meta, ki 
je bila ena prvih na Gorenjskem. Zborno mesto bo ob 9. uri 
na avtobusnem obračališču nad Jamnikom.

Kolesarski izleti nakljanskih upokojencev
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 21. juni-
ja, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Tržič–Dovžanova 

Spoštovani gospod župan Bo-
štjan Trilar, poslušati vaše opi-
se Kranja kot mesta modernih 
tehnologij, vpetega v svetovne 
tokove z urbano perspektivo 
tehnologije veriženja podat-
kovnih blokov (ob odprtju spo-
menika blockchain tehnologiji 
na krožišču na Cesti Staneta 
Žagarja), spodbujanje podje-
tništva skozi openlab in podob-
no, je res spodbudno. Vendar 
nas zgodovina uči, da je zelo 
nevarno preskakovati zgodo-
vinska obdobja, saj zanesljivo 
poruši zgradbo napredka.
Tako bi v občini Kranj morali 
najprej vse dele občine poteg-
niti iz srednjega veka. Življe-
nju mest v tistem obdobju smo 
si zapomnili po strahotnih 
problemih z odplakami, po 
smradu  in blatu na cestah in 
v domovih meščanov. Natan-
ko to že nekaj let ob vsakem 
večjem nalivu doživljajo pre-
bivalci Stražišča, natančneje 
Šempeterske ulice, kjer živi 
moja mama. Ko jim kleti za-
lijejo odplake iz kanalizacije 
je občutek točno tak. Uma-
zana, smrdeča voda s fekali-
jami, peskom, blatom, listjem 
in crknjenimi podganami! 
Ob tem pa seveda uničevanje 
njihove lastnine, visoki stroški 
odpravljanja posledic zalivanja 
objektov in padanje vrednos-
ti njihovih nepremičnin. Ali 
takšne razmere sodijo v visoko-

PREJELI SMO

Srednji vek na 
Šempeterski

tehnološko razvito občino 21. 
stoletja?
Spoštovani gospod župan, v 
času vašega mandata niste 
storili nič, da bi se vedno večji 
problem na tem območju rešil. 
Še vedno se na že dolgo pod-
dimenzionirano kanalizacij-
sko omrežje priključujejo novi 
objekti, vanj se z vseh strani pri-
klapljajo dotoki meteornih vod, 
na prebivalce, ki tam živijo že 
dolgo in na njihove hiše pa ne 
misli nihče. Komunalno podje-
tje, ki je zadolženo za vzdrže-
vanje sistema, očitno tega dela 
ne opravlja. Če bi bili jaški 
redno očiščeni in vtok odplak 
v omrežje nadzorovan, bi bile 
težave ob nalivih zanesljivo 
manjše. Za delo občinskega 
podjetja je odgovorna njegova 
ustanoviteljica, torej občina.
Predstavniki Komunale Kranj 
sicer pridejo pogledat črpanje 
in čiščenje zalitih stavb, ven-
dar problema ne rešijo. Zato 
smo jim že povedali, naj se 
ne hodijo več kazat ob že tako 
za vse stresnih situacijah, saj 
samo ovirajo delo stanovalcev 
in gasilcev, ki so jim pri tem 
edina pomoč. Očitno bo treba 
po sodni poti zahtevati povra-
čilo stroškov in izgub zaradi 
malomarnega upravljanja ka-
nalizacijskega sistema. 
Prebivalcem, ki imajo težave s 
poplavljanjem, predlagam, da 
prenehajo plačevati odvod ko-
munalnih odplak, saj jih dobijo 
vrnjene v veliko večji količini. 

Nika Perko, Tržič
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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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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 8. junija 2018, je bilo podjetje JABA DABA d.o.o. iz Lju-
bljane. Geslo križanke je bilo: TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ. Nagra-
jenci so: 1. nagrada: dve vstopnici za predstavo 21. 6. 2018 v  
Letnem gledališču Khislstein prejme Nace Sušnik iz Kranja, 2. 
nagrada: dve vstopnici za predstavo 21. 6. 2018 v Letnem gle-
dališču Khislstein prejme Boža Torkar iz Bohinjske Bele, 3. na-
grada: knjižno nagrado Gorenjskega glasa prejme Anica Tič iz 
Domžal. Nagrajencem čestitamo!

                        + poštnina

9EUR
90

Zbrani recepti 
so dobrodošla 
pomoč vsem, ki 
pravkar začenjajo 
s samostojnim 
kuhanjem, drugim 
pa lahko zanimivo 
popestrijo jedilnike. 
Po takih jedeh 
pogosto zadiši v 
slovenskih domovih. 
Za knjigo pa jih je 
preizkusil  
kuharski mojster 
Andrej Goljat.

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

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

ZAHVALA

 
V 87. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča, babica in prababica

 

Antonija Jereb
 roj. Avman

iz Vodic nad Ljubljano 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče ter darove za svete maše in spremstvo ter poslovilni govor na zadnji 

poti. Zahvaljujemo se dr. Grujičiću in patronažni sestri Majdi za dolgoletno zdravljenje, 
posebna zahvala pa velja dr. Sonji Vidic in osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice 

Jesenice za zdravljenje in oskrbo v zadnjem mesecu njenega življenja. Hvala tudi g. Francu 
Urbaniji za duhovno oskrbo in g. Francu Mervarju za lepo opravljen cerkveni obred. 

Žalujoči: hči Mija in sin Dušan z družinama

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

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

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, Gubčeva ulica, Planina, 
Kranj, tel.: 031/781-422 18002007

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD C max grand, letnik 12/2012, 
dodatna oprema, navigacija, telefon, 
kljuka, tel.: 040/311-103 18001999

KIA Pride wagon 1.3, letnik 2000, 
88.000 km, z vinjeto, cena po dogo-
voru, tel.: 041/912-998 18002009

VW Golf variant 1.9 TDi, letnik 2002, 
218.000 km, rdeče barve, tel.: 
041/331-878 18002005

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE jesenove in jelšove deske, 30 
mm, tel.: 031/271-151 18002004

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

SKORAJ nerabljena aparat za slado-
led, ugodno, tel.: 041/440-209 
 18002001

OSTALO
PRODAM

TUŠ kad 90 x 90, polkrožna, višina 15 
cm, liti akril, nova, cena 90 EUR, tel.: 
04/57-20-016, 051/354-062 18002003

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002013

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

RETRIVER črni prinašalec, mladiči z 
rodovnikom, ogled in rezervacije na, 
tel.: 04/59-57-714, 031/389-181 
 18002006

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

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

Rezultati 48. kroga – 17. junija 2018
1, 6, 22, 30, 31, 35, 36 in 11

Loto PLUS: 4, 7, 11, 12, 19, 23, 34 in 26
Lotko: 0 0 6 5 0 8

Sklad 49. kroga za Sedmico: 2.870.000 EUR
Sklad 49. kroga za PLUS: 220.000 EUR
Sklad 49. kroga za Lotka: 500.000 EUR

LOTO

PODARIM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

TROSILEC Tehnostroj  TG 42 in 
ekološko črno gorenjsko ajdo, tel.: 
041/608-765  
 18001998

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

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

JEČMEN in slamo v balah ali z njive ter 
ajdo, tel.: 040/355-865  
 18002017

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB kravo v 9. mesecu brejosti in ČB 
telico, brejo 6 mesecev, pašne v A kon-
troli, tel.: 041/515-867  
 18001984

ČB brejo privesnico, rok telitve 3. julija, 
tel.: 031/292-072  
 18002002

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/589-884  
 18002010

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

TELICO in bikca simentalca, stara 10 
dni, tel.: 031/803-521 18002014

TELIČKO simentalko, staro 1 mesec, 
tel.: 04/25-21-569, 031/223-102 
 18002008

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 18002015

OSTALO
PRODAM

3 BOKS palete za žito, tel.: 041/540-
252 18001977

ŽAGOVINO za nastil z dostavo, tel.: 
041/695-021 18002011

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

ZAPOSLIMO voznika  E kategorije za 
prevoze po zahodni Evropi. Delo po-
teka brez vikendov. Zaželene delovne 
izkušnje in koda 95. Informacije na 
041/692-848 ali na  primi.peter@siol.
net.  Primi d.o.o., Grintovška ul. 35, 
Kranj 18002012

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18001802

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 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 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 18001849

IŠČEM

IŠČEMO pomoč pri oskrbi in negi bol-
nika na domu, okolica Šenčurja, tel.: 
030/208-209 18002016

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

RAZNO
PRODAM

GRAMOFONSKE  plošče, tel.: 
031/352-096 18002000

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

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

soteska–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojen-
cev Naklo. V ponedeljek, 25. junija, vabijo na kolesarjenje po 
Občini Naklo v počastitev dneva državnosti in občinskega 
praznika. Prijavite se lahko od 8.30 do 9. ure. Start bo ob 9. 
uri od GD Naklo. V četrtek, 28. junija, pa nakljanski upoko-
jenci vabijo na kolesarjenje na relaciji Naklo–Podnart–Lan-
covo–Bled–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upoko-
jencev Naklo.

OBVESTILA

Vrtnarsko popoldne v starem Kranju
Kranj – V četrtek, 21. junija, ob 18. uri Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj vabi na Vrtnarsko popoldne v starem 
Kranju. Pri mestnem vodnjaku bodo pripravili predavanja in 
strokovne nasvete za naravno oskrbo in zaščito rastlin vrtov 
in sadovnjakov; načrtovanje vrtov, parkov, nega ribnikov.

Skupinska vadba 
Kranj – Društvo Valantis Kranj vabi v četrtek, 21. junija, od 
18. ure do 19.30 v park stare trgovske šole na Zupančičevi 
22 na brezplačno skupinsko vadbo z Brigitto Jevnikar; vaje 
dihanja, s katerimi se sproščajo posledice stresa in ki poskr-
bijo za razbremenitev in sprostitev. Zaželeni so prostovoljni 
prispevki.

KONCERTI

Pozdrav poletju
Radovljica – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz 
Radovljice vabi na koncert Pozdrav poletju, ki bo v petek, 
22. junija, ob 19.30 v Baročni dvorani Radovljiške graščine. 
Vstop bo prost.

RAZSTAVE

Kako so prali perilo pred pralnim strojem

Kranjska Gora – V Liznjekovi domačiji bo v petek, 22. junija, 
ob 19. uri odprtje razstave Žehta: Kako so prali perilo pred 
nakupom pralnega stroja.

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Janez Hribar, Tenetiše:

»Poletne počitnice bom raje 
izkoristil za študentsko delo. 
Sicer pa se imaš tudi doma 
lahko dobro. Malo bom s 
kolegi igral nogomet, morda 
bom kakšen dan preživel tudi 
na bazenu.«

Ilija Bregar, Kranj:

»Dopust bom letos preživel 
v naselju Gradac blizu Spli-
ta. Za en teden gremo tja z 
agencijo. Najraje imam sicer 
morje septembra, ko vročina 
popusti in tudi gneče ni več 
takšne kot poleti.«

Blaž Primc, Ljubljana:

»Za kakšen teden bom šel 
v gore, pa morda na krajšo 
osvežitev v Bohinjsko jeze-
ro. Poleti dopust preživim v 
hribih, v zimskem času pa se 
nato odpravim v tople kraje 
in se izognem mrazu.«

Vesna Dokl, Kranj:

»Vsako leto dopustujemo v 
Sukošanu blizu Zadra, kjer 
imamo prikolico. Sama grem 
že ta konec tedna. Tokrat z 
vnučki, nato pa bova šla še 
z možem. Imamo čoln, tako 
da nam ni dolgčas.«

Aleš Senožetnik

Toplo in sončno vreme je 
marsikoga napotilo na razmi-
šljanje o tem, kje bodo pre-
živeli letošnji letni dopust. 
Oddih na morju, izlet v gore 
ali potovanja v daljne kraje? 
To smo spraševali tokratne 
anketirance.

Foto: Tina Dokl

Kam poleti? 

Frančišek Skalar, Kranj:

»Na dopust ne hodim, prosti 
čas pa kot upokojenec vseeno 
poskušam koristno preživeti. 
Večkrat grem odigrat kakšno 
igro taroka z upokojenci ali 
pa gledam televizijo.«

info@g-glas.si

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

Prevladovalo bo poletno vreme z občasno zmerno oblač-
nostjo. V četrtek popoldne in zvečer se bo povečala možnost 
krajevnih neviht.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Maja 2008 je Dru-
štvo za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne 
jedi ob sodelovanju občine 
v Šenčurju odkrilo spome-
nik krompirju. Izdelal ga je 
kipar Janez Pirnat, ki je pod 
paviljon posadil kip cesarice 
Marije Terezije s krompir-
jem v rokah, kajti v času svo-
je vladavine v 18. stoletju je z 
dekretom odredila obvezno 
sajenje krompirja, ki je pri-
pomogel k izkoreninjanju 

lakote na Slovenskem. V 
Šenčurju je postavljen zato, 
ker je tu največ pridelovalcev 
krompirja in ker so včasih v 
Šenčurju imeli tudi inštitut 
za krompir, kjer so gojili svo-
je sorte. Na vse to so nas zno-
va spomnili na etnološko-
-kulturni prireditvi ob deseti 
obletnici postavitve spome-
nika sredi Šenčurja. Na njej 
so nastopili Komorni zbor 
Šenčur, Folklorna skupina 
Knofki iz Podružnične šole 
Olševek, Folklorno društvo 
Šenčur, Šenčurski fantje, 

ki gojijo ljudsko petje v Hiši 
čez cesto na Miljah, in pove-
zovalec Sašo Gašperlin.

»Vesel sem, da oživlja pra-
znik krompirja, ki je pred 
leti na veličastne povorke 
privabljal množice obisko-
valcev in upam, da se bodo ta 
dogajanja nadaljevala,« je ob 
prazniku, ki so ga poimeno-
vali Krompirjevo 2018, de-
jal župan Ciril Kozjek. Pred 
desetletjem, ko je bil podžu-
pan, je sodeloval pri uresni-
čitvi zamisli o spomeniku, 
ki ga je sicer postavilo (in 

financiralo) Društvo za pri-
znanje praženega krompir-
ja kot samostojne jedi. Le-
tos so njegovim članom že-
leli izročiti posebna prizna-
nja, a se dogodka zaradi lan-
skega nesporazuma niso 
udeležili. Podelili pa so jih 
drugim zaslužnim za spo-
menik: Janezu Sušniku, ta-
kratnemu županu Mirku 
Kozelju in zdajšnjemu Ciri-
lu Kozjeku. Slovesnost so za-
okrožili s torto. Ne kakršno 
koli, krompirjevo. Zamisel 
o novi sladici se je porodila 
Milanu Sušniku, nadgradi-
la in izvedla pa jo je slašči-
čarka Nataša Mohar Musta-
fa, domačinka, ki vodi slašči-
čarstvo Kraljevi mignon. Re-
cepta sicer ni izdala, le sesta-
vine, med katerimi so krom-
pir, pira in ajda, za nadev 
pa krema iz hrušk, smeta-
ne in skute domačega ponu-
dnika. Krompirju so v Šen-
čurju  seveda namenili tudi 
vse sobotno dogajanje, in si-
cer krompirjev trg, kmečke 
igre, nastop domačih godcev 
in folkloristov (z uprizoritvi-
jo cesaričinega dekreta o sa-
jenju krompirja), skeče, tek-
movanje v praženju krom-
pirja in okušanje te doma-
če jedi, ustvarjalne delavni-
ce, jahanje, vožnjo s kočijo 
in seveda veselico. 

Proslavili s krompirjevo torto
V Šenčurju so z dvodnevno prireditvijo proslavili deseto obletnico postavitve spomenika cesarici Mariji 
Tereziji in krompirju. Kot se za rojstni dan spodobi, so razrezali tudi krompirjevo torto.

Župan Ciril Kozjek in slaščičarka Nataša Mohar sta razrezala krompirjevo torto – kraljevo 
torto šenčurjanko – in jo razdelila obiskovalcem. / Foto: Tina Dokl 

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Obnova ces-
te čez Vršič se bliža koncu. 
Na gorenjski strani so jo v 
glavnem že zaključili, na pri-
morski strani dela nadalju-
jejo na dveh mostičkih; pro-
met je tam urejen enosmer-
no s semaforji. Večjega čaka-
nja zaradi zapor ceste ni. 

Cesto čez 1611 visoki in tu-
ristično zelo zanimiv pre-
laz je država začela obnav-
ljati lansko pomlad. V sklop 
obnove je bila zajeta tudi re-
konstrukcija devet metrov 
visokega zidu, ki je bil v zelo 
slabem stanju. Za temeljito 

sanacijo dober kilometer 
dolgega odseka je bilo na-
menjenih nekaj več kot pol 
milijona evrov, med obno-
vo pa je bila cesta občasno 
tudi popolnoma zaprta, pro-
met pa je večino lanske pole-
tne sezone potekla izmenič-
no enosmerno z občasnimi 
kratkotrajnimi zaporami.

A to večjih težav v pro-
metu ni povzročalo, saj, kot 
pravi Janko Rabič iz Planin-
skega društva Jesenice, na 
obisk Vršiča in okoliških vr-
hov bolj kot razmere na cesti 
vpliva vreme. Kljub temu so 
v društvu veseli urejene in-
frastrukture.

Obnova ceste  
se bliža koncu
Obnovitvena dela na cesti čez prelaz Vršič so 
v glavnem končana, krajše zapore so le še na 
primorski strani.

Večina obnovitvenih del na gorenjski strani ceste čez Vršič 
je že zaključena.

Kamnik – Občina Kamnik obvešča stanovalce in voznike, da 
bodo zaradi gradnje kanalizacije to poletje v Tuhinjski dolini 
potrebne občasne pa tudi popolne zapore določenih odsekov 
cest. Med 18. junijem in 1. avgustom bo tako delna, občasno 
pa tudi popolna zapora javne poti na Vrhpoljah. V času med 
18. junijem in 25. avgustom bo 15 dni popolna zapora javne 
poti Loke v Tuhinju–Klobčar, 15 dni popolna zapora javne poti 
Loke v Tuhinju–mimo cerkve ter štiri dni delna zapora javne 
poti Loke v Tuhinju–Vobovše. Dela se bodo izvajala od pone-
deljka do sobote med 7. in 15. uro.

Zaradi del zapore v Tuhinjski dolini


