
GORENJSKA

Ko bom velik,  
bom pilot
V letalski šoli Adrie Airways so na 
dnevu odprtih vrat predvsem mla-
dim želeli približati poklic pilota. 
Letalski prevoznik trenutno zapo-
sluje sto petdeset pilotov, v priho-
dnje pa bi jih vsako leto radi zapo-
slili okoli dvajset.
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KRONIKA

Cesta na Ljubelj  
je spet odprta
Na cesti Tržič–Ljubelj je na mestu 
skalnega podora, ki se je zgodil 
28. aprila, od konca minulega te-
dna cesta znova odprta. Promet 
poteka izmenično enosmerno in 
je urejen s semaforjema. Gre za 
okoli stometrski pas.
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RAZVEDRILO

Žarki mladostne  
energije
Kranj bo še vse do konca tedna 
utripal v ritmu festivala Teden 
mladih. Festival tudi letos z glas-
benimi, kulturnimi, športnimi in 
zabavnimi dogodki vabi na ulice, v 
prireditvene prostore in pred kon-
certne odre. 

15

ZADNJA

Junaki Everesta  
znova skupaj
Včeraj je minilo štirideset let od 
prvega vzpona Slovencev na naj-
višjo goro sveta. Člane takratne 
odprave je najprej sprejel predse-
dnik države Borut Pahor, nato pa 
so se zbrali še v Slovenskem pla-
ninskem muzeju.

24

VREME

Danes bo oblačno in veči-
noma suho. Jutri bodo pa-
davine pogostejše, veter bo 
oslabel. V četrtek se bo 
oblačnost trgala. Topleje bo.

5/13 °C
jutri: deževno bo
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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DNEVI UGODNIH NAKUPOV
LESNIH PELETOV od 13. - 18. maja 2019

 

180 €
+ DDV/t

www. lesnipele.si
051 250 440
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Po tesh ZPS imajo pele Energije narave
najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
na slovenskem trgu!€

EN
ER

G
IJ

A
 N

A
RA

VE
 D

.O
.O

., 
PO

LJ
A

N
E 

N
A

D
 Š

KO
FJ

O
 L

O
KO

 9
0,

 P
O

LJ
A

N
O

 N
A

D
 Š

KO
FJ

O
 L

O
KO

Mateja Rant

Bled – Gradbena dela pri 
urejanju kolesarske steze 
so začeli na odseku od Mač
kovca do Bohinjske Bele, 
steza pa se bo nato nadalje
vala po lokalni cesti do Obrn, 
ki jo bodo opremili z ustre
zno signalizacijo. Vrednost 
pogodbenih del za ta odsek 
znaša 250 tisoč evrov. V so
delovanju z občinama Bled 
in Bohinj na direkciji že pri
pravljajo načrte za celotno 
povezavo. 

Občina Bled je v preteklo
sti naročila novelacijo pro
jektne dokumentacije in za
gotovila zemljišča za grad
njo, tako blejska kot bohinj
ska občina sta dobili tudi 

seznam za odkupe zem ljišč. 
Zdaj je tudi znano, kako 
bodo kolesarsko stezo spe
ljali skozi najzahtevnejši del 
skozi Sotesko. Na Obrnah 
steza prečka glavno cesto in 
se nato nadaljuje po spodnji 
strani državne ceste pod mo
stom in naprej po ribiški ste
zi, nato se konzolno vpne v 
železniško progo, v Sote
ski pa bo speljana po goz
dnih cestah, je razložil blej
ski župan Janez Fajfar in do
dal, da bosta občini vsaka na 
svojem območju pridobi
li soglasja lastnikov, odkupi 
pa bodo potekali s pomočjo 
državnih in evropskih sred
stev. 

Znana že tudi trasa skozi Sotesko
Republiška direkcija za infrastrukturo je minuli teden začela gradnjo prvega odseka državne kolesarske 
povezave z Bleda proti Bohinju.

Gradbena dela so pri urejanju kolesarske povezave Bled–
Bohinj začeli na odseku od Mačkovca do Bohinjske Bele. 
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Maja Bertoncelj

Medvode – Okrožno sodišče 
v Ljubljani je oktobra lani iz
dalo sklep o končanju ste
čajnega postopka nad dol
žnikom Mebles IMS – v ste
čaju. Stečajni postopek se je 
začel junija 2003. 

Na dan začetka stečajnega 
postopka je bil Mebles las
tnik nepremičnega premo
ženja, premičnega premo
ženja (zalog in opreme), ne
dokončane proizvodnje, ter
jatev, delnic ter sredstev, ki 
so bila na poslovnem raču
nu. Del podjetja Mebles, ki 
je predstavljal nedokonča
no investicijsko dejavnost 

Zbiljski gaj, je bil leta 2003 
prodan novemu investitor
ju Gradis Inženiringu Ljub
ljana (sedaj Gradis skupi
na G – v stečaju, Ljubljana), 
ki je vstopil v položaj stečaj
nega dolžnika kot rešitelj in 
novi investitor ter se zave
zal dokončati naselje Zbilj
ski gaj. Iz unovčene stečajne 
mase so bili poplačani loči
tveni upniki v deležu 43,44 
odstotka, prednostne terja
tve v deležu sto odstotkov in 
terjatve navadnih upnikov v 
deležu 8,63 odstotka. 

V naselju Zbiljski gaj je 
osemdeset hiš, od tega so 
tri nedokončane, Center 
starejših Medvode in tako 

imenovani mali dom (prvo
tno mišljen kot živilska tr
govina), ki je zaživel s pre
delavo v stanovanja in nji
hovo prodajo. Kakšno je sta
nje v naselju danes? Pogled 
nanj je jasen: naselje še ve
dno, skoraj dvajset let kasne
je, ni dokončano. Predstav
nica civilne iniciative Zbilj
ski gaj Zdenka Bokal je poja
snila, da so prebivalci do leta 
2007 sledili stečaju investi
torja Mebles IMS, nato pa so 
se organizirali v civilno inici
ativo. Kot pravi, večini ni bilo 
vseeno, kaj se dogaja, saj so 
si tam ustvarili svoj dom.

Zbiljski gaj: stečaj končan, naselje še ne
Po skoraj dvajsetih letih naselje Zbiljski gaj v Medvodah še vedno ni končano. 
Je pa zaključen stečajni postopek nad dolžnikom Mebles IMS – v stečaju. 

Stanovalci Zbiljskega gaja si želijo, da bi bilo naselje končno urejeno. / Foto: Peter Košenina47. stran

45. stran
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Knjigo prejme MATILDA DAGARIN iz Kranja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert Marija prečista, vseh milosti vir  
v petek, 24. maja 2019, na Brezjah

Na Brezjah v okviru Slovenskega Marijinega narodnega sve-
tišča na praznik Marije Pomagaj, 24. maja 2019, pripravljamo 
poseben dogodek: koncert z naslovom Marija prečista, vseh 
milosti vir (iz pesmi F. Ačka). Koncert bo po večerni sveti 
maši ob 20. uri na trgu pred baziliko Marije Pomagaj. Koncert 
pripravljamo na slovesni praznik Marije Pomagaj, ki jo imenu-
jemo tudi zavetnica slovenskega naroda in h kateri prihajajo 
tudi številni romarji z vsega sveta. Namen večerne prireditve 
je zahvala Mariji Pomagaj za njene priprošnje in posredova-
nje milosti, ki smo jih deležni pri svojem delu in življenju. 
K sodelovanju smo povabili slovenske glasbene ustvarjalce 
različnih zvrsti, ki so z veseljem pristopili k sodelovanju. Večer 
bosta povezovala Bernarda Žarn in Jure Sešek. Letos so se na 
povabilo k sodelovanju odzvali: Modrijani, Prifarski muzikanti, 
Luka Sešek, Slovenski citrarski kvartet, Klemen Torkar, Eva 
Černe, Godba Dobrova - Polhov Gradec, 101ka band, Kvintet 
Dori in br. Alessandro Brustenghi (Assisi). 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo zgoščen-
ko ansambla Modrijani ter knjigo Po Mariji podarjene milos-
ti. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Kdaj praznujemo praznik Marije Poma-
gaj? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 22. maja 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Letos mineva deset let, odkar so slovenski akrobati Dunking 
Devils začeli presegati meje mogočega. V tem času so oča-
rali več kot dve milijardi gledalcev, osvojili dva Guinnessova 
rekorda in dvakrat postali svetovni prvaki. Svoj rojstni dan 
bodo tako v svoji maniri praznovali spektakularno na treh 
spektaklih v Hali Tivoli, in sicer 17. in 18. maja 2019, saj prire-
jajo največji slovenski akrobatski cirkus Dunking Devils Live: 
Adrenalinski spektakel. Na največjem dogodku domače ak-
robatske skupine, kjer bodo nastopili tudi številni domači in 
tuji gostje, boste lahko videli kar štirideset nastopajočih z 
vrhunskimi akrobatskimi točkami, ki vam bodo vzele sapo! 
Vstopnice za adrenalinski spektakel gredo za med. Na voljo 
so na recepciji WOOP! Trampolin parka, na www.eventim.
si in www.mojekarte.si ter na vseh pooblaščenih prodajnih 
mestih Eventima in Mojih kart. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Katero obletnico praznuje akrobatska 
skupina Dunking Devils? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do četrtka, 16. maja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Desetletnica Dunking Devils 17. in 18. maja  
v Hali Tivoli

Suzana P. Kovačič

Tržič – Zbiranje podpisov 
za peticijo Starajmo se z 
dostojanstvom se je zače-
lo 22. februarja letos ob od-
prtju demenci prijazne toč-
ke v Domu Petra Uzarja. Ob 
tej priložnosti sta stanovalec 
doma Drago Istenič in teda-
nja direktorica dr. Anamari-
ja Kejžar peticijo predstavi-
la in pozvala k podpisu sta-
novalce ter predstavnike 
društva Spominčica. Petici-
ja je zaključena, do sedmega 
maja je svoje podpise posre-
dovalo 1194 podpisnikov, od 
tega je iz različnih domov za 
starejše po Sloveniji prišlo 
992 podpisov. 

Glavni pobudnik peticije 
Drago Istenič z njo opozarja 
na problematiko stanovalcev 
domov in socialnovarstve-
nih zavodov. Meni namreč, 
da so starejši premalo zasto-
pani, in hkrati ugotavlja, da 
je ta populacija prestara in 
prebetežna, da bi nase opo-
zarjala s protesti in stavka-
mi, zato se je porodila ide-
ja o peticiji. Kot je pred ne-
kaj dnevi še enkrat poudaril, 
je treba zagotoviti več kadra 
na področju oskrbe in nege, 
opozoril je na kritje stro-
škov dela, ki so (tudi z letoš-
njim povišanjem cen) padli 
na stanovalce v domovih in 
svojce, kar je nesprejemlji-
vo. »Pomembna je skrb za 

ohranitev javne mreže v so-
cialni oskrbi in negi starej-
ših, saj si na stara leta zaslu-
žimo dostojanstvo,« je skle-
nil Istenič. 

Dejstvo je, da so kadrovski 
normativi zastareli ter za-
posleni izgoreli in da domo-
vi za starejše vse bolj posta-
jajo negovalne ustanove, kot 
je potrdila tudi nova direkto-
rica Doma Petra Uzarja dr. 
Karmen Arko. V njihovem 
domu imajo 183 stanovalcev, 
od tega je 178 stalnih, dva sta 
v dnevnem varstvu in trije 

v začasnem sprejemu. Kar 
osemdeset stanovalcev pot-
rebuje popolno oskrbo, kar 
nekaj stanovalcev potrebuje 
sondno prehrano, na oddel-
ku z demenco jih je 23 ... 

Na peticijo se je odzvalo 
ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti. Generalna di-
rektorica Barbara Tiselj je 
ob obisku Doma Petra Uzar-
ja Tržič poudarila, da se mi-
nistrstvo zaveda težav in iz-
zivov, s katerim se sreču-
jejo domovi za starejše. Na 

področju institucionalnega 
varstva starejših je treba iz-
boljšati dostopnost storitev, 
kar lahko zagotovijo le s spre-
jetjem sistemskega zakona o 
dolgotrajni oskrbi. Cilj tega 
zakona (na tega že dolgo ča-
kamo, op. a.) je izboljšanje 
dostopnosti storitev z obli-
kovanjem novega stebra so-
cialne varnosti. Zakon prip-
ravljajo na ministrstvu za 
zdravje, pri pripravi sodeluje 
tudi ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti.

Glas starejših premalo slišan
S peticijo Starajmo se z dostojanstvom, ki je nastala v tržiškem domu za starejše, so zbrali 1194 
podpisov. Nanjo se je že odzvalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pobudnik peticije Drago Istenič (desno) z novo direktorico Doma Petra Uzarja Tržič  
dr. Karmen Arko / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju – Babice in 
medicinske sestre vsako leto 
obeležujejo svoj mednaro-
dni dan; babice 5. maja, me-
dicinske sestre 12. maja. Na 
petkovi slavnostni akademiji 
na Brdu pri Kranju, ki je bila 
sklepno dejanje dvodnevne-
ga kongresa zdravstvene in 
babiške nege, so osvetlili sto-
letnico poklica medicinske 
sestre na Slovenskem; Ange-
la Boškin je 3. februarja 1919 
z nastopom dela na Jesenicah 
postavila temelje temu pokli-
cu in stroki zdravstvene nege. 
Zbrane sta nagovorila pred-
sednik vlade Marjan Šarec, 
ki je poudaril, da je delo ba-
bic in medicinskih sester tis-
to, brez katerega noben zdra-
vstveni sistem ne preživi. Nji-
hovo delo je ocenil kot na-
porno in odgovorno ter poz-
val k trdnemu sodelovanju in 

uresničevanju skupnih ciljev 
vseh deležnikov v zdravstve-
nem sistemu.

Predsednica Zbornice 
zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveze društev 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slo-
venije (Zbornica – Zveza) 
Monika Ažman je za dana-
šnje dni opozorila: »V zad-
njih letih bolj kot kadarkoli 
prej ves čas glasno poudar-
jamo pomen in prizadeva-
nja zdravstvene in babiške 
nege v naši državi za dosega-
nje blaginje celotnega prebi-
valstva. Toda zdi se, da so se 
začele stvari premikati šele, 
ko so mediji z dramatičnimi 
naslovi Medicinske sestre 
delajo na robu moči, Medi-
cinske sestre hodijo z vroči-
no v službo ... začeli poroča-
ti o težkih pogojih dela in sti-
skah zaposlenih.« Medicin-
ske sestre in babice želijo 

okrepiti svoje mesto v središ-
ču reševanja sodobnih zdra-
vstvenih izzivov s soobliko-
vanjem zdravstvene politi-
ke, spodbujanjem v večje vla-
ganje v kadrovske vire zdra-
vstvene nege, z zaposlitva-
mi tudi na vodstvenih polo-
žajih ... »Prav na podlagi teh 
usmeritev je strokovna orga-
nizacija Zbornica – Zveza v 
strategijo zapisala, da bomo 
pripravili vse pogoje za usta-
novitev Nacionalnega inšti-
tuta za raziskave in razvoj 
zdravstvene in babiške nege 
in nadaljevali vse aktivnosti, 
da bo prišlo do sprejema Pra-
vilnika o organizaciji dejav-
nosti zdravstvene in babiške 
nege v javnih zdravstvenih 
zavodih,« je še izpostavila 
Monika Ažman. 

Ustreznejši pogoji za 
delo in ustreznejši kad-
rovski normativi in standar-
di bodo morda le preprečili 

zapuščanje tega poklica in 
migracije v tujino.

Ob tej priložnosti so naj-
zaslužnejšim članom pode-
lili najvišja priznanja Zbor-
nice – Zveze, na Gorenjsko 
je šlo najvišje priznanje Zla-
ti znak Zbornice-Zveze Eri-
ki Povšnar za njen prispe-
vek k razvoju zdravstvene 
vzgoje in promocije zdravja 
na področju primarne zdra-
vstvene dejavnosti in uspeš-
no implementacijo dobrih 
praks. Povšnarjeva je od leta 
1980 zaposlena v Zdravstve-
nem domu Kranj. Priznanje 
Angele Boškin za življenj-
sko delo je prejela Marjeta 
Kokoš, ki je delovala v ma-
riborsekm koncu, a je velik 
pomen za področje sloven-
ske zdravstvene nege doseg-
la tudi na nacionalnem ni-
voju. Posebej izstopa njeno 
delo na vzgojno izobraževal-
nem področju.

Jubilej poklica medicinske sestre
Na akademiji so osvetlili stoletnico poklica medicinske sestre na Slovenskem in podelili priznanja 
najzaslužnejšim s področja zdravstvene nege, na Gorenjsko je šlo priznanje Eriki Povšnar. 
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Zdravje nas vse najbolj boli

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Solidarnostni sistem so 
nam obveznim zdra-
vstvenim zavarovancem 

že zapravili oziroma vzeli na 
področju javnega zobozdra-
vstva, saj z zdravstveno kar-
tico (ta ni zastonj!) za svoje 
zobe opravimo samo še nekaj 
manj kot nič. Prav sramotno 
za našo baje bogato druž-
bo je, da dopušča, da se po-
sameznikov socialni status 
lahko pokaže že, ko odpremo 
usta (so seveda izjeme, ko jih 
je zobozdravnikov na smrt 
strah, a to je druga zgodba). 
Potihoma so se nam odvze-
male pravice do zobozdra-
vstvenih storitev, v javnem 
sistemu jih doplačujemo vse 
več. Zato toliko bolj skrbijo 
nakopičeni problemi na po-
dročju družinske medicine, ki 
področje zdravja ljudi zajema 
mnogo širše kot zobozdravstvo 
– izbrani osebni družinski 
zdravnik je prvi stik na poti 
do postavitve prve prave dia-
gnoze; ta lahko reši življenje. 
Brez dobrih temeljev hiša ne 
stoji tako, kot mora, družinski 
zdravnik je ta temelj. Da so te-
melji vse bolj krhki, sem pisala 
že pred več leti in ničkolikok-
rat; o tem, da je družinskih 
zdravnikov (in tudi pediatrov) 
na Gorenjskem premalo, ker 
kadra sistem ne zagotavlja, da 
je nekdanja zdravstvena mini-
strica pred štirimi leti (morda 
že kdo prej) napovedala raz-
bremenitev obstoječih zdrav-
nikov in z ukrepi pridobitev 
več novih zdravnikov v nekaj 
letih. Rezultata ni bilo oziro-

ma je tak, da je zdaj prekipelo 
še družinskim zdravnikom 
in jih je večina v kranjskem 
zdravstvenem domu zaradi 
domnevne izgorelosti dala 
odpoved, nazaj v javni zavod 
pa pridejo le, če se jim delovni 
pogoji izboljšajo. Za nobenega 
pacienta ne vem, da bi bil rav-
nodušen do tega. Zdravje nas 
vse najbolj boli. 

Podpiram ohranitev jav-
nega zdravstva, model zdra-
vstvenih domov in zdravnike, 
ki se zavzemajo zanj (in za 
razbremenitev), ne podpi-
ram pa izhoda zdravnikov iz 
enotnega javnega plačnega 
sistema. Se nam pa solidar-
nostni sistem, s katerim naj 
bi z javnim servisom omogo-
čali vsem enako dostopnost 
zdravstvenih storitev, očitno 
vse bolj izmika. Kdaj in zakaj 
smo nekdaj vzdržno stanje v 
javnem sistemu začeli izgub-
ljati? Trenutno obljubljena 
volja političnih odločevalcev 
je, da se bodo stvari v kratkem 
v družinski medicini začele 
obračati na bolje. Tudi kar 
običajna je postala f loskula, 
da bomo za svoje zdravje že 
plačali kaj več, ko pa toliko 
zapravimo za druge manj 
pomembne reči. Saj vplaču-
jemo, a več od tega nekateri 
niti ne zmorejo. Solidarnostni 
sistem je v naši družbi dobro 
deloval, so se pa očitno apetiti 
spremenili. Več privatizacije 
zdravstva? Vprašanje v slogu 
televizijskega Milijonarja: bi 
raje zamenjali to vprašanje ali 
naj raje odloči glas ljudstva? 

Mateja Rant

Žiri – Svojo usposobljenost 
je na regijskem preverjanju 
prikazalo trinajst ekip z vse 
Gorenjske. Najbolje se je 
odrezala ekipa prve pomo-
či škofjeloškega območne-
ga združenja Rdečega križa, 
ki se je tako uvrstila na 25. 
državno preverjanje uspo-
sobljenosti ekip prve pomo-
či, ki bo predvidoma okto-
bra v Postojni. Regijsko pre-
verjanje v Žireh sta pripravi-
la kranjska izpostava Upra-
ve Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje in škof-
jeloško območno združenje 
Rdečega križa Slovenije v so-
delovanju z Občino Žiri. 

V Žireh so tokrat prever-
jali delovanje in usposoblje-
nost ekip prve pomoči v nu-
denju prve pomoči ob narav-
nih in drugih nesrečah ter 
izrednih dogodkih, ki lah-
ko prizadenejo občino, regi-

jo in tudi širše območje. Svo-
je znanje in usposobljenost 
so ekipe lahko prikazale na 
štirih delovnih mestih, na 
vsakem so morali oskrbeti 

drugačne poškodbe, je raz-
ložil vodja odbora za izved-
bo preverjanja Robert Skri-
njar. »Na vsakem delovnem 
mestu ekipa dobi osnov-
ne podatke o ponesrečen-
cih, vodja ocenjevalcev jim 
v petih minutah razloži, kaj 
naj bi se zgodilo, potem pa 
imajo na voljo deset minut 
za oskrbo poškodovancev, 
ki se točkuje,« je potek pre-
verjanja razložil Skrinjar in 
dodal, da se na podlagi sku-
pnega seštevka točk z vseh 
štirih delovnih mest dolo-
či prvouvrščena ekipa, ki se 
uvrsti tudi na državno pre-
verjanje. Po besedah stro-
kovnega vodje preverjanja 
Damjana Slabeta so pripra-
vili štiri različne simulaci-
je nesreč ob predpostavki, 
da se je nad Žirmi in okoli-
co razbesnelo hudo neurje. 

Tako so ekipe reševale obča-
ne, ki so se poškodovali ob 
padcu drevesa na električni 
vod, prvo pomoč so morali 
nuditi tudi utopljencu, ko je 
zalilo klet ene od stanovanj-
skih hiš. Pri trgovini v sre-
dišču Žirov je prišlo do uda-
ra strele, zato so morali oskr-
beti štiri osebe, ki niso kaza-
le znakov življenja, med nji-
mi tudi dojenčka. »Oživlja-
nje štirih oseb hkrati je bilo 
kar zahtevno. Na voljo so 
imeli dva defibrilatorja, ene-
ga je imela ekipa s sabo, dru-
gega pa je prinesla trgovka iz 
trgovine,« je scenarij opisal 
Slabe. Pomoč so nudili še 
delavcem, ki so se poškodo-
vali ob porušenju gradbene-
ga odra, in poškodovancu na 
invalidskem vozičku, na ka-
terega je padla opeka. Oskr-
beti so morali še štiri osebe, 

ki so poskušale najti zavetje 
pod nadstreškom kolesarni-
ce. Med preverjanjem uspo-
sobljenosti so se ekipe usta-
vile še na dveh učnih prika-
znih točkah. Največ zani-
manja je pritegnil prikaz po-
stopka snemanja čelade pri 
poškodovanem motoristu in 
nato celotnega pristopa k os-
krbi poškodovanega moto-
rista. Račevski gasilci pa so 
predstavili svoj kombi z zelo 
zanimivo opremo za teh-
nično reševanje in nudenje 
prve pomoči ob nesrečah.

Na ta način želijo prvo po-
moč približati javnosti ter 
občanom prikazati delo in 
poslanstvo ekip prve pomo-
či, članom ekip pa omogo-
čiti preizkus znanja v reše-
valnih aktivnostih, kot bi de-
jansko potekale ob množič-
ni nesreči.

Najboljša škofjeloška ekipa
V Žireh je minulo soboto potekalo 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju v Žireh so ekipe prve pomoči prikazale svojo usposobljenost. 
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Od danes do če-
trtka, od 14. do 16. maja, na 
Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani poteka nova pri-
reditev Dnevi medgenera-
cijskega sožitja. Prireditev 
je osrednji dogodek Zveze 
društev upokojencev Slo-
venije (ZDUS), ki postavlja 
v ospredje medgeneracij-
sko sodelovanje in solidar-
nost. »Staranje prebivalstva 
ni samo stvar starejše ge-
neracije. Evropa potrebu-
je družbo vseh starosti,« ob 
tem pove predsednik ZDUS 
Janez Sušnik. Na pobudo 

ZDUS-a je bila zato usta-
novljena Medgeneracijska 
koalicija Slovenije – MeKoS, 
v kateri sodelujejo še Dijaška 
in Študentska organizacija 
in Mladinski svet Slovenije. 
Soorganizatorja prireditve 
sta še Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Ministr-
stvo za okolje in prostor, si-
cer pa jo podpira še pet dru-
gih ministrstev. 

Osrednja tema je trg dela 
in upokojevanje, o tem se 
bo zvrstilo več okroglih miz, 
na osnovi razprav pa bo 
MeKoS oblikoval zakono-
dajne pobude. Razpravljali 

bodo o gmotnem položa-
ju upokojencev, sobiva-
nju in ustvarjanju delovnih 
mest na kmetijah, vlogi ne-
formalnih oskrbovalcev in 
medgeneracijski pomoči 
pri skrbi za starejše, vseži-
vljenjskem učenju, pripra-
vah na upokojitev, o neti-
pičnih in negotovih obli-
kah dela ter mentorstvu kot 
obliki medgeneracijskega 
prenosa znanja. Na različ-
nih predavanjih in delavni-
cah bodo spregovorili o de-
menci in ohranjanju spomi-
na, o aktivnostih, ki zagota-
vljajo večjo varnost v prome-
tu, o programih za krepitev 

zdravja in podobnem. Na 
Odru sožitja se bo predsta-
vilo več kot šestdeset sku-
pin iz vse Slovenije, nasto-
pi zborovskih, folklornih in 
dramskih skupin bodo sa-
mostojni ali medgeneracij-
sko zasnovani, na ogled bo 
razstava nesnovne in žive 
kulturne dediščine, obisko-
valci se bodo lahko udeleži-
li raznih rokodelskih delav-
nic, ki jih pripravlja 180 ro-
kodelcev. Program sprem-
lja sejemska razstava, na 
kateri sodelujejo ministr-
stva, nevladne organizacije, 
podjetja in drugi, skupno se 
predstavlja sto ponudnikov.

Dnevi medgeneracijskega sožitja
V Ljubljani danes, jutri in pojutrišnjem potekajo prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja.

Na 25. državno 
preverjanje 
usposobljenosti ekip 
prve pomoči, ki bo 
predvidoma oktobra 
v Postojni, se je 
uvrstila ekipa prve 
pomoči škofjeloškega 
območnega združenja 
Rdečega križa, ki je na 
regijskem preverjanju 
zbrala največ točk.
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NOČNI POHOD NA JAMNIK –
razgled z gorenjskega balkona ob polni luni

Kdaj? V soboto, 18. maja, ob 20. uri. Zbor: pri gostilni  
“Na Razpokah” v Nemiljah. Pohod bo ob vsakem vremenu.
Oprema: pohodna oblačila in čevlji, palice, naglavna lučka,  

rezervna oblačila. Startnina 5 EUR vključuje vodenje,  
topli napitek in prigrizek. Plačilo startnine: Zavod za turizem  
in kulturo Kranj, Glavni trg 2, Kranj ali pol ure pred začetkom 

pohoda  v gostilni “Na Razpokah” v Nemiljah.
Informacije: 040/469 834 ali na www.visitkranj.si / info@visitkranj.si

KRAJEVNA SKUPNOST  
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Marjana Ahačič

Ljubno – Svetu Krajevne 
skupnosti Ljubno je zaradi 
odstopa večine članov prene-
hal mandat. V skupni odsto-
pni izjavi, ki so jo podpisali 
štirje člani, so ti kot razlog za 
svoj odstop navedli nesode-
lovanje z drugimi člani sveta 
krajevne skupnosti in neza-
upanje v predsednika Sveta 
krajevne skupnosti; to funk-
cijo je po zadnjih lokalnih 
volitvah prevzel Boštjan Sok-
lič, ki je na tem mestu nado-
mestil dotedanjega dolgole-
tnega predsednika sveta KS 
Branka Fajfarja. 

Da bi krajane podrobne-
je seznanili z nastalo situa-
cijo, je radovljiški župan Ci-
ril Globočnik prejšnji petek 

sklical javno srečanje kraja-
nov Ljubnega, na katerem 
je zbranim med drugim po-
jasnil trenutno stanje, prav 
tako je na očitke članov sveta 
KS s pojasnili odgovoril Bo-
štjan Soklič. Župan je ude-
ležencem še povedal, da je 
občinska volilna komisi-
ja že sprejela sklep o razpi-
su predčasnih volitev v svet 
te krajevne skupnosti. Voli-
tve bodo v nedeljo, 30. juni-
ja, za dan razpisa volitev, s 
katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, pa je dolo-
čen 15. maj. Volitve bodo po-
tekale na dveh voliščih, in si-
cer v Ljubnem in na Posav-
cu. Po ocenah župana naj bi 
bil strošek izvedbe nadome-
stnih volitev okoli deset ti-
soč evrov.

V Ljubnem bodo 
nadomestne volitve
Pred kratkim je odstopilo pet članov Sveta 
Krajevne skupnosti.

Urša Peternel

Jesenice – Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Jese-
nice je s slovesnostjo v dvo-
rani jeseniškega gledališča 
obeležila pol stoletja delova-
nja. A kot je poudarila pred-
sednica Henrika Zupan, za-
četki organiziranega združe-
vanja obrtnikov na Jesenicah 
segajo že 65 let nazaj, v leto 
1954, ko je bilo ustanovljeno 
Obrtniško kulturno društvo 
Jesenice. Danes ima zborni-
ca 264 članov iz občin Jeseni-
ce, Kranjska Gora in Žirovni-
ca (od Rateč do Rodin), član-
stvo je prostovoljno in se zad-
nja leta znova povečuje. 

»Naše poslanstvo je pomoč 
obrtnikom in podjetnikom 

z organizacijo izobraže-
vanj, usposabljanj in semi-
narjev, s specialističnim 

svetovanjem na različ-
nih področjih, informi-
ranjem o novostih …« je 

dejala Zupanova in doda-
la, da je posebej pomemb-
na tudi skrb za varovanje in-
teresov obrtnikov, da jih sli-
ši politika, ki oblikuje zako-
nodajo. 

Ob jubileju so podelili 
priznanja članom, ki dejav-
nost opravljajo deset, dvaj-
set, trideset, petintrideset in 
več let, ter priznanja za na-
daljevanje tradicije iz roda v 
rod. Slovesnosti sta se ude-
ležila tudi državni sekretar 
za malo gospodarstvo Franc 
Vesel in podpredsednik 
Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije Ivan Meh, ki 
je območni zbornici pode-
lil zlati pečat 2019, nekda-
nji dolgoletni sekretarki Vil-
mi Hribar pa bronasti ključ.

Praznik jeseniških obrtnikov
Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice je obeležila pol stoletja delovanja.

Podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Ivan 
Meh je območni zbornici podelil zlati pečat 2019, nekdanji 
dolgoletni sekretarki Vilmi Hribar pa bronasti ključ. 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Okrog sedemdeset 
slovenskih in tujih razsta-
vljavcev v Dvorani tržiških 
olimpijcev na 47. Mednaro-
dnih dnevih mineralov, fosi-
lov in okolja (Minfos) ter čez 
štirideset zlatarjev in obliko-
valcev nakita na razstavi Na-
rava in nakit v Galeriji Pavi-
ljon so minule dni obisko-
valce privabili v Tržič. Min-
fos sta organizirala Turistič-
no društvo (TD) Plac Tržič 
ter Društvo prijateljev mi-
neralov in fosilov Slovenije 
v sodelovanju s Prirodoslov-
nim muzejem Slovenije. 
Kot je poudaril predsednik 
TD Plac Peter Miklič, je vsak 
Minfos poseben po nekate-
rih dogodkih, letos sta izsto-
pala predstavitev rudnika 
Sitarjevec v Litiji in razstava 
Narava in nakit. Miklič upa, 
da se bo sodelovanje med 
zlatarji, oblikovalci nakita in 
razstavljavci ohranilo. 

Muzejski svetovalec, vod-
ja Kustodiata za geologijo in 
namestnik direktorice Pri-
rodoslovnega muzeja Slove-
nije dr. Miha Jeršek je pou-
daril: »Minerali in fosili so 
čudovite stvaritve narave. So 
bleščeči, sijajni, vsak si zaže-
li kakšnega, ampak če pog-
ledamo nekoliko globlje, v 
sebi nosijo zgodbe. Vsi, ki 
se ukvarjamo z minerali in 
fosili, ne glede na to, ali jih 
samo zbiramo ali raziskuje-
mo, imamo privilegij ugota-
vljati, kaj se je dogajalo na 
našem planetu pred več mi-
lijoni let. Večina strokovnih 

razstav odkriva minerale in 
fosile, ki so stari vsaj dva, tri, 
lahko tudi več deset milijo-
nov let, in kakšno je bilo ne-
koč življenje. S tematskimi 
razstavami, sploh v okviru 
Društva prijateljev minera-
lov in fosilov iz Tržiča, vidi-
mo to bogato paleontološko 
dediščino in temu se pridru-
žujejo tudi minerali. Kdo bi 
pomislil, da bomo v Halozah 
pred dvajsetimi leti našli kri-
stale kremena, ki so zelo za-
nimivih, svojevrstnih oblik. 
Rudnik Sitarjevec v Litiji pa 
je eden redkih rudnikov, ki 
ima zelo različno mineralno 
sestavo, primerki mineralov 

in kristalov iz tega rudni-
ka so ohranjeni na Duna-
ju, v Gradcu, v večini najpo-
membnejših evropskih mu-
zejev, tudi v našem prirodo-
slovnem. Dediščina, ki jo po-
nuja Sitarjevec, sploh z no-
vim pristopom, možnostjo 
turističnega ogleda, je ned-
vomno eden od letošnjih 
presežkov.« Miha Jeršek je 
poleg tega, da je razstava tudi 
prodajna, poudaril izobra-
ževalno noto Minfosa in de-
lavnice oddelka za geologi-
jo Naravoslovnotehniške fa-
kultete, Zlatarske šole Men-
geš, Višje strokovne šole Se-
žana, ki je demonstrirala 

brušenje kamna ... »To je 
ena redkih razstav, ki delav-
nice ohranja v takšnem ob-
segu in mislim, da je to edi-
na prava pot,« je sklenil.

Tržiški župan Borut Sa-
jovic je poudaril, da je Min-
fos pokazal, naj tisto, kar je 
dobro, živi naprej, vedno pa 
ti dnevi spominjajo tudi na 
s Tržičem pobrateno mesto 
Sainte-Marie-aux-Mines, saj 
je Minfos otrok tega pobra-
tenja. Minfos ima spremlja-
joče aktivnosti, od ustvarjal-
nic za otroke do ogleda mu-
zejskih zbirk, vodenih ogle-
dov po okoliških znamenito-
stih pa tudi tržni dan. 

Sijajni pripovedovalci časa
»Minerali in fosili so čudovite stvaritve narave. So bleščeči, sijajni, vsak si zaželi kakšnega, ampak 
če pogledamo nekoliko globlje, v sebi nosijo zgodbe ...« S temi besedami je dr. Miha Jeršek iz 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije povzel ta čudoviti svet, ki je bil že tradicionalno na ogled v Tržiču.

Da je uspel tudi letošnji Minfos, imata veliko zaslug dva od organizatorjev – predsednik 
TD Plac Tržič Peter Miklič (levo) in muzejski svetovalec ter namestnik direktorice 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije dr. Miha Jeršek. / Foto: Tina Dokl



5Gorenjski glas
torek, 14. maja 2019 info@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenija je med pr-
vimi desetimi državami v 
Evropski uniji glede udelež-
be izobraževanja odraslih, 
s številnimi dogodki, ki vse 
leto potekajo tako v mestih 
kot v manjših krajih in va-
seh, pa se v Andragoškem 
centru Slovenije trudijo, da 
bi učenje doseglo čim več 
ljudi. Vrhunec tega dogaja-
nja je zadnja leta Teden vse-
življenjskega učenja, ki bo 
letos potekal vse do 30. juni-
ja.»Teden vseživljenjskega 
učenja je že zdavnaj prera-
sel meje nacionalnega pro-
jekta na področju promoci-
je in ozaveščanja odraslih v 
Sloveniji o pomenu vključe-
vanja v izobraževanje in uče-
nje. Razširil se je v nacional-
ni festival, gibanje za udeja-
njanje kulture vseživljenj-
skosti učenja,« je ob nacio-
nalnem odprtju letošnjega, 
že 24. Tedna vseživljenjske-
ga učenja poudaril direktor 
Andragoškega centra Slove-
nije Andrej Sotošek.

Andragoški center Slove-
nije je namreč nacionalni ko-
ordinator Tedna vseživljenj-
skega učenja, pri čemer mu 
vsa leta ob strani stoji tudi 
ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport. Kot 
je povedala Elvira Šušmelj, 
ki na ministrstvu skrbi tudi 
za izobraževanje odraslih, 

so za projekt letos namenili 
okoli 178 tisoč evrov. »Dogo-
dek, ki ga začenjamo danes, 
je prav zagotovo praznik iz-
obraževanja odraslih in vse 
življenjskega učenja. Veliko 
več besed in pozornosti je 
v javnosti ves čas namenje-
ne izobraževanju in vzgoji 
mladih, vendar pa je to zna-
nje vsako leto bolj treba nad-
grajevati in dopolnjevati,« je 
opozorila Šušmeljeva.

O pomenu učenja in pod-
pori zanj je na uvodni slove-
snosti spregovorila tudi dr-
žavna sekretarka na ministr-
stvu za šolstvo in šport Mar-
tina Vuk, ob pestrem kultur-
nem dogajanju na odru Le-
tnega gledališča Khislstein 
pa so podelili tudi prizna-
nja za promocijo učenja in 
znanja odraslih. V kategoriji 

učeči se posamezniki sta bili 
nagrajeni Mirjana Debelak 
iz Kranja in Nataša Horvat 
iz Lendave, v kategoriji uče-
ča se skupina študijski kro-
žek Lipovci, v kategoriji pod-
jetij in ustanov pa Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica in 
Iskraemeco, d. d., Kranj.

Območni koordinator Te-
dna vseživljenjskega učenja 
je Ljudska univerza Kranj, 
direktorica Mateja Šmid pa 
je poudarila velik pomen 
sodelovanja. »Brez sodelo-
vanja pri pripravi različnih 
dogodkov tudi Tedna vseži-
vljenjskega učenja ne bi bilo. 
Letos je število partnerjev v 
mreži sodelujočih krepko 
naraslo, tako da jih je že 61, 
česar smo veseli in hkrati na 
to tudi ponosni, saj to pome-
ni, da smo vsa dosedanja leta 

dobro delali in hkrati dob-
ro promovirali vseživljenj-
sko učenje in tudi izobraže-
vanje,« je povedala Mateja 
Šmid in pojasnila, da bo le-
tos v času do konca junija po-
tekalo kar sto osemdeset raz-
ličnih dogodkov. »V tem času 
bo veliko priložnosti za brez-
plačno izobraževanje in uče-
nje, tudi za tiste, ki si novih 
znanj in spretnosti ne more-
jo plačati,« je tudi pojasnila 
Šmidova in dodala, da bo to 
tudi priložnost za praznova-
nje šestdesetletnice Ljudske 
univerze Kranj. Prav tako je 
povabila, da si v brošuri in na 
spletni strani ogledate, kdaj 
bodo različni dogodki po-
tekali, pa tudi, da se jutri, v 
sredo, udeležite Parade uče-
nja, ki bo potekala na Sloven-
skem trgu v Kranju.

Izobilje priložnosti za učenje
Začel se je nacionalni Teden vseživljenjskega učenja, ki bo z različnimi prireditvami in predstavitvami 
možnosti za učenje trajal več kot petdeset dni. Jutri v Kranju Parada učenja.

Nacionalno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja je bilo v petek v Letnem gledališču 
Khislstein. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Prireditev 
Evropska vas, ki jo že osmo 
leto zapored gosti Radovlji-
ca, je predstavlja zaključek 
celoletnega projekta, v okvi-
ru katerega šolarji spozna-
vajo evropske države. Evrop-
sko vas zadnjih osem let or-
ganizira Osnovna šola Anto-
na Tomaža Linharta. »Cilj 
projekta je spodbuditi med-
kulturno razumevanje, to-

leranco, solidarnost, spo-
znavanje drugih narodov 
in držav v Evropski uniji ob 
hkratnem zavedanju lastne 
kulturne identitete,« je po-
vedala Anita Hrovat, na-
mestnica ravnateljice rado-
vljiške osnovne šole. 

»Ideja Evropske vasi osta-
ja enaka: širitev poznavanja 
različnih kultur, spoštovanje 
drugačnosti, raznolikosti. 
Naši učenci, dijaki in otroci 
v vrtcu vse leto sodelujejo pri 
različnih projektih in ustvar-
jajo dejavnosti. Podrobno se 
seznanijo z jezikom, nošami, 

navadami in posebnostmi iz-
branih evropskih držav. Pri 
pripravi projekta so šole so-
delovale z veleposlaništvi, 
starši, občani in svojimi par-
tnerskimi šolami v Evropi. 
Danes pa je Linhartov trg 
Evropa v malem. Mladi so 
predstavili zgodovino držav 
članic Evropske unije, njiho-
ve geografske in etnične zna-
čilnosti, kulturo, običaje, na-
rodne noše, glasbo in kulina-
riko.«

Na Evropski vasi so sode-
lovale osnovne šole in vrtci 
iz občin Bled, Bohinj, Gorje, 
Jesenice, Žirovnica, Kranj in 
Radovljica ter učenci Glas-
bene šole Radovljica, dijaki 
Ekonomske gimnazije Ra-
dovljica ter strokovne delav-
ke radovljiške knjižnice. Pri-
reditve se je udeležilo tudi 
več kot šestdeset otrok iz za-
grebške Osnovne šole Iva-
na Gundulića, predstavniki 
šol iz Banjaluke in Herceg-
novega ter romunski velepo-
slanik v Sloveniji Anton Ni-
culescu.

Evropa v malem
Otroci iz gorenjskih šol so v starem mestnem 
jedru Radovljice v sredo spet postavili Evropsko 
vas: na stojnicah so predstavili države članice 
Evropske unije, njihovo kulturo, kulinariko in 
turistične znamenitosti.

Linhartov trg je bil v sredo v znamenju Evrope.

Celoten projekt bo sicer 
po oceni vreden šest milijo-
nov evrov, od tega bo direk-
cija prispevala 3,5 milijona 
evrov, dva milijona evrov bo 
kohezijskih sredstev, pol mi-
lijona evrov pa bosta prispe-
vali občini Bled in Bohinj. 

Kot so še razložili na blejski 
občini, morajo biti vsa zem-
ljišča pridobljena do jeseni 
2020, gradnja pa se bo izva-
jala po odsekih glede na sta-
nje zemljišč in pripravlje-
nost projektne dokumenta-
cije, so še pojasnili in doda-
li, da bo gradnja predvidoma 
končana do leta 2022.

Znana že tudi trasa skozi 
Sotesko
31. stran

Kranj – V okviru akcije za večjo varnost kolesarjev policisti te 
dni opravljajo več nadzora tudi nad kolesarji. Tako so samo v 
petkovi akciji ugotovili trideset kršitev, največ kolesarjev pa je 
vozilo po napačni strani ceste, bili so pod vplivom alkohola, 
uporabljali so telefon, mlajši od 18 let pa niso imeli čelade. 
Ugotovili so tudi, da ponoči vozijo brez luči. Samo v nedeljo 
so se trije kolesarji tudi ponesrečili, od tega so kranjskogorski 
policisti obravnavali hujši padec na območju Belce.

Kolesarji so večkrat neprevidni
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – »Adria 
Airways se je odločila dati 
nov zagon svoji letalski šoli, 
s čimer jo želimo v večji meri 
povezati v procese podjetja. 
Eden od prvih ukrepov je tako 
dan odprtih vrat, s katerim že-
limo širši javnosti, predvsem 
pa mladim, približati poklic 
pilota,« nam je povedal odgo-
vorni poslovodni delavec le-
talske šole Tadej Notersberg. 

Adria s tem odgovarja na 
globalne izzive letalske in-
dustrije. Rast števila potni-
kov namreč že presega tre-
nutne kapacitete tako v le-
talski infrastrukturi kot tudi 
pri kadrih. Potniška letala so 
lani opravila 11 milijonov po-
letov, število zamud, ki so jih 
pri tem zabeležili, pa je pre-
seglo 19 milijonov minut, kar 
predstavlja kar 36 let in sko-
raj dva meseca. Številne za-
mude so lani občutili tudi po-
tniki Adrie Airways. Kot pra-
vijo v letalskem prevozniku, 
je med glavnimi razlogi po-
leg omejitev v zračnem pro-
storu in vremenskih razmer 
tudi pomanjkanje posadk. 

Tudi zato so se v Adriini 
letalski šoli odločili, da v le-
talske poklice pritegnejo več 

mladih. A kot poudarja No-
tersberg, bodo z aktivnostmi, 
kot je bil petkov dan odprtih 
vrat, prve sadove poželi v naj-
boljšem primeru šele čez pol-
tretje leto. Toliko namreč tra-
ja program, s katerim kandi-
date usposobijo do te mere, 
da izpolnijo pogoje, s kateri-
mi se lahko prijavijo na raz-
pis za delovno mesto pilota 
potniškega letala. 

Adriina letalska šola ima 
štiridesetletno tradicijo, v 
tem času so izšolali ok oli 

2400 pilotov. »Večkrat se 
nam je že potrdilo, da so pilo-
ti iz lastne šole najbolje uspo-
sobljeni, poleg tega pa mno-
gi letijo tudi za druge letalske 
družbe, kar prav tako doka-
zuje, da delamo dobro,« je še 
povedal Notersberg. 

Atraktivnosti pilotskega 
poklica navkljub pa eno iz-
med večjih ovir marsikomu 
predstavlja denar. Šolanje, ki 
pripelje do stopnje, ko lahko 
kandidat upravlja potniško le-
talo, namreč stane okoli 65 ti-
soč evrov, kar za večino star-
šev, ki po navadi prevzamejo 
finančno breme na svoja ple-
ča, predstavlja težavo. 

Da je zanimanje za poklic 
pilota kljub temu precejšnje, 
dokazuje obisk dneva odpr-
tih vrat, ki se ga je udeležilo 
kakih trideset mladih in nji-
hovih staršev, ki so se lahko 
preizkusili tudi na simulator-
ju, ki ga imajo v letalski šoli. 
Lep, a težak poklic pilota pa 
jim je predstavil Adriin kapi-
tan Branko Ivanuš, ki je odgo-
varjal predvsem na vprašanja 

v zvezi s pridobivanjem pot-
rebnih licenc, mlade pa je za-
nimalo tudi, koliko je zdoma 
in kako poteka njegov delovni 
dan. Na vprašanje, česa ga je 
pri svojem delu najbolj strah, 
pa je pomenljivo odgovoril: 
»Vse večji izziv letalstva je v 
egoističnih potnikih, ki lahko 
za posadko predstavljajo veli-
ko težavo. Zato me je bolj kot 
to, da bo z letalom kaj narobe, 
strah, kako se bodo obnašali 
potniki na krovu.« 

Adria trenutno zaposluje 
150 pilotov, ker pa je letalska 
industrija v precejšnjem po-
rastu, bodo v prihodnje še za-
poslovali. »Za letošnjo sezo-
no pomanjkanja ne zaznava-
mo, glede na trenutne pro-
jekcije lastnikov pa bomo na 
letni ravni v prihodnje vsako 
leto potrebovali še dodatnih 
dvajset pilotov. Letalska šola 
tako predstavlja pomemben 
vir novih kadrov,« je še do-
dal Notersberg. V Adriini le-
talski šoli sicer letno izšola-
jo od štirideset do šestdeset 
pilotov.

Ko bom velik, bom pilot
V letalski šoli Adrie Airways so organizirali dan odprtih vrat, s katerim so predvsem mladim želeli 
približati poklic pilota. Letalski prevoznik trenutno zaposluje sto petdeset pilotov, v prihodnje pa bi jih 
vsako leto radi zaposlili okoli dvajset.

Mladi so se lahko preizkusili tudi na simulatorju letenja.

Veliko mladih in njihovih staršev se je udeležilo dneva odprtih vrat, na katerem je svoje 
izkušnje s poklicem pilota predstavil tudi Adriin kapitan Branko Ivanuš. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Med 11. in 18. majem 
v Sloveniji potekajo dogodki 
v okviru kampanje EU pro-
jekt, moj projekt. Obiskoval-
ci se lahko udeležujejo de-
lavnic, ogledov, rekreativnih 
pohodov, dnevov odprtih 
vrat v podjetjih, gledaliških 
predstav in drugih dogod-
kov, ki predstavljajo evrop-
ske projekte in njihove re-
zultate. Več jih poteka tudi 
na Gorenjskem.

Tako je v podjetju Ener-
gija narave v Gorenji vasi v 
soboto, 18. maja, dan odpr-
tih vrat. V soboto bodo obi-
skovalci lahko ob obisku 
centralne čistilne naprave v 
Domžalah spoznali nadgra-
dnjo čistilne naprave Dom-
žale - Kamnik. V Kamniku 
ves teden poteka vrsta de-
javnosti v zvezi s krepitvi-
jo zdravja Pod Kamniškimi 
planinami živimo zdravo: 
od tekmovanja treh genera-
cij Najbolj fit družina, poho-
da na Sv. Primoža, obiska 

tržnice v Kamniku, izleta na 
Veliko planino, sprehoda do 
planinskega doma z vrtcem 
Komenda, dneva odprtih 
vrat zdravstvenega doma do 
spoznavanja kulinarike v sa-
mostanu Mekinje. V Kranju 
bodo spoznali projekt soci-
alne aktivacije ranljivih sku-
pin Star up soc, v četrtek, 16. 
maja, bodo projekt popol-
dne predstavili na Mestnem 
trgu, kjer bo tudi igrica za ot-
roke. V Kranju bodo v sredo, 
15. maja, na Slovenskem trgu 
potekale dejavnosti v okviru 
Medgeneracijskega centra 
Gorenjske, 16. maja pa bo 
na Zavodou RS za zaposlo-
vanje v Kranju okrogla miza 
Sistemska napaka, pogovor o 
prehodu mladih s posebnimi 
potrebami na trg dela. V Ško-
fji Loki pa predstavljajo pro-
jekt SPOT, slovenska poslov-
na točka. Še danes, 14. maja, 
v sejni dvorani upravne eno-
te od 17. ure naprej poteka 
brezplačno usposabljanje o 
poslovni komunikaciji v an-
gleškem jeziku.    

Spoznavajo 
evropske projekte
Ta teden v Sloveniji poteka več kot sto dogodkov, 
kjer lahko obiskovalci spoznavajo evropske 
projekte in njihove rezultate.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Pošta Slovenije je v pe-
tek s konzorcijem prodajal-
cev, ki ga sestavljajo SID ban-
ka, NLB, NKBM, Gorenjska 
banka, SKB banka in Banka 
Intesa Sanpaolo, podpisala 
pogodbo o nakupu 72 odstot-
kov delnic Intereurope. Ku-
pec in prodajalec sta sklenila 
pogodbo pod odložnimi po-
goji, ki med drugim vključu-
jejo pridobitev odločbe javne 
agencije za varstvo konkuren-
ce o skladnosti koncentracije 

s pravili konkurence. Posel 
bo predvidoma zaključen v 
drugi polovici leta, potlej pa 
bo Pošta Slovenije v zakon-
sko predpisanem roku obja-
vila tudi ponudbo za nakup še 
preostalih delnic Intereuro-
pe. S tem bo postala največje 
logistično podjetje v Sloveni-
ji, njen cilj pa je postati vodil-
ni logistični operater na trgu 
jugovzhodne Evrope.

Skupina Pošta Slovenije je 
lani s prodajo ustvarila 250,7 
milijona evrov čistih prihod-
kov, ob tem pa je imela tudi 

10,4 milijona evrov čistega do-
bička ali 1,5 milijona evrov več 
kot leto prej. Več kot tri četr-
tine prihodkov (77 odstotkov) 
je ustvarila s poštnimi storit-
vami, sedem odstotkov z de-
narnimi storitvami, šest od-
stotkov z logističnimi in deset 
odstotkov s preostalimi stori-
tvami. Pri prihodkih, ki jih je 
ustvarila s poštnimi storitva-
mi, so dosegli največjo rast s 
prihodki od paketnih in logi-
stičnih storitev, tako da delež 
teh storitev predstavlja že peti-
no vseh storitev v skupini.    

Pošta Slovenije kupila 
večinski delež Intereurope

Suzana P. Kovačič

Tržič – Od sobote, 11. maja, 
dalje je v Razstavno-izobra-
ževalnem središču (RIS) 
Dolina na ogled razstava z 
naslovom Tržiška Bistri-
ca – neukročena trmoglav-
ka Karavank. Na desetih pa-
nojih so predstavljene po-
sledice naravnih dogodkov, 
ki jih s prostim očesom lah-
ko opazujemo v reki Tržiška 
Bistrica in ob njej od Jelen-
dola do naselja Čadovlje pri 
Tržiču. Da so se podobni 

dogodki, kot je bila lansko-
letna oktobrska ujma, do-
gajali že v preteklosti, priča-
jo zgodovinski viri. Razsta-
vo je Občina Tržič postavi-
la skupaj z dr. Ireno Mrak z 
Visoke šole za varstvo oko-
lja, dr. Matevžem Nova-
kom z Geološkega zavoda 
Slovenije, z zgodovinskimi 
viri pa je pomagal dr. Bo-
jan Knific iz Tržiškega mu-
zeja. Razstava je na ogled v 
času, ko je odprt RIS Dolina 
in ob organiziranih ogledih 
Dovžanove soteske.

Razstava o Tržiški Bistrici
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* popusti se ne seštevajo. 

25 % popust* na opravljen nakup 
oken in vrat v petek ali soboto.

Predstavitev 
izdelkov.

Strokovno
svetovanje
o energetsko
varčnih oknih.

Brezplačna 
primerjava 
ponudb.

Pogostitev 
in praktična 
darila za vse 
obiskovalce.

25%

V PRODAJNEM SALONU AJM 
LJUBLJANA, 

ŠMARTINSKA CESTA 105.

V PETEK, 17. MAJA,  

OD 9. DO 17. URE IN 

V SOBOTO, 18. MAJA,  

OD 9. DO 13. URE.

V PRODAJNEM SALONU AJM 
KRANJ, 

CESTA STANETA ŽAGARJA 53.

V PETEK, 17. MAJA,  

OD 8. DO 17. URE IN 

V SOBOTO, 18. MAJA,  

OD 8. DO 13. URE.

www.ajm.si

Jasna Paladin

Snovik – Prav zato so Turi-
stična zveza Slovenije, Za-
vod za gozdove Slovenije 
ter GIZ Pohodništvo in ko-
lesarjenje tradicionalno vsa-
koletno srečanje z naslovom 
»Klepet na Naj tematski poti 
leta 2018« minulo soboto 
pripravili v Termah Snovik.

Tematske poti so velik 
turistični potencial

Kot je zbranim v uvodu po-
vedal Jože Prah iz Zavoda za 
gozdove Slovenije, je v Slo-
veniji okoli 700 tematskih 
poti (v Avstriji naj bi jih bilo 
le okoli tristo), da jih je vedno 
več in so tudi vse boljše in lep-
še, da pa so urejene na različ-
nih nivojih, premalo poveza-
ne in premalo prepoznavne, 
kar si skupaj s Turistično zve-
zo Slovenije že vrsto let želi-
jo spremeniti. Sprehodil se je 
tudi skozi zgodovino temat-
skih poti pri nas in poudaril, 
da za prvo štejemo Finžgar-
jevo pot, ki je bila osnovana 
že pred drugo svetovno voj-
no. Študija za označevanje in 
vzdrževanje tematskih poti 
(te zdaj označujejo rumene 
smerne table ter belo-rume-
ne markacije) je bila narejena 
leta 2010, nekaj let za tem pa 
je stroka postavila tudi stan-
darde za postavitev temat-
skih poti. A tematske poti si 
po njihovem zaslužijo mes-
to v slovenski turistični stra-
tegiji, saj pohodništvo in ko-
lesarjenje postajata pomem-
ben steber našega turizma.

Najboljša lani je bila 
Kneippova bosonoga pot 

Od leta 2011 na Turistični 
zvezi Slovenije izvajajo tudi 
izbor za naj tematsko pot; v 
vsem tem času je bilo na iz-
bor prijavljenih kar 370 te-
matskih poti, kar priča o 
tem, kako so v razmahu in 
kako velik potencial v turiz-
mu predstavljajo. Srečanje 
v Snoviku so zbrani nadalje-
vali z okroglo mizo o tej te-
matiki, nato pa so se podali 
še na ogled naj tematske poti 
minulega leta – Kneippove 
bosonoge poti v Snoviku. 

»V Termah Snovik 
knajpanje razvijamo zadnja 
tri leta. Ponudbo knajpanja 

smo vpletli v našo že obsto-
ječo ponudbo, ki je prijaz-
na okolju in ljudem, vse ele-
mente smo že imeli in smo 
jih pod okriljem knajpanja 
le še lepo združili. Ni zane-
marljivo, da je knajpanje v 
Kamniku s Kurhausom ob 
koncu 19. stoletja že ime-
lo zelo pomembno vlogo. V 
okviru projekta knajpanja 
smo tako uredili tri bosono-
ge poti – spiralno bosonogo 
pot pri bazenu, krajšo boso-
nogo pot pri apartmajskem 
naselju in daljšo, 3,2 kilome-
tra dolgo bosonogo pot – ta je 
bila tudi nagrajena –, ki po-
teka po okolici term,« nam 
je povedala Katarina Hri-
bar iz Term Snovik, ki je pot 

osnovala in po njej vodi sku-
pine.

Voda, čutila in zdrava 
prehrana

Nagrajena tematska pot 
vključuje vseh pet Kneippo-
vih stebrov – voda, gibanje, 
prehrana, zelišča in zdrav 
življenjski slog. Na njej obi-
skovalci preizkusijo naravno 
kad za kopel rok, 'štorkljasto 
hojo' po potoku, hojo po raz-
ličnih naravnih materialih, 
zdravo malico, meditacijo …

Vse tri bosonoge poti v ter-
mah so na voljo tako gostom 
kot drugim obiskovalcem, 
so brezplačne, nanje se lah-
ko podate sami ali v sklopu 
vodenih skupin.

Bosih nog po naj tematski poti
V Sloveniji je več kot sedemsto različnih tematskih poti, ki so po večini nepovezane. Na Turistični  
zvezi Slovenije si prizadevajo, da bi te poti dobile svoje mesto v turistični strategiji, za večjo 
popularizacijo pa zadnja leta pripravljajo tudi izbor za naj tematsko pot. Ta naziv je lani prejela 
Kneippova bosonoga pot v Snoviku.

Krajša bosonoga pot je sestavljena iz desetih različnih naravnih podlag.

»Dejavni smo bili pred-
vsem v prizadevanjih za po-
ložitev zaključne plasti as-
falta na Zbiljski cesti v na-
selju, v pričakovanju, da bo 
občina potem prevzela v last 
cestno infrastrukturo in jo 
urejala. To se še ni zgodi-
lo, je pa bilo sanirano vsaj 
kanalizacijsko omrežje, s 
katerim so bile velike teža-
ve,« pravi Bokalova, o dana-
šnjem stanju v naselju pa 
je dodala: »Siceršnje stanje 
danes v naselju je takšno, 
da ljudi kaj dosti ne zani-
ma več, ali je stečaj zaklju-
čen ali ne, želijo si zgolj, da 
bi bilo naselje končno ure-
jeno. Največja težava sta ce-
stna infrastruktura ter ure-
ditev otroškega igrišča in 
vaškega trga. Ker končna 
plast asfalta na Zbiljski ces-
ti ni položena, so jaški dvig-
njeni in in zaradi tega ima-
mo največ težav v zimskih 
mesecih s pluženjem. Želi-
mo si, da bi bilo vse to pre-
neseno na občino in da bi 
ta začela dokončno ureja-
ti naselje.« Kako kaže, smo 
vprašali na Občino Med-
vode. Barbara Knific z Od-
delka za splošne, premo-
ženjskopravne in družbene 

zadeve je pojasnila, da je 
Občina Medvode v stečaj-
nem postopku Gradis sku-
pine G prijavila izločitveno 
pravico na cestnem zemljiš-
ču v naselju Zbiljski gaj, ki 
pa je bila zavrnjena, saj bi 
jo morala Občina uveljav-
ljati že v postopku stečaja 
Meblesa: »V stečajnem po-
stopku je ceste prevzela hi-
potekarna upnica Družba 
za upravljanje terjatev bank 
(DUTB). Po ureditvi vpisa 
lastništva DUTB v zemlji-
ško knjigo (na nepremič-
nini je veliko plomb, poleg 
parcelacij tudi vpisi stvar-
nih pravic, saj so si stano-
valci urejali služnost poti 
med stečajnim postopkom) 
bo DUTB razpisala name-
ro o prodaji nepremičnine. 
Občina Medvode bo dala 
ponudbo za odkup cest in 
upamo, da bomo tudi us-
pešni z nakupom. Kot la-
stnik bo občina lahko ceste 
kategorizirala (trenutno ne 
gre za kategorizirane ceste) 
in na njih izvajala investici-
je (najnujnejša je izvedba fi-
nega sloja asfalta).«

Bokalova pravi, da je ste-
čajni postopek zaključen, ne 
pa tudi zadeva v zvezi s ter-
jatvami, ki jih zahtevajo de-
dinje družine Knific.

Zbiljski gaj: stečaj 
končan, naselje še ne
31. stran

Kamnik – Šolsko kulturno-umetniško društvo Verine zvez-
dice, OŠ Marije Vere in Mladinski center Kotlovnica vabijo 
na plesno-glasbeno predstavo Desetnica, ki bo v četrtek, 16. 
maja, ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Predstava je posve-
čena 10-letnici folklorne skupine, ki se je letos uvrstila tudi 
na regijsko srečanje otroških folklornih skupin. Na odru se 
bo zvrstilo kar 55 nastopajočih učencev OŠ Marije Vere, vse 
ilustracije, ki bodo na platnu kot scenografija, pa je narisala 
sedmošolka Larisa Vrečar.

Plesno-glasbena predstava Desetnica

Cerklje – Na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah so v sobo-
to s prireditvijo v Kulturnem domu Ignacija Borštnika sklenili 
rdečo nit, naslovljeno Spoštovanje mostove gradi, na kateri 
so prikazali presek tega, čemur so skozi letošnje šolsko leto 
posvečali pozornost. Tokrat so namreč učenci in otroci Vrtca 
Murenčki skozi učni proces spoznavali različne oblike spo-
štovanja, v minulem tednu pa so na to temo organizirali tudi 
okroglo mizo, na katero so povabili tudi starše, upokojene 
učitelje. »Glavni namen rdeče niti je bil ozavestiti vrednoto 
spoštovanja. Na okrogli mizi so tako tudi sami poudarili, da 
si želijo spoštovanja in da si želijo, da se jim postavljajo meje. 
Seveda pa smo bili pozorni na to, da se učijo spoštovanja 
preko pozitivnega zgleda, ne pa prepovedi in žuganja,« nam 
je povedala pomočnica ravnateljice Tatjana Škrab Grašič.

Spoštovanje mostove gradi
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Urša Peternel

Jesenice – »Kako navdušu-
joč večer!« S temi besedami 
je minister za kulturo Zoran 
Poznič nagovoril publiko v 
dvorani jeseniškega gledali-
šča na petkovem jubilejnem 
koncertu, s katerim so po-
častili 145-letnico Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora. Vrhunski glasbeni do-
godek je zaznamoval nastop 
solistke Dunajske državne 
opere Monike Bohinec, Je-
seničanke, ki vselej rada nas-
topi na domačem odru, tudi 

s pihalnim orkestrom. Ob 
njej je nastopil tudi teno-
rist Klemen Torkar. Na pri-
reditvi so podelili Gallusove 
značke za dolgoletno igranje 
v orkestru, trije člani: Sreč-
ko Žen, Jože Fele in Vojko 
Mencinger, pa so prejeli naj-
višje, mednarodno priznanje 
CISM za več kot petdesetle-
tno delovanje v orkestru.

Še en vrhunec praznova-
nja se je zgodil v soboto s pa-
rado devetih godb po Jeseni-
cah in skupnim nastopom 
tristo godbenikov na Stari 
Savi.

Jubilejni koncert
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je s 
koncertom in parado obeležil 145 let delovanja.

Z orkestrom je nastopila tudi solistka Dunajska državne 
opere, mezzosopranistka Monika Bohinec.

Kamnik – Medobčinski muzej Kamnik vabi na odprtje nove 
občasne razstave ob stoti obletnici bojev za severno mejo z 
naslovom Naši mejniki (Boji za severno mejo in Maistrovi 
borci s kamniško-domžalskega območja), ki bo v sredo, 15. 
maja, ob 19. uri v Maistrovi rojstni hiši v Kamniku.

Razstava ob stoti obletnici bojev za severno mejo

Urša Peternel

Jesenice – V soboto je bila 
na odru jeseniškega gleda-
lišča premiera predstave Vi-
deo klub v izvedbi zasedbe 
Gledališki biser. Sestavlja-
jo jo igralci s posebnimi po-
trebami gledališke skupine 
CUDV Radovljica in uveljav-
ljeni igralci Gledališča Tone-
ta Čufarja Jesenice. 

Po lanski več kot uspešni 
predstavi Jasna stvar je reži-
serka in mentorica Nika Br-
gant tokrat priredila tekst 
Gorana Glivića Video klub. 
V 45-minutni predstavi na-
stopajo Tadej Kramberger, 
Ivan Berlot - Taubi, Dani-
la Koselj, Olja Šest, Gašper 
Stojc, Matjaž Tibola in Do-
minik Vončina. 

Kot je povedala Nika Br-
gant, je sodelovanje z ose-
bami s posebnimi potreba-
mi zelo dragoceno, saj se 
igralci učijo eden od druge-
ga, si pomagajo in se spod-
bujajo. V predstavi v glav-
ni vlogi blesti Tadej Kram-
berger, ki je pokazal izred-
no voljo, koncentracijo in 

igralski talent, naučiti se 
je moral veliko besedila, z 
Niko pa sta nekajkrat te-
densko vadila tudi individu-
alno. Sicer pa so se vaje za-
čele februarja in so poteka-
le na odru jeseniškega gle-
dališča. Kot je dejala Nika 

Brgant, so tudi na ta način 
varovanci CUDV Radovljica 
pokazali izredno samostoj-
nost, saj so na vaje prihajali 
sami, z avtobusom. 

Ob tem velja ponoviti be-
sede igralca in koreografa v 
predstavi Gašperja Stojca, 

ki je lani dejal, da ne gre za 
igralce s posebnimi potre-
bami, temveč s posebnimi 
prednostmi ...

Po sobotni premieri si bo 
predstavo na Jesenicah mo-
goče ponovno ogledati 23. 
maja.

Igralci s posebnimi prednostmi
Igralci s posebnimi potrebami CUDV Radovljica in uveljavljeni igralci GTČ Jesenice so letos pripravili 
predstavo Video klub.

V predstavi Video klub skupaj igrajo igralci s posebnimi potrebami in igralci  
jeseniškega gledališča.

MC Medicor

Visoška kronika se vrača domov na Visoko.  
Uprizoritev ob 100. obletnici  izida romana  
Ivana Tavčarja Visoška kronika.
Predstava na prostem.

Dvorec VISOKO pri Poljanah
PETEK, 21. junij 2019, ob 19.00 uri

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnic

Organizacija: 
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Samo Lesjak

Kranj – Prvi slikarski ekstem-
pore, izrecno namenjen 
upodabljanju motivov v sta-
rem mestnem jedru Kra-
nja in v njegovi bližnji oko-
lici, je poskrbel za več pre-
senečenj. Po daljšem času 
je Kranj ponovno postal pri-
zorišče likovnega dogajanja, 
v okviru katerega v časovno 
omejenem obdobju slikarji 
pa tudi fotografi in drugi li-
kovni ustvarjalci poiščejo in 
upodobijo različne motive. 
Ta podatek je dokaj presene-
tljiv, saj se stari Kranj lahko 
pohvali z eno najlepših vedut 
oziroma prostorskih zasnov 
v srednjeevropskem merilu, 
kar v svoji monografiji o zgo-
dovinski, urbanistični in ar-
hitekturni podobi Kranja po-
udarja umetnostni zgodovi-
nar dr. Cene Avguštin. Prav 
tako je nenavadno dejstvo, 
da v Kranju doslej ni delova-
lo ljubiteljsko likovno dru-
štvo, saj tovrstna društva 
poznamo tudi v vrsti manj-
ših slovenskih krajev. Na od-
prtju razstave, kjer je vsem 
udeležencem za trud čes-
tital tudi župan Matjaž Ra-
kovec, je društvo predstavil 

predsednik, priznani ume-
tnik Rajko Bogataj, skozi 
razstavljena dela pa je zbra-
ne popeljal umetnostni zgo-
dovinar Damir Globočnik.

Tridnevni ekstempore 
Kranj – zgodovinsko mes-
to je po pričakovanjih pri-
tegnil zlasti slikarje, ki jim 
je blizu upodabljanje vedut 
in pejsažev v rahlo moderni-
ziranem, vendar po temelj-
nem značaju realističnem 
slogu. Ta je povezan z iska-
njem likovnih poudarkov in 
razpoloženjskih elementov, 

ki so jih slikarji razbrali v 
dokaj pestrem motivnem iz-
boru. Na podobah se vrsti-
jo kranjske panorame, pog-
ledi na glavni trg in srednje-
veško cerkev, stara dvorišča, 
Roženvenski klanec s Pleč-
nikovimi arkadami, savski 
in kokrški most in drugi mo-
tivi. V slikarski svet je vstopil 
tudi Prešeren, upodobljen 
kot naš sodobnik, ki opazu-
je dogajanje v mestu. Enako 
zanimivi so tudi motivi, po-
vezani z gorenjsko etnograf-
sko dediščino. Izkazali so se 

prav vsi udeleženci ekstem-
pora, strokovna žiranta, li-
kovna kritika Petra Vencelj 
in Damir Globočnik, pa sta 
izbrala dela ustvarjalcev, ki 
so najbolj izstopala: prvo 
nagrado je prejel Zoran Ro-
žič za Plečnikove arkade, 
moderno občuteno slikar-
sko podobo, temelječo na is-
kanju ravnovesja med reali-
stičnim povzemanjem mo-
tivike in sproščenimi, inten-
zivnimi barvnimi poudarki, 
ki prinašajo vedro, optimi-
stično noto.

Barvite podobe Kranja
V Galeriji Mestne občine Kranj je do konca maja na ogled razstava likovnih del z naslovom Kranj – 
zgodovinsko mesto, ki so nastala na pomladnem ekstemporu kranjskega Kulturnega društva likovnikov.

Perspektive Kranja: likovniki s predsednikom društva Rajkom Bogatajem v družbi 
strokovnih žirantov Petre Vencelj in Damirja Globočnika ter župana Matjaža Rakovca
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Sozialhilfeverband Feldkirchen
V domu za upokojence, Seniorenwohnheim Lindl na avstr. Ko-
roškem, 9560 Trg na Koroškem / Feldkirchen, takoj zaposlimo

diplomiranega bolničarja-negovalca m/ž 
oz. diplomirano medicinsko sestro m/ž

(dipl. Gesundheits- und KrankenplegerIn)

Mesečna plača po uradno predpisani stopnji SWÖ pribl. 
2.569,62 evrov bruto (plus dodatki, ki so odvisni od delovne 

dobe). Po potrebi vam nudimo brezplačno bivanje. 
Potrebno je znanje nemščine in nostrifikacija. 

Delovni urnik po možnosti v treh zaporednih dneh. 
Dodatne informacije o razpisanem delovnem mestu:

tel. 0043 4276 4100 12 oz. 0043 4276 3077 680
Veselimo se vaše vloge na:

Sozialhilfeverband Feldkirchen
Milesistrasse 10, A-9560 Feldkirchen / Trg na Koroškem

Podjetje Fruhmann iz Vernberka / Wernberga (bližina Beljaka) zaposli

pomožnega sodelavca za strežbo m/ž
(Speisenträger Service-Hilfskraft)

Začetek dela takoj. Mesečna plača pribl. 1400 evrov bruto. Delo za nedoločen čas. 
Delo za polni oz. polovični delovni čas. Delovne izkušnje niso potrebne. 

kuharja m/ž (Koch/Köchin)
Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 
(5 dni) najmanj 1700 evrov neto. Po dogovoru delo za nedoločen čas oz. sezonsko delo.

kuharja pripravnika za delo na žaru m/ž
(Jungkoch/Grillkoch)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega 
tedna najmanj 1500 evrov neto. Po dogovoru delo za nedoločen čas oz. sezonsko delo. 

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus & Landfleischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
+43 664 204 52 27 I office@fruhmann.at I www.fruhmann.at

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Halifaxu v 
Kanadi je med 8. in 12. ma-
jem potekalo svetovno pr-
venstvo za mladince do 19 
let, naši reprezentanci pa je 
prvi podvig uspel že lani, ko 
so se uvrstili na tekmovanje. 
Nastopali so v skupini B, kjer 
so se najprej pomerili z re-
prezentanco Nove Zelandi-
je in jo premagali z rezulta-
tom 14 : 2. Tudi na drugi tek-
mi so bili varovanci trenerja 
Gorazda Tomca uspešni, saj 
so domače moštvo Kanade 
ugnali z rezultatom 11 : 4. V 
rednem delu je sledila še tek-
ma z reprezentanco Nemči-
je, ki je bila od naše boljša z 
11 : 6. Kljub temu so se mladi 

upi slovenske reprezentan-
ce, ki jo večinoma sestavljajo 
Gorenjci, uvrstili v polfinale. 

V polfinalu so se pomeri-
li z reprezentanco Rusije, ki 
so jo premagali z rezultatom 
8 : 5. Veselje v našem taboru 
je bilo veliko, saj jih je čakal 
nastop v nedeljskem finalu. 
Nasprotniki so jim bili zna-
ni, saj so se v boj za naslov 
najboljših pomerili z repre-
zentanco Nemčije. 

Tudi v velikem finalu so 
naši mladinci z rezultatom 
3 : 9 morali priznati premoč 
Nemcev, ki so se na koncu 
veselili naslova prvakov in 
zlatih odličij, srebrna pa so 
dobili naši floorballisti. Blaž 
Tomc je bil izbran tudi v naj-
boljšo peterko prvenstva.

Naši so izgubili le z Nemci 
Slovenska mladinska reprezentanca v floorballu je 
nastopala na svetovnem prvenstvu v Kanadi, kjer 
so osvojili drugo mesto.

Kranj – Vaterpolisti so v soboto odigrali dve tekmi zadnjega 
kroga prvega dela državnega prvenstva. Vaterpolisti Triglava 
so s 13 : 5 premagali ekipo banjaluškega Borca. V Kopru so 
vaterpolisti Kopra Primorske s 17 : 9 premagali ekipo Branika. 
V nedeljo so v Kranju vaterpolisti Kamnika v zaostali tekmi z 
19 : 7 premagali ekipo Borca. V četrtek bodo tekmo odigrali še 
vaterpolisti Ljubljane Slovana in Kamnika, v soboto pa se bo 
začel že drugi del članskega državnega prvenstva.

Prvi del vaterpolskega prvenstva se končuje

Medvode – V Medvodah se bo jutri začel mednarodni badmin-
tonski turnir serije International, ki šteje za svetovno jakostno 
lestvico. Na njem bo nastopilo 220 tekmovalcev iz 41 različ-
nih držav z vsega sveta. Slovenski tekmovalci niso favoriti za 
najvišja mesta in niso med nosilci turnirja, bodo pa poskušali 
presenetiti tekmovalce, ki so precej višje na svetovni jakostni 
lestvici. Od Slovencev bo v glavnem žrebu med posamezni-
cami zaigrala le Petra Polanc, medtem ko se bodo morali vsi 
fantje pomeriti v kvalifikacijah.

Mednarodno prvenstvo Slovenije v badmintonu

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi Te-
lekom so odigrali tekme 32. 
kroga. 

Ekipa Domžal je ob Kam-
niški Bistrici gostila Gori-
co. V 42. minuti srečanja so 
po napaki domače obrambe 
najprej zadeli gostje. Doma-
čini so prek Adama Gnezde 
Čerina izenačili po desetih 
minutah igranja v drugem 
polčasu, do zmage pa prišli 
po strelu z glavo Slobodana 
Vuka v zaključku tekme v de-
vetdeseti minuti. S to zmago 
so se še bolj utrdili na tretjem 
mestu tekmovalne lestvice, 
ki zagotavlja evropski nastop. 

V nedeljo so tekmo odigra-
li še nogometaši kranjskega 
Triglava in Celja. Srečanje 
na zelenici Športnega cen-
tra Kranj se je za nogome-
taše Triglava končalo z zelo 
neugodnim rezultatom. Ce-
lje je namreč slavilo kar z 0 
: 3. S tem porazom nogome-
taši Triglava tonejo vse bliž-
je mestu, ki si ga tako upra-
va kot nogometaši najmanj 
želijo. Pred devetouvrščeno 

Gorico imajo le dve točki 
prednosti, do konca sezo-
ne pa bodo odigrali le še šti-
ri tekme. Že jutri jih čaka 
težka preizkušnja, ko bodo 
doma ob 14.50 gostili nogo-
metaše Krškega, zatem go-
stujejo pri Mariboru, doma 
igrajo priti Domžalam in za 
konec gostujejo še v Velenju 
pri Rudarju. 

Na tekmovalni lestvici še 
naprej vodi Maribor z 71 toč-
kami, Olimpija je druga s 63 
točkami, na tretjem mestu s 
53 točkami so Domžale, Tri-
glav pa je osmi z 32 točkami. 
V naslednjem, 33. krogu, ko 
bodo nogometaši tekme od-
igrali danes in jutri, se bodo 
srečali: danes Gorica in Ru-
dar, jutri pa Triglav in Krško 
(14.50), Olimpija in Domža-
le (16.55), Aluminij in Mura 
ter Celje in Maribor. 

Nogometaši v drugi SNL 
so igrali tekme 27. kroga. 
Ekipi Nafte 1903 in Rolte-
ka Dob sta se razšli z delitvi-
jo točk, bilo je 0 : 0. V Špor-
tnem parku Radomlje so no-
gometaši Kalcerja Radomlje 
z 2 : 1 premagali Brežice Ter-
me Čatež. Vodi AŠK Bravo s 

57 točkami in tekmo manj, 
tretji je Kalcer Radomlje s 55 
točkami, Roltek Dob je z 39 
točkami osmi.

V tretji SNL – center so v 
soboto odigrali tri tekme 24. 
kroga. Gorenjski predstav-
niki so dosegli naslednje re-
zultate: Zagorje – Žiri 2 : 4, 
Arne Tabor 69 – Bled Hirter 
0 : 1 in Svoboda Ljubljana – 
Sava Kranj 2 : 1. V nedeljo sta 
tekmo odigrala še Komen-
da in Tinex Šenčur. V Ko-
mendi se je tekma končala z 

rezultatom 0 : 1. Vodi Bled 
Hirter.

Nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi so v soboto 
odigrali pet tekem 18. kro-
ga, v nedeljo pa še eno. Strel-
ci so bili razpoloženi, dose-
ženi pa so bili naslednji re-
zultati: Visoko – Velesovo 2 
: 1, Polet – Dobrozasenci.si 0 
: 1, SIJ Acroni Jesenice – Šo-
bec Lesce 0 : 4, Zarica Kranj – 
Preddvor 4 : 4, Škofja Loka – 
Niko Železniki 3 : 3 in Bohinj 
– Britof 0 : 5. Vodi Bohinj. 

Domžale so že v Evropi
Medtem ko so konec tedna domžalski nogometaši z novo zmago še utrdili evropski nastop,  
pa je ekipa Triglava po porazu v boju za obstanek med prvoligaši.

V Kranju so igralci Triglava moral priznati premoč  
nogometašev Celja. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Konec minulega te-
dna je izvršni odbor Olim-
pijskega komiteja Slovenije 
potrdil člane naše reprezen-
tance za nastop na evropskih 
igrah v Minsku. V Belorusiji, 
kjer bo med 21. in 30. junijem 
potekalo največje večpanožno 
evropsko športno tekmovanje 
letošnjega leta, bo naša repre-
zentanca štela 109 članov, 
med katerimi je 71 tekmoval-
cev, 39 športnikov in 32 špor-
tnic, preostali so vodstvo, tre-
nerji in drugi spremljevalci.

V Minsku bo nastopilo več 
kot štiri tisoč športnikov in 
športnic iz petdesetih držav. 
Naši športnice in športni-
ki bodo tekmovali v 13 špor-
tnih panogah. Najštevilnejše 

zas topstvo bomo imeli v atle-
tiki in judu, kjer bo nastopilo 
po 17 naših tekmovalk in tek-
movalcev. V atletiki bodo bar-
ve Slovenije zastopali: Martina 
Ratej, Maja Mihalinec, Agata 
Zupin, Anita Horvat, Joni To-
mičić Prezelj, Neja Filipič, Jer-
neja Smonkar, Jure Grkman, 
Luka Janežič, Žan Rudolf, Fi-
lip Jakob Demšar, Luka Ma-
rolt, Gregor Grahovac, Jan Pe-
trač, Lovro Mesec Košir, Axel 
Luxa in Tija Ocvirk. 

V judu bodo natopili: Tina 
Trstenjak, Andreja Leški, 
Anamari Klementina Velen-
šek, Maruša Štangar, Anja 
Štangar, Kaja Kajzer, Anka 
Pogačnik, Klara Apotekar, 
Petra Nareks, Adrian Gom-
boc, Matjaž Trbovc, Andraž 
Jereb, Martin Hojak, Vito 

Dragič, Enej Marinič, David 
Štarkel in David Kukovica.

V badmintonu bosta nasto-
pila Lia Šalehar in Miha Iva-
nič, v boksu Tadej Černoga, 
Aljaž Venko in Denis Lazar, 
v športni gimnastiki Teja Be-
lak, Tjaša Kysselef in Adela 
Šajn, v kajaku na mirnih vo-
dah Anja Osterman in Jošt 
Zakrajšek, v karateju pa Tja-
ša Ristič.

Člani naše reprezentan-
ce v cestnem kolesarstvu so: 
Eugenia Bujak, Urša Pintar, 
Urška Bravec, Žiga Jerman, 
Jaka Primožič, Nik Čemažar, 

Luka Pibernik in Grega Bole.
Ekipo v košarki 3 x 3 bodo 

sestavljali: Mensud Julević, 
Aleksandar Vojičić, Boris 
Jeršin in Milan Kovačević. 

V lokostrelstvu bodo na-
stopili Ana Umer, Toja El-
lison in Rok Bizjak, v strel-
stvu pa Urška Kuharič, Živa 
Dvoršak, Jasmina Maček, 
Rajmond Debevec, Boštjan 
maček in Denis Vatovec.

V namiznem tenisu bodo 
nastopali Bojan Tokić, Dar-
ko Jorgić, Deni Kožul in Alex 
Galič, v rokoborbi pa David 
Habat.

V Minsk tudi gorenjski športniki
Na največjem evropskem športnem tekmovanju letošnjega leta, ki bo potekalo v več panogah, bo 
nastopilo tudi enainsedemdeset slovenskih športnic in športnikov, med njimi tudi precej Gorenjcev.

V Minsku bo naš adut tudi Kranjčanka Tjaša Ristič,  
ki je prejšnji mesec osvojila naslov evropske podprvakinje  
v karateju. / Foto: Tina Dokl

Prejšnji teden se je v Ljubljani ustavila tudi bakla 
miru evropskih iger. Nosilec bakle je bil škofjeloški 
telovadec Sašo Bertoncelj, ki je na prvih evropskih 
igrah leta 2015 v Azerbajdžanu Sloveniji priboril edino 
zlato kolajno. Bakla miru je bila tudi na Mont Blancu, 
v sto dneh bo opravila dobrih 2500 kilometrov, svojo 
pot pa bo 19. junija sklenila v Minsku, kjer bodo dva 
dni pozneje z njo na stadionu Dinama na odprtju iger 
prižgali tudi olimpijski ogenj.
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Pametna oziroma aktivna električna omrežja T e h n i š k i  k o T i č e k

Poraba električne energije 
po svetu se v splošnem po-
večuje. Prebivalstvo oziro-
ma države Evropske unije in 
tudi nekateri drugi deli sveta 
se soočajo ne le s stalnim po-
večanjem porabe električne 
energije, temveč tudi z ome-
jenostjo lastnih oziroma do-
mačih zalog fosilnih goriv 
in odvisnostjo od njihovega 
uvoza ter z okoljsko proble-
matiko in izzivi, ki vplivajo 
na razvoj in energetske stra-
tegije za prihodnost.

Pomembno vlogo v strate-
ških načrtih na področju ele-
ktroenergetike in energetike 
nasploh imajo obnovljivi viri 
energije in razpršeni viri ele-
ktrične energije. Razprše-
ni viri so relativno majhni 
(največkrat obnovljivi) viri 

električne energije. To so hi-
droelektrarne, vetrne elek-
trarne, sončne elektrar-
ne, razne mikroturbine itd. 
Priključeni so na razde-
lilna oziroma distribucij-
ska omrežja. Ti viri energi-
je lahko predstavljajo rele-
vanten delež pri pokrivanju 
porabe električne energije, 
pri zmanjšanju energetske 
odvisnosti od uvoza raznih 
energentov in pripomore-
jo k zmanjšanju negativnih 
vplivov na okolje. 

Elektroenergetski sis-
tem (EES) sestavljajo proi-
zvodni, prenosni in razde-
lilni postroji, ki zagotavlja-
jo transformacijo oz. proi-
zvodnjo, prenos in razde-
ljevanje električne energi-
je odjemalcem. EES je torej 

povezava elektrarn za proi-
zvodnjo, stikalnih postaj za 
transformacijo in razdeli-
tev, vodov za prenos in raz-
deljevanje električne ener-
gije ter njenih porabnikov. 
Struktura elektroenerget-
skih postrojev omogoča pri-
lagajanje dobave električne 
energije glede na potrebe 
odjemalcev.

Vloga distribucijskih 
omrežij se v zadnjih letih 
močno spreminja: iz pa-
sivnega sistema za distri-
bucijo električne energije, 
ki prenaša energijo od cen-
trov proizvodnje do porab-
nikov, se omrežje spremi-
nja v aktivni sistem za iz-
menjavo električne ener-
gije, ki vključuje tako po-
rabnike kot razpršene vire 

električne energije in tudi 
aktivna bremena ter elek-
trične avtomobile. Opisa-
no ima vpliv na obratovalna 
stanja EES – vpliva na pre-
toke moči, obremenitve vo-
dov ter napetostne razmere.

Razpršeni viri, ki so rela-
tivno majhni viri energije, 
imajo omejeno možnost vo-
denja ali pa so celo brez te 
možnosti. Z večanjem dele-
ža takšnih virov v omrežju se 
spreminja vloga razdelilne-
ga omrežja. Večji delež raz-
pršenih virov ima večji vpliv 
na obratovanje omrežja ozi-
roma njegova obratovalna 
stanja, kar je treba upošte-
vati pri načrtovanju omre-
žij in vključevanju novih vi-
rov oziroma proizvodnih 
enot. Zato je tudi potreba po 

aktivnih električnih omrež-
jih vse večja. Upravljanje 
omrežja z velikim številom 
majhnih virov je zahtevnej-
še kot upravljanje omrež-
ja z majhnim številom veli-
kih virov električne energi-
je. Aktivna omrežja omogo-
čajo vključevanje večjega de-
leža razpršenih virov in tako 
omogočajo oziroma zagota-
vljajo fleksibilnost, prilago-
dljivost obratovanja EES za 
distribucijo električne ener-
gije in ekonomsko učinko-
vitost.

Večja implementacija 
razpršenih virov električne 
energije torej zahteva več-
jo vlogo aktivnih omrežij, 
za kar je potrebna natančna 
analiza delovanja distribu-
cijskega omrežja. 

Jelena Justin

Včasih v iskanju lepe-
ga vremena na vrsto pride-
jo tudi vrhovi, ki sicer mor-
da še ne bi. Idrijsko hribov-
je s Trnovskim gozdom skri-
va obilo poti, ki jih je vredno 
obiskati. S kančkom razisko-
valne žilice pa pot lahko tudi 
podaljšamo in popestrimo. 
Na meji med Vipavsko doli-
no, ki jo občasno divje poče-
še močna burja, in idrijskim 
delom je višavje, ki zara-
di svoje poraščenosti deluje 
bolj pohlevno, a je zaradi šte-
vilnih grap zelo skrivnostno 
– Trnovski gozd, ki mu na 
vzhodu dominirajo Srednja 
gora, Streliški vrh in Javor-
nik. Tokrat bomo obiskali 
Čelkov vrh in Javornik nad 
Črnim Vrhom nad Idrijo. Šli 
bomo čez Šajsno ravan. 

Primorsko avtocesto za-
pustimo na izvozu Loga-
tec, kjer nadaljujemo v sme-
ri proti Idriji. V Godešiču 
zavijemo levo proti Črnemu 
Vrhu in Colu. V središču 
Črnega Vrha parkiramo in 
zagledamo prvi smerokaz 
Javornik čez Šajsno ravan. 
Po glavni cesti se povzpne-
mo do prve serpentine, kjer 
se levo odcepi markirana pot 
proti Javorniku. Strm vzpon 
v spodnjem delu nas pripe-
lje do širokega kolovoza (na 
drevesu je tudi smerokaz), 
kjer zavijemo levo. Sledimo 
kolovozu in nekaj časa hodi-
mo pod makadamsko cesto. 
Ko kolovoz zavije na cesto, ji 
mimo križa in kapelice sle-
dimo do zaselka Šajsna ra-
van. Na začetku zaselka 
se ob prvi hiši desno odce-
pi markirana pot na Čelkov 

vrh. Pa obiščimo še tega. Sle-
dimo kolovozu, ki se prečno 
vzpne čez travnato pobočje. 
Kolovoz zavije v gozd in se 
strmo povzpne. Sledimo ko-
lovozu. Nekaj minut pod vr-
hom je razpotje, kjer zavije-
mo levo v smeri Čelkovega 
vrha, 1106 n. m. Z vrha ses-
topimo desno v smeri Javor-
nika. Strm sestop pod Veli-
ko pečjo (skale na desni stra-
ni) nas pripelje do kolovozne 
ceste, kjer zavijemo levo. Sle-
dimo kolovozu, ki nas pripe-
lje do križišča poti. Z desne 
pride cesta s smeri Kampel-
ca. Smo pri obnovljenem po-
sestvu Skokec, kjer je pov-
sem nova kapelica. Zavije-
mo levo, mimo posestva v 
gozd, in se strmo spustimo 
do kolovoza. Ponovno smo 
na razpotju, kjer pa je tabla 
postavljena precej nerodno 

oz. nepravilno. Zavijemo 
namreč desno, čeprav sme-
rokaz pravi, da bi morali za-
viti levo. Tukaj apeliram na 
odgovorno društvo, da tablo 
pravilno postavi. Začnemo 
se vzpenjati skozi gozd. Str-
mina ni velika, pot se zmer-
no vzpenja. Ko pridemo 
na drugo stran hriba, smo 
na makadamski cesti, ki ji 
kar nekaj časa sledimo, ko 
končno zagledamo marka-
cije, ki nas usmerijo na vrh 
ali pa do Pirnatove koče pod 
Javornikom. Zavijemo levo 
in se strmo povzpnemo do 
vrha. Ker je vrh poraščen, 
so na njem leta 1972 zgra-
dili lesen razgleden stolp, ki 
so ga leta 2000 nadomestili 
z novim. Nudi odličen raz-
gled po celotni okolici Idrij-
sko-Cerkljanskega hribov-
ja. Sploh pogled proti Kam-
niško-Savinjskim Alpam, 
Karavankam in Julijcem je 
enkraten.

Z vrha sestopimo v dese-
tih minutah do Pirnatove 
koče na Javorniku, kjer ima-
jo odlično hrano. Na steni 
sem opazila tudi uokvirjene 
podpise članov legendarne 
jugoslovanske alpinistične 
himalajske odprave Everest 
1979. Ja, letos bomo zabele-
žili štirideset let. Na dan ob-
jave v Gorenjskem muzeju 
poteka odprtje razstave Eve-
rest 1979–2019. 

Od koče sestopimo v sme-
ri Črnega Vrha. Zgornji del 
sestopa poteka po kolovo-
zu, nato pa markirana pot 
zapusti kolovoz in se strmo 
spusti skozi gozd. Na koncu 

gozda spet dosežemo kolo-
voz oz. cesto, ki ji nato sle-
dimo vse do središča Črne-
ga Vrha, kjer nas zvesto čaka 
jekleni konjiček. Naj opozo-
rim, da so na celotni poti 
še vedno videti posledice 

žleda, ki je Slovenijo priza-
del leta 2014. 

Nadmorska višina: 1240 m
Višinska razlika: 750 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Čelkov vrh (1106 n. m.) in Javornik (1240 n. m.)

Posledice žleda še vedno vidne
Vrhov v Sloveniji, ki imajo v imenu besedo Javornik, je ogromno. Če le malo pomislim: Veliki Javornik, planina Javornik, Javorniki na Notranjskem itd. Na 
enega od Javornikov bomo šli tudi mi danes. A na nobenega od naštetih. 

Neporaščen Čelkov vrh / Foto: Jelena Justin

Razgledni stolp na vrhu Javornika, na okoliških drevesih pa 
so še vedno vidne – in še dolgo bodo – posledice žleda, ki 
je Slovenijo prizadel leta 2014. / Foto: Jelena Justin

Pirnatova koča pod Javornikom / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – V seriji Nočni tek Slo-
venija 2019 je skupaj sedem 
tekov. Poleg Kranja so vanjo 
vključeni še nočni teki v Ma-
riboru (18. maja), Celju (25. 
maja), Medvodah (1. junija), 
Velenju (28. junija), Ljubljani 

(14. septembra) in finale v 
Portorožu (12. oktobra). 

Nočni tek po ulicah Kra-
nja je potekal v organizaci-
ji Kluba študentov Kranj. Na 
pet ali deset kilometrov dol-
gi progi (krogi po 2,5 kilome-
tra) je skupaj teklo 143 teka-
čev, na pet kilometrov še štiri 

štafete s po dvema tekačema. 
Prvi se je v cilju drugič zapo-
red veselil Kranjčan Dino Gr-
bić (16:31), zmagovalec teka 
na pet kilometrov. Drugi je bil 
Uroš Bertoncelj (16:51) in tret-
ji Klemen Zupanc (20:11). »Če 
ne bi bilo zraven Muleja, ki je 
tekel na deset kilometrov, da-
nes verjetno ne bi šlo tako hit-
ro. Nočni tek v Kranju ima svoj 
čar in upam, da ga bodo orga-
nizatorji pripravljali še naprej. 
Noge sicer danes še niso bile 
prave. Prejšnji teden sem tekel 
na Wings For Life World Run 
in bil absolutni zmagovalec v 
Sloveniji,« je povedal Dino Gr-
bić, ki se najbolj veseli nastopa 
na Teku štirih mostov v Škofji 
Loki, kjer je tudi začel tekmo-
vati. V ženski konkurenci sta 
presenetili sestri Eliza in Mir-
jam Gorenčič s Suhe pri Škofji 
Loki. Enajstletna Eliza (22:28) 

je bila na koncu za sekundo 
hitrejša od dve leti mlajše Mir-
jam. »Prvič sva na tem teku in 
presenečeni sva, da sva bili naj-
hitrejši. Za naju je to res zani-
mivo doživetje,« sta dejali gor-
ski tekačici in atletinji, člani-
ci TK Šmarnogorska naveza. 
Tretja je bila Mihaela Kogov-
šek Pečečnik (22:38).

Za točkovanje v seriji Noč-
ni teki Slovenija 2019 je štela 
daljša, desetkilometrska pro-
ga. Najhitrejši je bil pričakova-
no Janez Mulej (33:41) pred Ta-
dejem Grilcem (34:53) in Ža-
nom Žepičem (35:46). Mulej 
je isti dan dopoldan tekel že v 
Ljubljani na Teku trojk na 12,5 

kilometra. »Veselje do teka, do 
tekmovanja. Uživam,« je te-
kač z Blejske Dobrave odgovo-
ril na vprašanje, kaj je razlog, 
da se je po Ljubljani odločil še 
za nastop v Kranju. Slednje-
ga je ocenil z naslednjimi be-
sedami: »Zadovoljen sem in 
presenečen nad časom, da 
mi je šlo tako dobro. Dobro 
sem pripravljen, tako da mi 
tudi dve tekmi v enem dnevu 
nista predstavljali problema. 
Noge niso bile težke. Za rege-
neracijo sem bil na sprehodu 
s hčerkama. To je zame pravi 
počitek.« Njegov glavni letoš-
nji cilj je maraton v Berlinu. 
Veliko veselje smo videli pri 

zmagovalki v ženski konku-
renci na deset kilometrov Ur-
ški Lamovec (42:53). »Na teku 
v Kranju sem pred leti začela 
svojo tekaško kariero in danes 
prvič dosegla takšen uspeh. 
Veliko sem napredovala, kar 
pripisujem vztrajnosti, veliki 
podpori domačih in vseh navi-
jačev,« je povedala rekreativka 
iz Ljubljane. Druga je bila Ber-
narda Zvir (48:10), tretja pa Ja-
nja Mohorič (48:40).

Naslednji nočni tek iz seri-
je Nočni teki Slovenija 2019 
na Gorenjskem bo 1. juni-
ja 3. Nočni tek Medvode kot 
vrhunec pestrega festivala 
Medvode v gibanju.

Po ulicah Kranja  
tekli ponoči
Z Nočnim tekom po ulicah Kranja se je v soboto zvečer začela letošnja  
serija Nočni tek Slovenija 2019.

Na Nočnem teku po ulicah Kranja je teklo okrog sto petdeset tekačev. / Foto: Tina Dokl

Dino Grbić (levo) je bil najhitrejši na pet kilometrov, Janez 
Mulej pa na deset kilometrov. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Ratitovec – Na Ratitovcu so 
minulo soboto podelili pri-
znanja najaktivnejšim poho-
dnikom v rekreativni akciji 
Prijatelj Ratitovca, ki jo Pla-
ninsko društvo za Selško doli-
no Železniki prireja že od leta 
1991. Lani je tako potekala že 
28. akcija. Normo petnajstih 
vzponov je izpolnilo 617 po-
hodnikov, ki so skupno opra-
vili 25160 obiskov Ratitovca. 
S 363 vzponi je bila zmago-
valka Cecilija Bevk pred Mi-
rom Kristanom, ki je bil na 
Ratitovcu 356-krat, tretja pa 
je bila Zofka Tolar s 354 vzpo-
ni. Do desetega mesta so sle-
dili Marjan Benedik, Franc 
Čufar, Gašper Gartnar, Ja-
nez Rejc, Ana Tolar, Cve-
ta Rehberger in Roman Pi-
rih. Priznanja so podelili tudi 

pohodnikom, ki so lani do-
segli okroglo število vzponov. 
Marjan Benedik je zabeležil 
osem tisoč vzponov, Franc 
Čufar sedem tisoč, Cecilija 
Bevk pa tri tisoč vzponov. Po 

dva tisoč vzponov so dosegli 
Bislim Avdulahu, Iztok Šu-
štar in Janez Zidar, po tisoč 
pa Barbara Frelih, Bernar-
da Lavtar, Frančiška Vidic in 
Hubert Vidic. 

Nagradili prijatelje Ratitovca

Prvih deset v lanski akciji Prijatelj Ratitovca / Foto: PD za Selško dolino

Maja Bertoncelj

Hotavlje – V Športnem dru-
štvu Marmor Hotavlje so v ju-
bilejnem letu. Letos praznu-
jejo četrt stoletja delovanja. 
Praznuje pa tudi njihova tek-
ma v gorskem teku – KBK tra-
il. V soboto, 18. maja, bodo za 

ljubitelje teka in pohodništva 
pripravili že deseto izvedbo te-
kaškega praznika pod Blego-
šem. »V dosedanjih KBK-jih 
se je z izzivom, kako najhitreje 
priti iz Kopačnice na Blegoš in 
nazaj, spopadlo okrog 350 ude-
ležencev. Kar nekaj jih je bilo 
prisotnih na vseh tekmah,« 

pravijo v ŠD Marmor Hotavlje. 
Letos bo KBK tretjič organizi-
ran v tako imenovani trail obli-
ki, ko je tekmovalna trasa sicer 
nekaj daljša, pa hkrati z manj 
in lažjimi klanci oziroma spu-
sti. KBK trail je hkrati prvi cvet 
Pušeljca gorskih tekov. V na-
daljevanju sezone bodo sledi-
li še Ratitovec, GM4O in Črna 
prst. Poleg tega je tradicional-
no vključen v program Pri-
morskih gorskih tekov.

Start bo ob 9. uri v Kopač-
nici, eno uro prej pripravljajo 
tudi pohod po trasi KBK. 

Na Blegoš in še nazaj
V soboto bo deseta izvedba KBK traila.
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Simon Šubic

Ljubljana – Ljubljanski kri-
minalisti so že pred časom 
zaradi spornih poslov v pri-
meru stečaja družbe Pre-
dence in zamenjave lastni-
štva posestva dvorca Lam-
bergh v Dvorski vasi poda-
li več kazenskih ovadb. Na 
Policijski upravi Ljublja-
na so pojasnili, da so nji-
hovi kriminalisti zaznali in 
obravnavali kaznivi deja-
nji povzročitve stečaja z go-
ljufijo ali nevestnim poslo-
vanjem in ponarejanja li-
stin. Zaradi prvega kazni-
vega dejanja so na tožilstvo 
podali kazensko ovadbo zo-
per tri fizične osebe, ki naj 
bi z brezplačno odsvojitvi-
jo premoženja povzroči-
li stečaj družbe in oškodo-
vali njene upnike v znesku 
okoli osem milijonov evrov, 
kolikor je bilo prijavljenih 
terjatev v stečajni postopek 
te družbe. Zaradi domnev-
ne ponareditve listin v okvi-
ru stečaja pa so ovadili eno 
fizično osebo, ki naj bi po-
naredila podpise na pogod-
bah, s katerimi je bilo odtu-
jeno premoženje stečajne-
ga dolžnika. 

Po poročanju časnika Delo 
naj bi šlo za sporno odsvoji-
tev posestva Lambergh s pri-
padajočim dvorcem oziro-
ma hotelom, ki je bil ključ-
no premoženje družbe Pre-
dence. Predence je ustano-
vil podjetnik Milan Kepic 
in se z njo leta 2005 lotil ob-
nove dvorca Lambergh ter 
gradnje hotela. Kot je zna-
no, se je Kepic oziroma Pre-
dence kasneje znašel v teža-
vah, zato je bil nad družbo 

uveden postopek prisilne 
poravnave. Tedaj je Preden-
ce prevzel njegov največ-
ji upnik, podjetje Neo dom 
ladjedelništvo dolenjskega 
poslovneža Mihaela Živca, 
ki pa je potem prešlo v last 
družbe GHM, to pa naj bi po 
takratnih uradnih eviden-
cah vodil zagrebški brezdo-
mec Jozo Mršić, je poroča-
lo Delo.  

V izrednem poročilu ste-
čajnega upravitelja Preden-
ca Milana Vajde piše, da je 
Predence hotel Lamberg za 
7,9 milijona evrov (9,4 mi-
lijona evrov z DDV) prodal 
družbi GHM, vendar pa ste-
čajni upravitelj ni mogel pri-
dobiti podatkov, ali je bila 
kupnina tudi dejansko pla-
čana. GHM je šel nato v ste-
čaj (Predence ni prijavil no-
bene terjatve), že pred tem 
pa nepremičnine prodal 
družbi Elba plus. Kot je v 

izrednem poročilu zapisal 
Vajda, »pravna podlaga, da-
tum odsvojitve in način ter 
višina plačila kupnine upra-
vitelju niso znani«.

Medtem je stečaj Preden-
ce, v katerem so upniki pri-
javili za 8,5 milijona evrov 
terjatev, končan. Vajda je 
ob prevzemu stečaja ugoto-
vil, da mu zadnja direkto-
rica družbe Ana Urbajs ni 
predala nobene dokumen-
tacije, ker »ni imela nobe-
nih podatkov o poslovanju 
družbe«, podjetje Predence 
pa ob uvedbi stečaja tudi ni 
imelo nobenega premože-
nja več. Terjatve Nove KBM 
do družbe Predence so bile v 
sanaciji bank prenesene na 
Družbo za upravljanje ter-
jatev bank, ta pa je oktobra 
2016 preko javnega razpisa 
prodajala 5,4 milijona evrov 
terjatev do družbe Predence. 
Te so bile sicer zavarovane s 

posestvom Lambergh, ki je 
bila takrat v lasti Elbe plus, 
a to zavarovanje v razpisu 
ni bilo razkrito, ta podatek 
pa so lahko pridobili le tisti, 
ki so plačali 150 tisoč evrov 
varščine, piše Delo. Varšči-
no je plačala le družba No-
voinno finance v lasti pod-
jetnika Marka Vilfana, ki je 
nato po informacijah Dela 
za 1,06 milijona evrov ter-
jatve tudi kupila, unovčila 
zavarovanje in zasegla po-
sestvo Lambergh. Tega je 
nato za 1,42 milijona evrov 
kupil Tomaž Hočevar oziro-
ma podjetje Hočevar, ki je 
dotlej od Elbe plus (od mar-
ca lani tudi že v stečaju) na-
jemalo dvorec in pripadajo-
če nepremičnine. S tem naj 
bi Hočevar plačal manj kot 
petino kupnine, po kateri je 
bila nepremičnina prenese-
na na GHM, je še poročalo 
Delo. 

Oškodovali naj bi upnike
Ovadene osebe naj bi z brezplačno odsvojitvijo premoženja povzročile stečaj družbe Predence, ki je 
imela v lasti dvorec Lambergh v Dvorski vasi, in oškodovali upnike za okoli osem milijonov evrov. 

Ljubljanski kriminalisti so zaradi spornih poslov v primeru stečaja družbe Predence in 
njenega dvorca Lambergh v Dvorski vasi podali več kazenskih ovadb. / Foto: arhiv GG

Vilma Stanovnik

Tržič – Na cesti Tržič–Ljubelj 
je na mestu skalnega podo-
ra, ki se je zgodil 28. apri-
la, od konca minulega te-
dna cesta znova odprta. Pro-
met poteka izmenično eno-
smerno in je urejen s sema-
forjema. Gre za okoli stome-
trski pas. Na kraju je hitrost 
zmanjšana na petdeset kilo-
metrov na uro.

V času med od 30. apri-
lom in 6. majem je bil izve-
den 3D-geodetski posnetek, 
obdelava geodetskih podat-
kov ter analiza potencialnih 
porušitev. Rezultati kažejo, 

da bo za trajno rešitev pro-
blematike padanja skal na 
tem območju treba zgradi-
ti podajno bariero – kamni-
ti zasip v višini do šestih me-
trov in v dolžini okoli tristo 
metrov.

Ker del za končno sanacijo 
ni možno začeti takoj, je bil v 
prvi fazi izveden začasni va-
rovalni ukrep, ki bo ob polo-
vični zapori ceste zagotavljal 
ustrezno prometno varnost. 

Tako so zgradili nasip v dol-
žini 170 metrov. Za nasipom 
je urejen plato. S pobočja so 
odstranjeni tudi večji labilni 
bloki. Na sredini vozišča je 
120 centimetrov visoka be-
tonska varnostna ograja, ki 

bo v primeru naletov večjih 
blokov v nasip dodatno zadr-
žala material. 

»Promet sedaj izmenično 
poteka po prometnem pasu 
za smer proti Ljubelju, drugi 

je zaprt. Voznike pozivamo, 
naj se mestu približujejo z 
zmanjšano hitrostjo, ker ces-
ta do kraja v obeh smereh 
vožnje poteka v ovinku. V 

smeri Ljubelja je to takoj za 
zadnjim predorom, ki pote-
ka v daljšem levem ovinku, 
prav tako tudi iz druge sme-
ri, torej proti Tržiču,« pravi 

Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Aktualne informa-
cije lahko dobite na strani 
Prometno-informacijskega 
centra www.promet.si. 

Cesta na Ljubelj je odprta
Po zaprtju ceste zaradi podora promet na cesti Tržič–Ljubelj in nazaj sedaj 
poteka izmenično enosmerno in je urejen s semaforjema. 

Cesta na Ljubelj je po aprilskem zaprtju zaradi podora od petka zvečer spet odprta, promet 
pa poteka izmenično enosmerno in je urejen s semaforjema.

Kranj – Na kranjskem okrožnem sodišču so bili za sredo 
razpisani trije predobravnavni naroki zoper Radeta Staniča, 
zastopnika Civilnega združenja za pravičnost, napredek in 
nadzor (CZPNN), a se sojenja ni udeležil. Kot je na začetku 
predobravnavnega naroka povedala sodnica Andrijana Ahačič, 
obtoženega ni v Sloveniji, temveč naj bi bival v Banjaluki v 
Republiki Srbski, v sredo zjutraj pa naj bi po elektronski pošti 
zahteval izročitev primerov v sojenje sodišču v Republiki Srb-
ski. Predobravnavni naroki so tako prestavljeni do odločitve 
pristojnega sodišča o izročitvi primerov na drugo sodišče. Po 
pojasnilih tožilstva gre za ovadbe kaznivih dejanj goljufije, 
razžalitve in oviranja pravosodnih in drugih državnih orga-
nov. Primeri so povezani z aktivnostjo Stanića in združenja 
CZPNN v povezavi z delovanjem slovenskega pravosodja in 
nekaterih izvršiteljev, predvsem Marjana Hojsa, s katerim naj 
bi bil povezan primer razžalitve.

Zahteva sojenje v Republiki Srbski

Po odprtju ceste na Ljubelj na območje podora hodi 
razmeroma veliko pešcev, samih ali s psi, kar je lahko 
nevarno, saj območje še ni sanirano.

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču je sodnica Mar-
jeta Dvornik včeraj razglasi-
la sodbo Arminu Skendero-
viću, ki mu je tožilstvo oči-
talo poskus uboja in vpliva-
nja na priče, za kar je tožilec 
Tilen Demšar v zaključnem 
govoru zahteval skupno štiri 
leta in pol zaporne kazni. So-
dnica Dvornikova izvajanju 
tožilstva ni sledila, temveč 
je obtoženega Skenderovića 
obsodila za bistveno milejše 
kaznivo dejanje grožnje in 
vplivanja na priče ter mu iz-
rekla skupno kazen v višini 
osmih mesecev zapora, pri 
čemer je dopustila možnost 
alternativnega izvajanja kaz-
ni v obliki zapora ob kon-
cu tedna ali prostovoljnega 
dela. Za milejšo kazen se je 
po obrazložitvi sodnica od-
ločila, ker tožilstvu ni uspe-
lo dokazati kaznivega deja-
nja po tej kvalifikaciji, saj je v 
prvem delu prepira, ko je to-
žilstvo očitalo Skenderoviću 
poskus uboja z davljenjem 
z verižico, prišlo do pretepa 
med njim in njegovim sva-
kom, ki ga sodnica razume 
kot pretep med dvema ena-
kovrednima krivcema, pri 

čemer je bil nasprotnik težji 
in ga je z vlečenjem za veriži-
co skušal zvleči s sebe. Tudi 
pri domnevni grožnji z de-
sko z žeblji ni sledila izvaja-
nju tožilstva, saj je tudi obto-
ženi povedal, da je desko si-
cer prijel, a z njo ni zamah-
nil ali grozil, temveč jo je od-
ložil. Pri zbitju oškodovanca 
na mopedu, kjer se je obrav-
navani spor končal, pa je so-
dnica tudi na podlagi pri-
čanja izvedenca za prome-
tne nesreče Janeza Kopača 
ocenila, da njegove naved-
be o nizki hitrosti pri trče-
nju držijo in da bi obtoženi, 
če bi oškodovancu hotel res-
no škodovati ali ga ubiti, lah-
ko vanj trčil z bistveno več-
jo hitrostjo. Ocenila pa je, 
da obstaja dovolj dokazov 
o grožnjah in oviranju pra-
vosodnih organov, ko naj bi 
Skenderović grozil eni iz-
med prič v postopku. Tako 
je sodnica ocenila, da je bila 
grožnja s smrtjo izrečena z 
namenom užalitve in ne kot 
dejanski naklep.

Tožilstvo se o morebitni 
pritožbi na razsodbo še ni iz-
reklo, obramba je z razsod-
bo sicer zadovoljna, vendar 
se pravici do pritožbe ni od-
povedala.

Obsojen za milejše očitke



V prostorih B&B Kranj (Ljubljanska ulica 30) bo danes, 14. 
maja, ob 18. uri odprtje razstave energijskih slik umetnice 
Kaly Kolonič z naslovom Prebudi boginjo v sebi. Avtorico 
je za slikanje že pri štirih letih navdušil oče, prav tako sli-
kar. Leta 1992 je odkrila, da vidi svet drugače kot ostali, in 
se je podala v abstraktne vode. Dogodek, ki ga bo povezo-
vala Eva Cimbola, bodo pospremili z modno revijo, nasto-
pila pa bosta še skupina MJAV in pevec Jay Bolk. 

Prebudi boginjo v sebi

Kranj – V Galeriji Stara pošta so v sredo odprli prvo samo-
stojno fotografsko razstavo Nike in Jana Beleta, mame in 
sina, ki že 13 let soustvarjata družinsko podjetje Foto Boni. 
Naslov razstave je Foodografija in jo sestavlja 15 naslov-
ljenih fotografij. »Rdeča nit razstave je hrana, ki je ned-
vomno središče našega bivanja. Ne jemo le zato, da smo 
siti, ampak tudi zato, da smo srečni. Sreča pa prihaja iz 
kombinacij hrane, ki so krepčilne za naše telo ter prijazne 
za oko in brbončice. Želela sem, da fotografije ne odsevajo 
le videza, temveč tudi edinstven okus in blagodejne ter 
zdrave kombinacije sestavin,« je povedala Nika Bele, ki se 
z zdravo prehrano ukvarja že dvajset let. Jedi s fotografij je 
Nika pripravila sama, v fotografski objektiv pa jih je ujel sin 
Jan, ki je povedal, da sta se pri ustvarjanju osredotočila na 
detajle, posebno noto pa fotografijam dodajajo krožniki, 
skodelice in pribor, ki sta ga ustvarila Marko in Matejka iz 
6th sense art. Razstava bo na ogled do sredine julija.

Fotografska razstava Nike in Jana Beleta 

Nika in Jan Bele / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

F
estival FOS Predo-
slje, Kranj 2019 je 
letos pod geslom 
Kultura nas zdru-
žuje v Kranj priva-

bil številne domače in tuje 
skupine. »Osrednji namen 
je spoznavanje in ohranja-
nje raznolikosti in bogastva 
tako naše kot tudi tuje kul-
turne dediščine. Skupine so 
predstavile svoje značilne 
plese, glasbo, petje, narod-
ne noše, šege in običaje iz 
okolja, od koder izhajajo,« 
je pojasnila predsednica KD 
FS Iskraemeco Kranj Mari-
ja Šenk in dodala: »Zelo 
pomembno je, da se mla-
di zavedajo neprecenljive-
ga pomena kulturne dediš-
čine, jo negujejo, nadgraju-
jejo in ohranjajo za prihod-
nje rodove.« Festivala so se 
udeležile folklorne, instru-
mentalne, vokalne ali vokal-
no-instrumentalne skupi-
ne v starosti med dvanajst in 
dvajset let.

V dvodnevnem progr amu, 
v petek so nastopili v Let-
nem gledališču Khi  slstein, 

v soboto pa na Glavnem 
trgu pri vodnjaku v Kran-
ju, je nastopilo sedemnajst 
skupin, od tega dve romun-
ski in dve bolgarski skupi-
ni. Otroška skupina Gay-
tanche Dimitrovgrad iz 
Bolgarije se je predstavila 
s plesi Zakachka, Daycho-
voto in Kopanica. Bolgar-
ska folklorna skupina Fol-
korika pa je uprizorila Ples 

iz Pirinščine in Ples iz Sho-
pluka. Folklorni ansambel 
Transilvania iz Romunije se 
je predstavil s plesi Tarina 
in Banatean, romunski Fol-
korni ansambel Decebal pa 
s Polko in valse. Iz Glasbene 
šole Bučar Ljubljana so nas-
topili harmonikarji Štefana 
Arha in orkester harmoni-
karjev z venčkom ljudskih 
in zimzelenih. Mladinska 

in otroška folklorna skupi-
na MKD Sv. Ciril in Metod 
iz Kranja so prikazali ven-
ček Ronenka in venček 
makedonskih plesov. Istrs-
ki ples je uprizorila Folklor-
na skupina Obalnega druš-
tva Sožitje; z odrsko posta-
vitvijo Sijaj, sijaj sončece je 
nastopila otroška folklor-
na skupina Avrikelj, otroš-
ka folklorna skupina KUD 

KULTURA NAS ZDRUŽUJE
Kulturno društvo Folklorna skupina Iskraemeco Kranj je v sodelovanju z Javnim skladom Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti OI Kranj, Osnovno šolo Predoslje in Zvezo kulturnih društev Kranj 
organiziralo že šestnajsti mednarodni otroški in mladinski folklorni festival FOS Predoslje, Kranj.

Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče Folklorna skupina Transilvania iz Romunije / Foto: Tina Dokl

Mladinska folklorna skupina Iskraemeco Kranj / Foto: Tina Dokl

Otona Zupančiča Artiče pa 
so odplesali Ulovimo lopo-
va. Domači skupini otroš-
ka in mladinska folklorna 
skupina Iskraemeco Kranj 
sta se predstavili s spletom 
gorenjskih in belokranjskih 
plesov. Vse skupaj je nasto-
pilo šest sto nastopajočih, 
vse skupine pa so prejela 
priznanja za udeležbo. Pred 
osrednjim nastopom je oba 
dneva v centru Kranja pote-
kala povorka vseh sodelujo-
čih skupin.

V spremljevalnem pro-
gramju festivala so že v četr-
tek na Osnovni šoli Predos-
lje glasbeniki KD FS Iskra-
emeco Kranj in Štefan Arh 
iz Glasbene šole Bučar otro-
kom predstavili glasbo slo-
venskih pokrajin. Učen-
ci od tretjega do devetega 
razreda so napisali pesmi 
na temo kulturna dedišči-
na, kaj jim kultura pomeni, 
ter jih v petek predstavili v 
dvorani Kulturnega društva 
Predoslje. 

Otroška skupina Gaytanche Dimitrovgrad iz Bolgarije 
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Alenka Brun

V
časih slika pove 
več kot tisoč 
besed. In Cari-
grad me vsakič 
znova prevzame. 

In sedaj ima novo letališče, ta 
pa kup poporodnih težav – kot 
lahko razberemo iz komen-
tarjev s spleta in namigov Slo-
vencev, ki so z njim že imeli 
izkušnjo. Kot pozitivno nava-
jajo večinoma le odprtost in 

to, da je novo. Do njega še ne 
vozi metro, tako da je do cen-
tra Carigrada priporočljivo 
vzeti avtobus ali taksi. Morda 
je celo najbolje, da se s hote-
lom dogovorite za prevoz. 
Obstajajo možnosti, ko kom-
bi pobere več ljudi na letali-
šču, jih razvozi do hotelov, 
dogovorite pa se lahko tudi, 
da vas na letališče pripelje še 
ob odhodu. Cene na začet-
ku niti niso bile tako visoke, a 
kot kaže, sta jih začetna zme-
da in povpraševanje dvignila. 

Imam pa občutek, da se s tem 
vsak potnik na svoj način soo-
ča na licu mesta. Namreč, 
novo letališče je bolj oddalje-
no od središča mesta kot prej-
šnje – ne glede na to, ali ste 
namenjeni v smeri trga Tak-
sim ali Sultanahmeta, stare-
ga dela mesta, kjer so vse naj-
večje in najbolj opevane zna-
menitosti Carigrada, kot sta 
to recimo Modra mošeja in 
Hagia Sofija. Če na cestah ni 
gneče, je še vedno skoraj ura 
vožnje z avtom do Taksima. 

Na spletu so sicer objavlje-
ni vozni redi avtobusov, ki 
vozijo do ene od glavnih pos-
taj metroja ali do končne pos-
taje, kamor želite. Vendar ne 
vozijo 24 ur na dan, tako da 
se prej pozanimajte o posa-
meznem voznem redu in ali 
so plačljivi le v domači valuti 
ali potrebujte Istanbulkart – 
kartico, na kateri je naložen 
denar in jo uporabljate v pri-
meru vožnje z javnimi prevo-
znimi sredstvi po Carigradu. 
Med spletnimi komentatorji 

namreč zasledimo jezne turi-
ste, ki pravijo, da velja le ome-
njena kartica, a jim tega prej 
nihče ni povedal. V obeh pri-
merih pa že takoj potrebujte 
nekaj turških lir. 

Zberite čim več informacij 
in na koncu naredite primer-
javo vseh možnih prevozov 
ter se odločite za način, ki je za 
vas ugodnejši, vam bolj ustre-
za. Eni imajo raje manj stre-
sa, drugim je pomembna le 
najnižja cena. Na spletni stra-
ni AirMundo na primer dobi-
te neko začetno podobo, vpo-
gled v funkcioniranje letali-
šča, a tudi komentarjev na 
temo funkcionalnosti novega 
letališča na spletu ne manjka. 

Letališče namreč obratuje od 
začetka letošnjega aprila in 
tudi v tem primeru velja, da 
vsaka novost zahteva določen 
čas, vsake novosti se morajo 
ljudje navaditi – z dobrimi in 
slabimi lastnostmi. Nekaj časa 
bo minilo, da se bo tudi letali-
šče samo »prilagodilo« željam 
in potrebam potnikov. Potr-
pežljivost je dobrodošla. Tako 
pač je. Ali pa »božja mast« – 
kakor vam je ljubše.

A na koncu sončni zahod, 
sproščeni ribiči, pogled na 
trumo turistov, vonj začimb, 
turške kave in okusni bureki, 
turške sladice, sladke baklave 
... odtehtajo tudi poporodne 
težave novega letališča.  

Ponovno Carigrad (3)

POPORODNE TEŽAVE

Ko se sonce začne spuščati nad mesto ...

Barve bazarja se nežno mešajo z vonjem začimb in 
glasnostjo prodajalcev, ki si želijo zaslužka.

Nočno razsvetljena Modra mošeja

Tik tak,
odšteva se
moj čas.

Čas,
ki nič ne vpraša,
le beži naprej.

Beži naprej,
brez opravičila
in ne da pove, zakaj.

Ostala sem jaz
na koncu poti,
ne da bi vedela,
kam grem.

Tik tak,
ura brezbrižno
šteje minute.

Sibila

Čas

PESMI MLADIH

Dnevi se seštevajo in nenadoma je mimo leto in še več. 
Ura odšteva brez našega vpliva – in tako pač je. Želim 
čim več počasnega štetja, sploh pri lepih sončnih dneh. 
Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Mateja Rant

V 
središče peda-
goškega dela so 
letos v Kranjskih 
vrtcih postavili 
področje jezika. 

Temu področju so zato veli-
ko poudarka skozi vse šolsko 
leto namenili tudi v njihovi 
enoti Ostržek na Golniku, za 
rdečo nit pa so si izbrali lite-
raturo Anje Štefan, sta poja-
snili vzgojiteljici Lili Pevec 
in Ana Kasunič. Avtorico 
so imeli tako otroci pretekli 
torek priložnost tudi oseb-
no spoznati, saj so jo ob zak-
ljučku letošnjega šolskega 
leta, v katerem so spoznavali 
njena dela in se učili njenih 
pesmi, povabili v goste, kar 
je bilo za otroke res posebno 
doživetje.

Anja Štefan se je z otro-
ki družila v prostorih kraje-
vne skupnosti na Golniku. 
S seboj je prinesla številne 
»zaklade« – od svojih knjig 
do zanimivih predmetov, 
s pomočjo katerih je otro-
kom približala svoje zgod-
be in pesmi. Led je prebila s 

pesmico, pri kateri so ji pri-
tegnili tudi otroci, nato pa so 
ji z zanimanjem prisluhnili, 
ko jim je brala iz svojih knjig. 
Knjige otroci iz vrtca Ostr-
žek že dobro poznajo, saj so 
jim jih med šolskim letom 
prebirale tudi njihove vzgo-
jiteljice. »Avtorico Anjo Šte-
fan smo izbrali, ker so njene 

pesmi primerne za vse sta-
rosti; otrokom so blizu, ker 
so spevne, melodične in gre-
do zato hitro v ušesa. Obe-
nem pa so te pesmi polne 
pozitivnih sporočil in pozi-
tivnih vrednot,« sta pojasni-
li Lili Pevec in Ana Kasunič. 

Tudi sicer so se v vrtcu 
v letošnjem šolskem letu 

veliko pogovarjali o lite-
raturi in razvoju jezika na 
vseh področjih, predvsem 
pa so želeli otrokom na pre-
prost način približati knji-
go. »Zato smo veliko bra-
li, deklamirali in prepeva-
li, otroci pa so ustvarili tudi 
vsak svojo lastno slikani-
co.«

SPOZNALI PISATELJICO
V enoti Ostržek Kranjskih vrtcev na Golniku so minuli torek medse povabili avtorico otroških knjig Anjo 
Štefan, katere dela so otroci spoznavali preko celega šolskega leta.

Otroci so z zanimanjem prisluhnili pisateljici Anji Štefan.

Zgodbe jim je približala s pomočjo številnih »zakladov«.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TUtopični socializem
Pred komunizmom naj bi 

bil socializem. Pred sociali-
zmom pa – utopični sociali-
zem. Štirinajstega maja leta 
1771 se je rodil eden najbolj 
znanih utopičnih socialistov 
Anglež Robert Owen.

Izraz utopija izhaja iz 
grščine in pomeni deže-
lo ali državo oziroma skup-
nost, ki je ni. Grško pomeni 
»ou« ne in »topos« pa kraj, 
torej v dobesednem prevo-
du »nekraj«. Gre za domiš-
ljijsko snovanje idealnega, 
neresničnega ali neuresni-
čljivega stanja družbenosti.

Utopični socializem je 
socializem prvih socialis-
tičnih reformatorjev v dru-
gi polovici 18. stoletja, ki so 
verjeli, da je mogoče odpra-
viti vsa zla z organizaci-
jo načrtnih prostovoljnih 

združenj vseh delovnih 
ljudi.

Eden najbolj znanih uto-
pičnih socialistov Robert 
Owen se je povzpel od 
rokodelčevega sina do pod-
jetnika, potem pa je propa-
del zaradi različnih akcij 
v pomoč delavcem. Kriti-
ziral je kapitalistični sis-
tem izkoriščanja in uvajal 
svojevrstno komunistično 
miselnost. V New Lanarku 
na Škotskem je poskušal 
ustanoviti delavsko kolo-
nijo. V svojih tovarnah je 
odpravil delo otrok in usta-
novil prve zadruge proizva-
jalcev in porabnikov, bol-
niške blagajne, čitalnice in 
knjižnice.

Življenjsko sposobnost 
svojih idej je poskušal doka-
zati tudi v ZDA. Leta 1825 

je tam ustanovil komuno 
Nova harmonija, toda samo 
za kratek čas. Ko je propadla, 
se je vrnil v domovino, ven-
dar ni odnehal. Ustanavljal 
je posebne trgovine za gos-
podarsko izmenjavo, v kate-
rih so delavci lahko kupovali 
z boni, in zadruge za pomoč 
delavcem.

Ko so vsi poskusi spod-
leteli, je organiziral sindi-
kat Velika narodna strokov-
na zveza in se zavzemal za 
uvedbo deseturnega delav-
nika ter omejitev izkorišča-
nja žensk in otrok. Umrl je 
obubožan leta 1858. Danes 
imenujemo njegov nauk, 
ki ga ni nikoli objavil v knji-
gi, ampak samo v časopisih, 
owenizem, in je ena najpo-
membnejših teorij utopič-
nega socializma.

Pregovori in reki
   Za dobra dela ni nikoli prepozno. (ruski pregovor)
   Prižgi tujo svečo, vendar ne ugašaj svoje. (angleški 

pregovor)
  Dober konj ohromi ali oslepi. (hrvaški pregovor)
   Bedaku se ne da nič dokazati. (kitajski pregovor)
   Kjer manjka dokazov, jih nadomeščajo prisege. 

(nemški pregovor)

Smeh ni greh
   Ko je mama vprašala Janezka, kaj bi si želel za roj-

stni dan, je odločno odgovoril, da tampon. Mama ga 
je želela prepričati, da si izbere kaj bolj smiselnega: 
»Zaželi si kaj drugega. Le kaj ti bo tampon?« Jane-
zek: »Na televiziji sem slišal, da je mogoče z njim 
teči, plavati, plesati, smučati, telovaditi ...«

   Ribič prinese domov velikansko postrv, vendar je 
zaradi njegove majave hoje povsem očitno, da je 
prišel iz gostilne. Žena: »Tudi naslednjič pojdi lovit 
na isto mesto, ker so tam ribe že očiščene.«

Samo Lesjak

M
ladinski fes-
tival v orga-
nizaciji akti-
vistov Klu-
ba študen-

tov Kranj tudi letos s pes-
trimi glasbenimi, kulturni-
mi, športnimi in zabavnimi 
dogodki vabi na kranjske uli-
ce, v prireditvene prostore – 
ter seveda pred koncertne 
odre. Glasbena ponudba fes-
tivala ostaja žanrsko raznovr-
stna, s kombinacijo uveljav-
ljenih mednarodnih ter lokal-
nih perspektivnih zasedb.

Festival se je kot po nava-
di že v uvodnih dneh začel 

udarno, s koncerti zasedbe 
Koala Voice, raperja Klemna 
Klemna, kantavtorja Adija 
Smolarja in z ritmi lokalnih 
DJ-jev. Koncerti pa se bodo 
nadaljevali še vse do konca 
tedna. Danes, 14. maja, bo 
na Slovenskem trgu, ki je 
sicer lokacija Hengalnice, 
baze festivala, prostora za 
sproščeno druženje, ob 19. 
uri večer ob ognju z dekleti 
priznane skupine Carmen 
manet, medtem ko bo ob 
21. uri v Layerjevi hiši nas-
topila Noreia, zasedba mla-
dih glasbenikov, ki bo poži-
vila večer s tradicionalnimi 
irskimi, škotskimi in bre-
tonskimi skladbami z uni-
katnim pridihom slovenske 

ljudske glasbe. Sredin večer 
bo poleg stand-upa na Baze-
nu popestrila Etno Banda 
Poseben gušt, ki bo nasto-
pila v Klubaru ob 21. uri. 
V četrtek, 16. maja, velja 
opozoriti na koncert mla-
de glasbenice Mance Ber-
lec, ki bo ob 19. uri v Kavki 
predstavila skladbe s svoje-
ga še svežega prvenca Gola, 
v Stolp Škrlovec pa bo na 
zvočno-svetlobno potovan-
je po galaksijah instrumen-
talne fuzije post-roka z ele-
menti ambientalne glas-
be ob 21. uri povabila zase-
dba Shadow Universe. Pet-
ek bo rezerviran za ritme 
elektronike, v soboto, 18. 
maja, pa bosta festival na 

odru Bazena sklenili skupi-
ni S.A.R.S. ter Noair – vse 
do nedeljskih jutranjih son-
čnih žarkov.

ŽARKI MLADOSTNE 
ENERGIJE
Kranj bo še vse do konca tedna – kislemu vremenu navkljub – utripal v ritmu že petindvajsete izvedbe 
festivala Teden mladih.

Četrt stoletja Tedna mladih: marljivi organizatorji, aktivisti 
Kluba študentov Kranj / Foto: Primož Pičulin

Večno mlad: Adi Smolar 
se vsako leto rad vrača na 
festival. / Foto: Primož Pičulin

Danes se na Slovenskem trgu obeta zanimiv večer ob ognju 
s Carmen manet. / Foto: arhiv GG (Tina Dokl)

Samo Lesjak

O
bčina Tržič 
vseskozi, že 
peto leto, pod-
pira prizade-
vanja Tržiš-

kega muzeja, ki pod umet-
niškim vodstvom Romane 
Krajnčan v pomladno-polet-
nih mesecih pripravlja Glas-
bene večere. Organizacijske 
niti so v rokah Jane Babšek, 
direktorice Tržiškega muze-
ja, ki bo koncerte tudi tokrat 
gostil v prelepem Pollako-
vem salonu ali na vrtu muze-
ja. Doslej so gostili že števil-
ne znane umetnike: Iztoka 
Mlakarja, karizmatičnega 
harmonikarja Marka Hat-
laka, Darjo Švajger, Nuško 
Drašček, vokalni bend Kre-
ativo, Jureta Ivanušiča, Ota 
Pestnerja, Rudija Bučarja, 
Aniko Horvat, Marino Mar-
tensson, Kristijana Krajn-
čana, Majo Keuc in mnoge 
druge.

Prvi koncert Glasbenih 
večerov bo v petek, 17. maja, 
ko bo ob 20. uri nastopil 
Andrej Šifrer. Pevec in zna-
ni kantavtor beleži že več kot 
štirideset let delovanja v slo-
venskem glasbenem pros-
toru. Glasbenik je v karieri 
prodal že več kot pol milijo-
na plošč in se je s svojim dol-
gim spiskom – zdaj že zim-
zelenih uspešnic – uvrstil 
na seznam tistih, ki jih radi 

kategoriziramo z oznako 
legenda. Za imidžem ved-
no nasmejanega gospoda z 
Gorenjskega se skriva tudi 
resna plat, tista, ki je prine-
sla diplomo pravne fakulte-
te in piše med množico tudi 
razmišljujoče pesmi, odli-
kujejo pa ga bogata besedi-
la, ki se zrcalijo v več kot 170 
avtorskih pesmih. Obeta se 
izjemen večer, poln nostal-
gije in prijetnega druženja.

V juniju bodo na Glasbe-
nih večerih nastopile simpa-
tične Jazz Ladies (28. juni-
ja), v juliju bo koncert etno 
zasedbe The Pocket Ensem-
ble z vrhunskimi multiins-
trumentalisti (26. julija), v 
avgustu pa gostijo Katrinas 
z glasbeniki (23. avgusta). 
Vrhunec in zaključek prire-
ditev bo Festival Paradiž 24. 
avgusta z velikim koncertom 
na t. i. plac s pestrim sprem-
ljevalnim programom.

GLASBENI VEČERI V 
TRŽIŠKEM MUZEJU
Tudi letos se z Glasbenimi večeri v Tržiškem 
muzeju obetajo raznovrstni koncerti. Prvi izmed 
njih bo že ta petek, ko v goste pride Andrej Šifrer.

Legendarni Andrej Šifrer 
prihaja v Tržič. 
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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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»Mama«
Spoštovani! Enkrat sem vam 
že pisala in ste mi spodbudno 
odgovorili. Sedaj pa imam 
spet nekaj vprašanj. Vnuk se 
je vpisal naprej in me zanima, 
ali se bo našel tam in ali mu 
bo všeč ali pa se bo med letom 
prepisal kam drugam, ker ta 
izbira ni bila čisto po željah. 
Imam hčer, ki ima trgovino. 
Kaj mi lahko poveste v zvezi 
s tem? Zase bi vprašala glede 
sosedov. Imamo namreč tak 
čuden odnos. Ali se bo kaj izbo-
ljšal? Sicer se ne prepiramo, 
je pa napeto. Ali je na vidiku 
kakšna večja vsota denarja? 
Nekaj ga namreč pričakujem 
in upam, da bo.
Vnuku ne bo nič hudega in 
dobro se bo znašel v novem 
okolju, ampak kot že sami 
veste, to ni to, saj se ni odvilo 
po njegovi želji. Po približno 

štirih ali petih mesecih bo 
imel priložnost, da se pre-
piše na želeno, kar bo tudi 
storil in ne bo mu žal. Brez 
zamere, a hčer boste morali 
postaviti pred dejstvo, da vi 
ne zmorete vsega tega, kar 
vam nalaga. Breme preloži 
na vas, kar je po eni strani 
normalno, saj ste ji mama 
in vam zaupa, ampak zaradi 
tega potem ne vidi drugih 
možnosti. Dobila bo redno 
pomoč pri delu, tako da 
boste kasneje le občasno 
priskočili na pomoč. Dodat-
ni prostor ji uspe kmalu dobi-
ti. Sosedom ste žal res trn v 
peti, a zaradi tega se nikar ne 
obremenjujte. Niste ne krivi 
ne nikomur dolžni polaga-
ti računov. Sčasoma se bo 
stanje izboljšalo in napetost 
v odnosih izgine. Denar, ki 
ga pričakujete, dobite in vse 

vam uspe izpeljati po načrtu. 
Lep pozdrav.

»Vijolica 4«
Pred nekaj leti sem vas že nekaj 
vprašala, sedaj pa vas spet 
prosim, da mi poveste, kako se 
bodo stvari obrnile. Predvsem 
me zanima za hčerki. Starejša 
je končno spoznala partnerja 
in zanima me, ali bosta ostala 
skupaj. Mlajša hči pa pravega 
nikakor ne spozna. Kako bo 
s stanovanjem, ga bo mlajši 
hčeri uspelo dobiti, ker jo last-
nik že podi iz tega stanovanja? 
Kako bo z mojim zdravjem? 
Želim vam vse dobro, vaši 
nasveti mi veliko pomenijo.
V današnjem svetu se vse 
preveč hitro vrti in dogaja, 
da se žal spregledajo tiste 
prave vrednote. Iskrenost, 
pristnost, zvestoba, dobrota 
… Ampak osebno sem pre-

pričana, da se slej ko prej 
vedno vse stvari postavijo na 
pravo mestu. Tudi v vašem 
primeru bo tako. Starejša hči 
je srečna in tako bo tudi v pri-
hodnosti. Ne skrbite. Mlajša 
hči je spoznavala neprave 
fante in zato je čisto prav, da 
se ji do zdaj nobena zveza ni 
obdržala, ker pač niso bile 
prave. V drugi polovici leta 
bo začela novo zvezo, ki se 
tudi ohrani. Znala bo poskr-
beti zase. Glede težav pri 
stanovanju se bo vse dobro 
rešilo. V enem letu ji vidim 
dve selitvi, najprej sama, 
nato s partnerjem. Pri obeh 
hčerah vidim otroke, tako je 
še eno veselje več v vašem 
življenju. Vaše zdravje je zelo 
odvisno od počutja, ker pa se 
vam obetajo lepi časi, bo tudi 
zdravje boljše. Srečno in vse 
dobro želim.

TANJIN KOTIČEK

Še vedno imamo karte iz pre-
teklih rubrik. Poroka, Denar, 
Du h ovnik – dogovor o skup-
nem vlaganju denarja. Posvet 
s tretjo osebo je dobrodošel. 
Neiskrenost, Oficir, Ljubica 
– oseba, ki je na položaju, se 
ne upa razkriti, igra neko igro, 
ki je ne znajo vsi igrati. Lahko 
pa napoveduje napredova-
nje ženski osebi v poslovnem 
svetu. Nekaj denarja, Težave, 
Denar – prikazuje finančno 
krizo, ki pa ima dobre obete 
za rešitev. Ne bo vedno tako. 
Sodnik, Smrt, Žalost – čaka-
jo nas težke odločitve, ki pa 
niso odvisne samo od nas. 
Vedno, ko se nekje konča, 
se drugod začne. Obisk, 
Težave, Hrepenenje – oseba 
hrepeni po snidenju, do kate-
rega pa ne pride zaradi dolo-
čenih omejitev. Treba je še 
malo časa in zadeve se ure-
dijo. Hiša, Potovanje, Tat – 
selitev iz enega v drugi dom. 
Lahko je tudi večje preureja-
nje doma in okolice. Poroka, 
Upanje, Smrt – kombinacija 
nakazuje konec zveze, sicer 
je še malo upanja, a to je 

premalo za obstoj. Sodnik, 
Ljubezen, Ljubica – lahko je 
ženska na visokem položaju 
ali pa oseba, ki si zelo želi biti 
sprejeta in ljubljena. Je odlo-
čna in močna in to pričakuje 
tudi od drugih. Tat, Obisk, 
Sodnik – določeni dogodki bi 
se morali že zgoditi, a je vide-
ti, da ena oseba zaradi svojih 
interesov ovira vse skupaj. 
Vsekakor pride do soočenja. 
Duhovnik, Oficir, Ljubezen – 
oseba, ki točno ve, kaj hoče, 
in ne odstopa od zastavljenih 
ciljev. Velik napredek tako v 
duhovnem kot tudi v drugem 
smislu. Zmagoslavje. Na nas-
lov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že sedaj spoznali.

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

N
aročniki in br a
lci časopisa Go
renjski glas so 
se konec apri
la s Potovalno 

agencijo Alpetour odpravi
li na tridnevni obisk Italije. 
Obiskali so zanimivo mes
tece San Gimignano, sre
dnjeveško Sieno, pokukali 
v Napoleonovo vilo na Elbi 
in poskušali ujeti utrip oto
ka, na poti domov pa so se 

ustavili še v Firencah, mes
tu umetnosti, muzejev in 
zibelki renesanse.

Na poti jih je spremlja
la Vesna Ažman, turistična 
vodnica, ki je 28. aprila pra
znovala rojstni dan. Izlet, ki 
so ga na naslovili Toskana 
in otok Elba, pa je bil tudi 
darilo nekaterim potnikom 
njihovih najbližjih. Med nji
mi je bila na primer Marija 
Vereš iz Šenčurja, ki je tudi 
praznovala v teh dneh. 

Vesna Ažman pa je bila 
deležna prav posebne 

pozornosti tudi s strani pot
nikov, saj je Radovljičanka 
tokrat praznovala okroglo 
obletnico: dopolnila je štiri
deset let. Turistična vodni
ca je že dobrih petnajst let 
in Italijo naravnost obožuje. 
Tudi zasebno jo dobro poz
na. Pravi, da ju je všeč prav 
vse: od hrane do kulture, naj
bolj pa zgodovina, kar so pot
niki tudi sami ugotovili. Nje
na razlaga je bila zelo zani
miva, tako da so ji z veseljem 
prisluhnili in si tudi marsi
kaj zapomnili.

Vesna Ažman pravi, da 
večino svojih rojstnih dni 
preživi na poti, na voden
jih. »Res redkokdaj rojstne
ga dne nisem praznovala na 
poti. Datum je pač takšen in 
največkrat sem za prvomaj
ske praznike v vlogi turistič
ne vodnice,« je še povedala.

Ker pa je bil njen letoš
nji rojstni dan vseeno mal
ce poseben, se je odločila, 
da bo štiridesetico proslavi
la tudi v družbi sodelavcev, 
družino pa peljala na kak
šen zanimiv izlet.

NAJVEČKRAT NA POTI
Radovljičanka Vesna Ažman je svoj rojstni dan ponovno preživela delavno: v vlogi turistične vodnice.

Vesna Ažman v delovnem elementu s svojim prepoznavnim 
vodniškim petelinom, da je med množico turistov in 
domačinov svoji skupini vidna že na daleč. 

Na Bledu so se 4. maja 2019 poročili: Željko Madžo in 
Monika Iveljić, Goran Stankić in Suzana Lajić, Žiga Soklič 
in Špela Šebat ter Sašo Aleksić in Ivana Kiršner, v Preddvo-
ru Pavel Stare in Anja Gregorc, na Šmarjetni gori pa Erik 
Kralj in Doris Kos.

Mladoporočenci

Grega Flajnik

G
lasovi bralci 
smo se v apri
lu odpravili v 
Rogaško Sla
tino. Najprej 

smo si ogledali Kristalno dvo
rano, ki so jo odprli leta 1912. 
Go spod Damijan Merc je ob 
pijači dobrodošlice na kratko 
predstavil Rogaško, povedal, 
kako poslujejo, katere so novo
sti in kakšna je njihova struk
tura gostov. Razložil je, da rus
ki lastniki dobro skrbijo za raz
voj zdravilišča. Sledil je spre
hod skozi vrtove zdravilišča do 
Rogaške rivijere, kjer si je veči
na privoščila kopanje v preno
vljenem bazenu. Po kopanju 
smo se odpeljali do gostilne 

Janezov hram na kosilo. Gos
tilna je v neposredni bliži
ni podjetja Afrodita, tako da 
je svetovalka Maša predsta
vila to zanimivo kozmetično 

podjetje, kjer 160 zaposlenih 
v urejenih prostorih izdelu
je več kot 600 različnih koz
metičnih izdelkov. Ob testi
ranju novih izdelkov so bile 

sploh ženske prav navdušene. 
Glasovci smo po predstavitvi, 
pred odhodom domov, lahko 
Afroditine izdelke tudi kupi
li in tako je bil izlet še lepši. 

NA KOPANJE V ROGAŠKO

Pred vhodom v kristalno dvorano / Foto: Grega Flajnik

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 39 novih prebival-
cev. V Kranju je prvič zajokalo 29 otrok, od tega 18 dečkov 
in 11 deklic. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2700 gra-
mov, najtežji pa je bil deček, ki mu je tehtnica pokazala 
4325 gramov. Na Jesenicah se je tokrat rodilo 10 otrok, in 
sicer 3 deklice in 7 dečkov. Zabeležili so en par dvojčkov – 
rodila sta se bratca. Najtežja je bila ena od deklic, tehtala 
je kar 4730 gramov, najlažji pa je bil eden od dvojčkov, 
kazalec na tehtnici se mu je ustavil pri 2780 gramih.

Novorojenčki
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1. nagrada: 15 l JUPOL Classic 
2. nagrada: 5 l JUPOL Classic  
3. nagrada: 2 l JUPOL Classic  

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z  
ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke)  
po šlji te do srede, 29. maja 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

let

NAJLJUBŠA 
BARVA
JUPOL Classic.

Že 50 let.

Sodelujte v nagradni igri in med 1. 4. in 31. 5. 2019 osvojite 
brezplačno pleskanje stanovanja ter 450 praktičnih nagrad. 

www.jupol50.si

JUPOL Classic_oglas 130x190_2019.indd   1 8. 05. 2019   10:41:21
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Ameriška starleta Kim Kardashian 
(38) in raper Kanye West (41) sta s 
pomočjo nadomestne matere pos-
tala četrtič starša. »Tukaj je, popoln 
je. Zgleda kot dvojček male Chicha-
go. Verjamem, da se bo še spreme-

nil,« je zapisala simpatična Kim. Zakonca, ki sta poročena 
pet let, imata poleg enoletne Chichago še petletno North 
in triletnega Sainta.

Kim in Kanye četrtič starša

Znan je vzrok smrti igralke Lise Sheri-
dan (44). Samomor je izključen, rezultati 
obdukcije pa so pokazali, da je podlegla 
posledicam kroničnega alkoholizma. 
Igralka je bila odvisna tudi od zdravil, ki 
pomagajo lajšati psihične in nevrološke 

težave. V več kot dvajset let trajajoči karieri je nastopila 
tudi v seriji Halt and Catch Fire. Zaročena je bila z Ronom 
Livingstonom, soigralcem iz filma Beat.

Za igralko usoden alkohol

Igralki Amber Heard (33), ki je bila zaro-
čena z Johnnyjem Deppom, so grozili s 
smrtjo. To naj bi se zgodilo leta 2016, ko 
je Deppa po ločitvi obtožila verbalne in 
fizične zlorabe. Kot je povedala, so ji sle-
dili na vsakem koraku, ostala je brez veči-

ne dela in več mesecev ni zapuščala stanovanja. Depp pa 
sedaj od nje zahteva petdeset milijonov dolarjev odško-
dnine, ker naj bi Amber prizadela njegov ugled.

Amber so zasledovali ter ji grozili

Igralka Hilary Duff (31) je zaročena. 
Novico je sporočila preko Insta-
grama, kjer je ponosno pokazala 
zaročni prstan. »Vprašal me je, ali bi 
bila njegova žena,« je pod fotogra-
fijo zapisala Hilary. Njen zaročenec 

Matthew Koma je prav tako delil veselo novico: »Najbolj-
šo prijateljico sem zaprosil za roko.« Par je skupaj od leta 
2017, lani pa sta postala starša.

Hilary in Matthew zaročena

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

M
inuli pet-
ek se je zak-
ljučila tre-
tja sezo-
na šova The 

Biggest Loser Slovenija. Dva-
najst tekmovalcev, ki ko so se 
v začetku marca, kasneje se 
jim je pridružil še trinajsti, 
podali na osemtedensko 
naporno pot odrekanja, pote-
nja, ustvarjanja novih živ-
ljenjskih navad in premikan-
ja meja fizičnih zmogljivosti, 
je še zadnjič stopilo na tehtni-
co. V šovu so delili svoje živ-
ljenjske zgodbe, pod budnim 
očesom kamere in ob pomo-
či strokovne ekipe osebnih 
trenerjev Nataše Gorenc in 

Jana Kovačiča pa premago-
vali težke izzive in tako sebi 
kot gledalcem dokazali, da je 
z močno voljo mogoče spre-
meniti svoje navade in s tem 
tudi svoje življenje.

V odločilnem zadnjem 
boju so se z izgubljenimi 
kilogrami pomerili trije fina-
listi: Cristian Baranašič iz 
Škofljice, ki je ob vstopu v 
šov tehtal 144,2 kilograma, 
Gaja Rozman iz Tržiča, ki ji 
je tehtnica na začetku poka-
zala 137,6 kilograma in Lju-
bljančan Ferid Talundžić, ki 
je imel ob prvem tehtanju 
129,2 kilograma. Zmagova-
lec je postal Cristian Barana-
šič, drugi najtežji tekmova-
lec ob prihodu, ki je izgubil 
kar 46,1 kilograma oziroma 
31,97 odstotka svoje prvotne 

teže. Na finalni oddaji mu je 
tehtnica pokazala 98,1 kilo-
grama. Veliko težji bo nje-
gov bančni račun, saj mu je 
vsak izgubljeni kilogram pri-
nesel tisoč evrov nagrade, kar 
pomeni 46 tisoč evrov. »V 
oddaji sem želel predvsem 
nekaj narediti za svoje zdra-
vje in boljše počutje, to mi je 
uspelo, zmaga pa je le pika na 
i,« je po zmagi dejal Barana-
šič. Drugouvrščeni Talund-
žić je izgubil 38 kilogramov 
oziroma 29,41 odstotka svo-
je teže in ima 91,2 kilograma. 
Dvajsetletna Tržičanka Gaja 
Rozman, ki je imela ob priho-
du 137,6 kilograma, se danes 
lahko pohvali s 107,6 kilogra-
ma, kar je okroglih trideset 
kilogramov manj oziroma 
21,8 odstotka teže. »Potrebne 

je bilo veliko trme in volje, saj 
je bilo tako fizično kot psihi-
čno zelo naporno, a je bilo 
zagotovo vredno. Najtežje je 
bilo, da sem bila odsotna od 
družine in izolirana v hiši,« 
je povedala in dodala: »Na 
začetku so bile spremembe 
zelo drastične, a počasi sem 
se navadila na nov življenjski 
slog, sedaj mi zelo odgovar-
ja in ga bom nadaljevala tudi 
po končanem šovu. Moj cilj 
in želja pa je, da se teža spus-
ti pod sto kilogramov.« Čast-
ni naziv srečnega poraženca, 
tekmovalca, ki je po izpadu iz 
šova do finalne oddaje izgu-
bil največ kilogramov, je pri-
padel Sebastjanu Novaku, ki 
je osvojil tudi nagrado za naj 
tekmovalca po izboru občin-
stva.

IZGUBLJENI KILOGRAMI
V tretji sezoni šova The Biggest Loser Slovenija, ki smo ga spremljali na Planet TV, je največ teže izgubil 
Cristian Baranašič iz Škofljice. Tržičanka Gaja Rozman se je uvrstila na tretje mesto.

Tržičanka Gaja Rozman je od začetka do finalne oddaje 
izgubila trideset kilogramov. / Foto: Tina Dokl

Zmagovalec tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija 
Cristian Baranašič je bogatejši za 46 tisoč evrov. / Foto: Tina Dokl

Drugouvrščeni Ferid Talundžić po razglasitvi zmagovalca ni 
mogel skriti razočaranja. / Foto: Tina Dokl

Srečni poraženec in naj tekmovalec po izboru občinstva 
Sebastjan Novak s partnerko in voditeljico Sašo Lendero 

Trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič, ki sta tekmovalcem 
pomagala spremeniti njihove navade in s tem tudi življenje. 

Gregor Horvat iz Kamnika se je tekmovalcem pridružil 
kasneje, a vseeno izgubil 21,4 kilograma. / Foto: Tina Dokl

Življenjska pot mlade simpatične pevke Lučke Gomsi 
se vseskozi lahkotno vije po širnih prostranstvih glasbe. 
Ta ji daje upanje in energijo, ki ju z veseljem razdaja 
svojim zvestim poslušalcem na koncertih – tudi na 
nedavnem v Kranju. / Foto: arhiv pevke
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1.  nagrada: majica + USB 32 GB + brezplačni energet-
ski posvet z našim svetovalcem

2.  nagrada: majica + USM 16 GB + brezplačni energet-
ski posvet z našim svetovalcem

3.  nagrada: majica + brezplačni energetski posvet  
z našim svetovalcem

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih  
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
29. maja 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1,  
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

 

SolarPRO, energetske rešitve, 
razvoj in inženiring, d.o.o

Skupaj poskrbimo za  
čistejše okolje in  

stabilnejše energetsko  
omrežje v Sloveniji. 

Zagotovite si energetsko neodvisnost in se izognite  
višanjem cen električne energije na svoji mesečni položnici. 
Samooskrba za vse pravne in fizične osebe. Izkoristite tudi 
nepovratne finančne spodbude EKO sklada. Sedaj je pravi 

trenutek – izkoristite ga.

Povratne dobe investicije se gibljejo med 7 in 10 let  
(odvisno od orientiranosti strehe, vrste kritine in  

velikosti vaše elektrarne).

Obiščite našo spletno stran www.solarpro.si in oddajte  
povpraševanje ali nas pokličite 040 672 280.

Za vse ostalo poskrbimo mi.
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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

Je ob tako odločnih družinskih zdravnikih, ki so se nepreklicno 
odločili, da tako ne gre več naprej in so dali odpoved, tudi 
vas zaskrbelo, kako bo zdaj? Da, nič prijetnega nas ne čaka. 
Čakalnice so že polne. In zdajle, ko je mraz segel daleč v maj, 
že kašljamo in se oglašajo stare težave. Ampak nekaj pa res 
lahko naredimo sami zase in za svoje zdravje. Imamo zdravil-
ne rožice za čaje in imamo česen, ki ob redni uporabi veliko 
pomaga nazaj k zdravju. Česen prežene vse viruse! Dr. Ašič 
svetuje, naj si vsak dan si privoščimo vsaj en strok. Strimo ga 
in ga že pri zajtrku namažimo na kruh. Včasih smo na kruh 
tanko namazali mast in strt česen, nazadnje pa še posuli s 
poprom. Kot bi klobase jedel, se nam je zdelo v tistih najhuj-
ših povojnih letih pomanjkanja. In povrnil se je apetit, minil 
je glavobol, olajšali so se bronhiji, astma in božjast, gliste so 
zbežale, jetra so si spet opomogla, krčev ni bilo več, oživela 
je prava prebava, srce je lažje bilo, trebuh je splahnel, vetrovi 
so pomagali očistiti vso notranjost, želodec si je oddahnil, 
pri tuberkuloza se je spet pokazalo upanje na ozdravitev. Pa 
pravijo: »Ne, česna pa ne, tako smrdi in ne maram ga. Morda v 
prahu.« Bodite no pametni. Saj se človek vsega privadi. Sploh 
če veš, da ti bo nekaj res pomagalo. Naj bo v česnovi juhi živ-
ljenja, kot uči dobri stari Mességué, v vsaki vaši solati, vsaki 
enolončnici, v kruhu, na kruhu, kuhan v vodi ali v mleku. Tri 
zdrobljene stroke česna kuhamo v četrt litra tekočine in potem 
pijemo po požirkih. Duh po česnu preženemo z žvečenjem 
peteršiljevih listov, žajblja, zrn kave, sira, z jogurtom, mlekom 
itd. Le poskusite. In še to: česen deluje tako kot korenje – tudi 
kuhan ali spečen, ne le svež.

Obara iz piščančjih prsi

Potrebujemo: piščančji file, skodelico drobno zrezane zele-
njave (korenje, paprika, zelje, cvetača), 1 čebulo, strok česna, 
dvoje piščančjih jetrc, 1 jajce, drobtine, olje in začimbe.
Meso zrežemo na kosce in ga na žlici olja malo podušimo, 
potem dodamo zelenjavo in dušimo še pet minut. Prilijemo tri 
četrt litra vode, solimo, dodamo žličko začimbne mešanice, po 
ščepec majarona, timijana in rožmarina, malce muškatnega 
oreščka, olupljeno celo čebulo (na koncu jo vzamemo ven). 
Kuhamo 15 minut, nato dodamo cmočke, ki jih naredimo iz 
nastrganih jetrc, 1 jajca, dveh žlic drobtin in strtega stroka 
česna ter pol žlice sesekljanega peteršilja. Dobro pregnetemo 
in oblikujemo cmočke. Obaro kuhamo še 15 minut.

Namaz iz jajčevcev

Potrebujemo: 1 kg mladih jajčevcev, pol glavice česna, 2 žlici 
sesekljanega peteršilja, dobrega pol decilitra oljčnega olja in 
začimbe.
Jajčevce operemo, obrišemo, jih damo cele v pečico na re-
šetko in pri 180 stopinjah Celzija pečemo približno 50 minut. 
Nato jih ohladimo in z žličko izpraskamo meso. Zmeljemo 
jih, dodamo strt česen, sesekljan peteršilj, sol in poper ter po 
kapljicah med mešanjem prilivamo olje, kot bi delali majone-
zo. Na koncu vmešamo še žlico kisa.

Bananina torta s čokolado
Banane in čokoladni na-

maz bi lahko jedli skupaj 
»na žlico« brez posebne 
predhodne obdelave, saj je 
že samo po sebi dobro. Si 
morete misliti, kako dobro 
je, če ti dve sestavini pretvo-
rimo v torto? Poskusite.

Za pripravo bananino-čo-
koladne torte potrebujemo: 
za biskvit: 3 žlice moke, 1 
žlico kakava, 3 jajca, 3 žlice 
sladkorja; za bananino kre-
mo: 3 banane, 200 g sira ma-
scarpone, 3 dl smetane; za 
čokoladno kremo: 0,5 l sme-
tane, 4 žlice čokoladnega 
namaza; za čokoladni obliv: 
200 g temne čokolade, 1,5 dl 
smetane; dodatno: 2 banani, 
2 žlici sadne marmelade, 2 
dl mleka, 2 žlici ruma. 

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 
kakav, ščep soli in 1 žličko 
pecilnega praška. Rumenja-
ke in beljake ločimo. Belja-
kom dodamo sladkor in ste-
pemo v trd sneg. Nato pri 
nižji hitrosti k beljakom do-
dajamo rumenjake. Nazad-
nje vmešamo še mešanico 
moke in kakava. Moko do-
dajamo postopoma, meša-
mo pa samo z lopatico ali z 
ročno metlico. Pripravlje-
no maso za biskvit vlijemo v 
tortni model in pečemo v pe-
čici, segreti na 170 °C, prib-
ližno 20 minut. Čas peke je 
odvisen od višine biskvita in 
pečice. Če je biskvit dovolj 
pečen, preverimo s suhim 
zobotrebcem. Pečen biskvit 

prerežemo čez polovico in 
ohladimo.

Priprava bananine kreme: 
Banane olupimo ter jih spa-
siramo s pomočjo palične-
ga ali klasičnega mešalni-
ka. Sir mascarpone razme-
šamo ter vanj vmešamo pa-
sirane banane. Nazadnje z 
lopatko vmešamo še stepe-
no smetano.

Priprava čokoladne kre-
me: Smetano stepemo ter 
nato vanjo vmešamo še čo-
koladni namaz.

Sestavljanje torte: Ok-
rog biskvita postavimo tor-
tni obod. Biskvit namočimo 
s polovico toplega mleka in 
ruma. Premažemo z 1 žlico 
marmelade ter obložimo s 
kolesi banane. Nadevamo z 

bananino kremo in nato še s 
čokoladno. Torto postavimo 
za nekaj ur v hladilnik, da se 
popolnoma ohladi, in nato 
previdno odstranimo tortni 
obod. Za čokoladni preliv 

zavremo smetano ter z njo 
prelijemo narezane koščke 
temne čokolade. Dobro me-
šamo, da se čokolada v sme-
tani stopi, in s pripravljenim 
prelivom prelijemo torto.

Mojca Logar

Kadar govorimo o četvorki, 
je to skoraj vedno povezano 
z maturanti, najpogosteje z 
maturantskim plesom. Letos 
sem se udeležila kar treh ma-
turantskih plesov. Enkrat sem 
bila v službi, dvakrat sem bila s 
svojima maturantkama pono-
sna mati na njunem večeru. 
Doživela sem tri različne loka-
cije in organizacije plesov in vi-
dela podobnosti in razlike. Ko 
sem pripovedovala, da imamo 
dva maturantska plesa, je bila 
najpogostejša pripomba, da to 
pa je velik strošek. 

Maturantska vstopnica na 
našem centru stane 30 evrov, 
v Kranju 40 evrov in v Ljublja-
ni 52 evrov. Prostor in vse, kar 
sodi zraven, je podobno. Dvak-
rat se je ponovil isti napovedo-
valec. Najbrž je normalno, da 
uporablja iste besede, šale, na-
govore. Letošnja generacija je 
rojena leta 2000, napovedovali 
so konec sveta, milenijski pok, 
zgodilo pa se je le še eno rojstvo, 
tokrat naših otrok. 

Človek se na svojem območju 
počuti bolj domače, torej bližje, 
kot je domu, bolje je, če pa je 
to še na lastni šoli, je najbolje, 
kar je sploh lahko. Na Gorenj-
skem smo ljudje bolj preprosti, 
veliko staršev poznaš in to daje 
občutek domačnosti. Ansam-
bel je igral bolj znane pesmi 
večinoma domačih izvajalcev, 
medtem ko je bil ljubljanski 
bolj svetovljanski. Ne vem, ali 
je na Slovenskem sramotno 
plesati polko na kakršnikoli 
svečanosti, v Ljubljani je pač ni 
bilo. Dejstvo je, da dijaki v Lju-
bljani prihajajo iz cele Sloveni-
je, je tudi več tujcev, populacija 
je bolj mešana, morda so zato 
igrali več tuje glasbe. 

Obvezni del protokola je na-
govor ravnateljev. Dijaki se ša-
lijo, da vedno govorijo isto, kar 
sploh ni res. Je pa razlika, kaj 
poudarijo, nekateri so radi pri 
številkah in formalnih dosež-
kih, drugi poudarijo odrašča-
nje, veščine, izkušnje, prijatelj-
stva. Meni se zdi pomembneje 
graditi mladostnika kot oseb-
nost, preštevanje točk in ocen 
pride samo po sebi. Zahva-
ljujejo se tudi dijaki, običajno 
eden v imenu cele generacije. 
Nekateri izrazijo hvaležnost, 
drugi želijo biti šaljivi ali celo 
izrečejo kakšno grajo. Pogosto 
se predstavljajo in poslavlja-
jo tudi razredi in razredniki. 
Pravzaprav mi je to všeč, saj 
slovesnost osmisli. Maturan-
tom je zelo ljubo predstavlja-
nje s filmi, kjer pa se le redko 
izkaže njihova ustvarjalnost. 
Običajno so tako banalni, da 
bi jih prvi hip ukinila. Najbolj-
še so predstavitve v živo, kjer 
pač mladi nekaj pripravijo, 
pokažejo, kaj so počeli in kdo 
so. Učitelji in starši jih nago-
varjamo, naj pripravijo več 
lastnega programa, to je njihov 
večer, naj bodo sami ustvarjal-
ci svojih najlepših trenutkov. 
Manjše in zasebne šole so pri 
tem uspešnejše. Sicer organi-
zator poskrbi za vse in človek 
se počuti kot ovca, plačaj, sledi, 
uživaj. Posel je posel in vse slo-
vesnosti so sedaj zelo razboho-
tene, lahko bi rekli napihnjene. 
Vendar, če ne dodamo zraven 
nečesa svojega, tistega, kar 
nas dela drugačne od drugih, 
potem smo le eden od tisočih 
milnih balončkov, ki jih drugi 
pihnejo v zrak. 

Dovolimo si svojo pot. 

Četvorka

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Kolikor potrebujemo za 
preživetje ali več? Koliko več? 
Zakaj in čemu namenjati delu 
veliko preveč časa? Zato, ker v 
tem uživamo. Z delom izra-
žamo svoje talente, ki so nam 
bili dani. Ko vzljubimo svoje 
delo, nam ta postane hobi. To 
je najlepše, kar je možno. Delu 
namenjamo velik del dneva. 
Res je tudi, da smo svoje talente 
dolžni darovati ne samo sebi, 
temveč tudi družbi, človeštvu, 
stvarstvu nazaj. Kar nam je 
bilo zastonj dano, je prav, da 
(vsaj delno) tudi zastonj pos-
redujemo, dajemo naprej. Zas-
tonjski darovi, brez pričakovanj 
vračila, se tako zelo skrivnostno 
povrnejo. Rezultati dela se mo-
rajo pokazati v lažjem življe-
nju. Če tega ni, je nekaj narobe. 

Srečal sem gospoda zrelih 
let. Dopoldan, v bazenu. Pove, 
da je v zadnjih desetih letih 
zgradil uspešno podjetje, pre-
moženja ima dovolj on in oba 
sinova, ki pa ne želita ostati v 
podjetju. Z delom je močno pre-
tiraval. Doživel je srčni infarkt 
in gledal smrti v oči. Dovolj je! 
Zaposlil je direktorja, si skrajšal 
delovnik, sam pa si vzame en 
dan v tednu za bazen in savne. 
»Ne bom dovolil, da me uniči 
nekaj, kar bo čez dvajset let, na 
drugem svetu, popolnoma brez 
vrednosti. Končno imam čas 
zase, za ženo in vnuke. Veliko 
sem pa zamudil.«

Srečam sošolca. Vprašam 
ga, kako kaj starši. Nasmehne 
se in pravi: »Nisem vedel, da je 
to možno. Mama je preživela 
raka. Samo obvestila sta nas, da 
bosta izpraznila hlev, vso zemljo 
pa oddala v najem. Kupila sta 
zelo veliko počitniško prikolico. 
Od aprila do oktobra sta v Dal-

maciji. Mi ju obiščemo, včasih 
vzameta vnuke. Čez zimo sta 
malo sitna, nato spet gresta. 
Popolnoma sta se prerodila. Go-
vorita nam, naj poskrbimo zase, 
za svoje žene in otroke, da ne bo 
prepozno. Mama pravi, da bi 
skoraj umrla, preden je izvede-
la, da delo ni vse na tem svetu. 
Preprosto vidim, da sta srečna.«

Takih zgodb podjetnikov ni 
prav veliko. Malo se jih pra-
vočasno odloči zmanjšati svoj 
tempo. Ali res potrebujemo tako 
močna opozorila? Kaj pa je z 
nami, da garamo cele dneve in 
noči? Saj ne gre za preživetje! 
Več in več dela, več in več kapi-
tala, več in več zemlje pomeni 
na drugi strani manj in manj 
časa zase, za ljudi, ki jih ima-
mo radi. Pomeni tudi manj in 
manj zdravja za naše telo. Telo 
ima svoje omejitve. Preprosto 
ne more zdržati vseh teh napo-
rov. Ob vsej pameti, ki jo ima-
mo, to preprosto pozabimo. Po-
nos in ugled, celo ošabnost, ki 
nam jo dajo uspehi, novi veliki 
avtomobili, nove parcele, več-
ji traktorji, dražja potovanja, 
višji položaji se lahko v enem 
samem trenutku sesujejo v bedo 
(odhod žene, hladni, odtujeni 
odnosi, zavrnitev s strani otrok, 
izguba službe, propad podjetja 
…) ali v nenadni zaključek živ-
ljenja. Na pokopališčih ni pre-
moženjskega stanja. 

Bodimo ljubeznivi do sebe 
in do ljudi, ki nas obdajajo. 
Preverimo, koliko časa je res 
smiselno namenjati garanju. 
Rezultati dela se morajo kaza-
ti v naši sreči in hkrati v sreči 
ljudi, ki so nam najbližji. 

Delo – koliko?

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 15. 5.
18.15 BEN SE VRAČA
16.10 BREZ DOTIKA
14.35 GRDE LUTKE: POPOLNO 
NEPOPOLNE, sinhro.
20.10 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 15. 5.
18.30, 20.00 BREZ DOTIKA
15.40, 17.40 GRDE LUTKE: POPOLNO 
NEPOPOLNE, sinhro.
17.30, 20.20 ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ
21.00 ČISTA ZLOBA
15.30 DROBIŽKI 2, sinhro.
17.15, 19.40 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
20.40 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK, 3D

16.40 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
16.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z 
VELIKIM SRCEM, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 16. 5.
20.00 12. MOŽ

Petek, 17. 5.
18.00 ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ
20.00 TRANZIT

Sobota, 18. 5.
16.00 DROBIŽKI 2, sinhro.
18.00 BEN SE VRAČA
20.00 ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ

Nedelja, 19. 5.
16.00 OVCE IN VOLKOVI 2, sinhro.
18.00 TRANZIT
20.00 BEN SE VRAČA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 14. maja, in sreda, 15. maja
10.00, 11.15 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)

Četrtek, 16. maja
20.00 Ivan Cankar: OB ZORI (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 15. maja
19.30 Operni večer: OPERA POD ZVEZDAMI

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
14. 5.

5/9 °C

Nedelja 
19. 5.

8/17 °C

Sreda 
15. 5.

Četrtek
16. 5. 

Petek
17. 5. 

Sobota
18. 5.

5/10 °C 6/15 °C 6/16 °C 7/18 °C

Ponedeljek 
20. 5.

Torek
21. 5.

Sreda
22. 5.

Četrtek
23. 5.

8/18 °C 8/19 °C 8/20 °C 9/21 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Dalmatinski večer,   
objavljene v časopisu Gorenjski glas v petek, 26. 4. 2019, z  
geslom DALMATINSKI VEČER POD GORAMI, ki prejmejo po 
dve vstopnici za dalmatinski večer, so: Elizabeta Vidjak iz Kra-
nja, Irena Žakelj iz Žirov in Kalan Mojca iz Kranja. Nagrajen-
cem iskreno čestitamo. 

14. 5. tor. Bonifacij 5.31 20.26

15. 5. sre. Zofka 5.30 20.27 

16. 5. čet. Janez 5.29 20.28           

17. 5. pet. Jošt 5.28 20.30

18. 5. sob. Erik  5.27 20.31

19. 5. ned. Ivo   5.26 20.32

20. 5. pon. Bernard 5.25 20.33

sudoku_LAZJI_19_38
NALOGA

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

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

sudoku_LAZJI_19_38

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_38
NALOGA

3 5 4 6 9

8 2 5 6 7 4
1 2

3 7 8 2
3 5

1 4 8 3 2 9

5 8 1 3 4

sudoku_TEZJI_19_38

REŠITEV

3 7 5 2 4 1 6 8 9
4 6 1 7 9 8 5 3 2
9 8 2 5 3 6 7 4 1
8 5 9 1 7 2 4 6 3
1 3 7 9 6 4 8 2 5
2 4 6 3 8 5 9 1 7
7 1 4 8 5 3 2 9 6
6 9 3 4 2 7 1 5 8
5 2 8 6 1 9 3 7 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_19_38
NALOGA

35469

825674
12

3782
35

148329

58134

sudoku_TEZJI_19_38

REŠITEV

375241689
461798532
982536741
859172463
137964825
246385917
714853296
693427158
528619374

sudoku_LAZJI_19_38
NALOGA

1746
523489
7935
218

89153
514
3645
793218
157

sudoku_LAZJI_19_38

REŠITEV

198257463
523486791
746931852
267345189
489612537
351879624
832164975
674593218
915728346

Delavec v proizvodnji, m/ž (Komenda) 
Za našega naročnika, specializirano podjetje na področju toplotnih obdelav kovin, 
iščemo delavca za delo v proizvodnji. Dekra zaposlitev, d. o. o., Leskoškova cesta 11, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter, m/ž (Slovenija) 
Naloge: montiranje in sestavljanje pohištva, branje načrtov, prevoz in vnos pohištva k 
strankam. Lesnina LES-MMS trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 6. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec v prenovljeni pekarni, m/ž (Kranj)
Vabimo vas, da se nam pridružite, če imate: vsaj srednjo strokovno izobrazbo smer 
elektrotehnik elektronik, mehatronik, izkušnje pri vzdrževanju opreme v proizvod-
nih obratih in poznate industrijsko elektroniko. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 
1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 31. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Točaj-natakar, m/ž (Kamnik) 
Iščemo nove zaposlene v prenovljeni kavarnici v Kamniku. Delo v prenovljeni kavar-
nici z novo veliko zimsko-letno teraso. Cesarski dvor, d. o. o. Kamnik, Tunjiška cesta 
1, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 6. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Delovne zadolžitve: prodaja in doseganje prodajnih ciljev, svetovanje strankam, reše-
vanje reklamacij, skrb za urejenost oddelka. Hervis Šport in Moda, d. o. o., Šmartin-
ska cesta 152G, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 2. 6. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Sistemski inženir, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe informacijske, tehnične ali organizacijske sme-
ri, štiri leta ustreznih delovnih izkušenj s področja požarnih pregrad in upravljanja 
omrežij, izkušnje na področju zagotavljanja informacijske varnosti, poznavanje in 

upravljanje podatkovnih zbirk, operacijskih sistemov in arhitekture sistemov, pozna-
vanje IT-sistemov, aplikacij in procesov, vodenje projektov, Gorenjska banka, d. d., 
Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 5. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (OBI Kranj)
Vaše naloge: sodelovanje s strankami in aktivno svetovanje s pomočjo odprtih vpra-
šanj, skrb za učinkovit in prijazen prodajni proces, predstavitev izdelkov s poudarkom 
na reklamnih artiklih, priprava ponudb za stranke, ponujanje celovitih individualnih 
rešitev vključno z dodatnimi storitvami in eventualnimi možnostmi financiranja, pol-
njenje polic zunaj prodajnih konic. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 31. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilka, m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: ročno in strojno čiščenje skupnih prostorov in okolice hotela, pometanje in 
mokro čiščenje talnih površin, praznjenje in čiščenje košev za smeti, skrb za urejenost 
in čistočo. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo 
do 9. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Šenčur) 
Opis del in nalog: sprejemanje naročil in izvajanje strežbe, skrb za kakovostno in ažu-
rno postrežbo, priprava prostorov in skrb za čistočo v povezavi s strežbo, obračun in 
blagajniško poslovanje. Gostilna Ančka Magdič Anton, s. p., Delavska cesta 18, 4208 
Šenčur. Prijave zbiramo do 9. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
JYSK išče predanega prodajalca. Ste pripravljeni dati 110 odstotkov sebe, da bi zagoto-
vili prodajo? Ali radi delate v dinamičnem okolju s polno izzivov? Uživate v skupinskem 
delu? Če je vaš odgovor da, ste oseba, ki jo iščemo. JYSK, d. o. o., Tovarniška cesta 10a, 
8250 Brežice. Prijave zbiramo do 23. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar à la carte, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, skrb za urejenost 
delovnega mesta, timsko delo, opravljanje drugih nalog s področja priprave hrane po 
navodilih nadrejenega. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave 
zbiramo do 20. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Diplomirani inženir elektronike ali inženir tehnične smeri, m/ž (Preddvor) 
Delovno mesto obsega: servisiranje zahtevne elektronske in druge opreme pri 
strankah v Sloveniji in občasno v tujini, podpora uporabnikom opreme na daljavo.  
SCAN, d. o. o., Breg 7, 4205 Preddvor. Prijave zbiramo do 9. 6. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Vstopnina 10 EUR

Vabilo na jubilejni koncert

40 let

Sobota, 18.5.2019, ob 19.uri 
Kristalna dvorana Sokolskega doma

 v Škofji Loki

Kulturno društvo 

Pevski zbor 
Lubnik 

Škofja Loka
Zborovodja: 

Urban Tozon
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Medijski pokrovitelj:

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Od marca v 
Preddvoru poteka okoljska 
akcija Korak za čisto nara-
vo našega kraja. Aprilski iz-
ziv, ki je nagovarjal k čišče-
nju okolja in fotografiranju 
očiščenih površin prej in po-
tem, se je končal 29. aprila, 
v njem pa so sodelovale šti-
ri skupine in skupno več kot 
štirideset občanov. Nagra-
jenci so: Ekipa Nova vas, ki 
je poslala fotografije učinko-
vitega čiščenja vasi in oko-
lice v okviru čistilne akcije, 
Vodniki čete – skavtska eki-
pa, ki je čistila strugo Suhe, 
in Klanovke – skavtinje, ki 
so pospravile smeti z levega 
brega reke Kokre pod Potoča-
mi, pri čemer jih nista ustavi-
la niti aprilski dež niti močan 

tok reke Kokre. Sodelujoče 
ekipe so poslale fotografije z 
vrečami smeti, ki so jih pob-
rali v naravnem okolju, veli-
ko je k čistemu okolju prispe-
vala tudi skupna čistilna ak-
cija. »Kljub temu pa v kraju 
vendarle še ostajajo deli, ka-
mor smeti ne sodijo, zato vas 
kljub zaključeni akciji spod-
bujamo, da skrbite za čisto 
naravo našega kraja,« spod-
bujajo organizatorji.

Zdaj pa vabijo še k majske-
mu izzivu pod geslom Korak 
za ohranjanje avtohtonih 
rastlin. Otroci in vzgojitelji-
ce v vrtcih Čriček in Storžek 
so že pridno posejali seme-
na slovenskih rastlin. Dne 
21. maja bodo od 16. do 19. 
ure na grajskem dvorišču 
postavili stojnice, kjer bo po-
tekala zamenjava sadik. 

Zamenjava semen in sadik
Domžale – Krajevna skupnost Slavka Šlandra je tudi letos pos-
krbela, da bo središče Domžal še bolj cvetoče. V Češminovem 
parku so prebivalcem središča mesta namreč podelili kar 950 
kompletov balkonskega cvetja s petimi različnimi cvetličnimi 
sadikami. Kot nam je povedal predsednik krajevne skupnosti 
Marjan Ravnikar, je cvetje dobil vsak občan, ki se je prijavil 
na prijavni točki in identificiral z dokumentom, iz katerega je 
razvidno, da živi v njihovi krajevni skupnosti. Akcijo razdelje-
vanja balkonskega cvetja so dan kasneje izvedli tudi v Krajevni 
skupnosti Simona Jenka.

Domžalčanom razdelili balkonsko cvetje, središče 
mesta bo bolj cvetoče

Kamnik, Komenda – Pod sloganom Pod kamniškimi planinami 
živimo zdravo Center za krepitev zdravja, ki deluje znotraj 
Zdravstvenega doma Kamnik, pripravlja brezplačne dogodke, 
s katerimi želijo okrepiti zavest o pomenu zdravega življenja. 
V soboto so organizirali izlet na Veliko planino, 13. maja, so v 
Zdravilnem gaju Tunjice pripravili vrsto meritev in izdelovanje 
antistresnih žogic, danes, 14. maja, bodo obiskali kamniško tr-
žnico in v Budnarjevi muzejski hiši pekli domač kruh, v četrtek 
bodo pri Planinskem domu Komenda spoznavali pravilno hojo 
in nabirali cvetni prah, popoldne pa se seznanili z delovanjem 
Triatlonskega kluba Utrip, v petek, 17. maja, sledi večer Zdravje 
v kuhinji v mekinjskem samostanu, v soboto, 18. maja, pa še 
Tekmovanje za najbolj fit družino v Keršmančevem parku.

V Kamniku krepijo zdravje
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 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. 

potopis
PO ŽELEZNI CESTI OD RETEČ DO 
ŠANGHAJA
Jure in Drejc Omejc
sreda, 15. 5., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • mkk.si
• prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: 

modripes.si • spletni leksikon: gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

predavanje
BLISK EKSPLOZIJE NAD NOČNIM 
KRAINBURGOM
Ivan Smiljanić
torek, 14. 5., ob 19.00, dvorana

delavnica
MOJE ZDRAVJE, KLJUČ DO SREČE 
MOJE DRUŽINE
Dr. Sanela Banović
četrtek, 16. 5., ob 17.00, dvorana
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Blaznikov večer
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na Blazni-
kov večer Dr. Josip Žontar in dr. Pavle Blaznik, iskrena prija-
telja in sodelavca od ustanavljanja Muzejskega društva Ško-
fja Loka do začetka osemdesetih let preteklega stoletja, ki 
bo v četrtek, 16. maja, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči 
na Spodnjem trgu. Predaval bo dr. Matevž Košir.

Dva pogovorna večera v Naklem
Naklo – KUD LIK Naklo v sodelovanju z ZDSSS vabi na dva 
zanimiva dogodka, ki bosta potekala v Pavlinovi galeriji 
Doma Janeza Filipiča Naklo: v četrtek, 16. maja, bo ob 20. 
uri pogovorni večer z Evgenom Bavčarjem, mislecem, pisa-
teljem in fotografom, dobitnikom nagrade državljan Evrope 
in prejemnikom najvišjega francoskega državnega odlikova-
nja. V nedeljo, 19. maja, ob 11. uri bo pogovor z Ifigenijo 
Simonović, pesnico, pisateljico in publicistko, lončarko, pre-
vajalko, predsednico slovenskega PEN.

Štiristo let cerkve sv. Uršule na Sorškem polju
Kranj – Cerkev sv. Uršule sredi Sorškega polja v Srednjih Bi-
tnjah v župniji Kranj Šmartin letos praznuje častitljivi jubi-
lej – štiristoto obletnico posvetitve. Glavna slovesnost bo v 
nedeljo, 19. maja, ob 15. uri. Slovesnost s sv. mašo bo vodil 
ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. 

Praznovanje na Sv. Joštu nad Kranjem
Kranj – Župnija Kranj Šmartin vabi na praznovanje godu sv. 
Jošta. V cerkvi na Sv. Joštu nad Kranjem bosta sv. maši v 
petek, 17. maja, ob 17. uri in na šesto velikonočno nedeljo, 
26. maja, ob 10. uri. 

Pohod in srečanje na Kupljeniku
Kupljenik – Gasilci Kupljenika vabijo na šesto družabno 
majsko srečanje pohodnikov in ljubiteljev kulturnega pro-
grama, ki bo v nedeljo, 19. maja, na Kupljeniku. Ob 9.30 bo 
start pohoda na Babji zob, ob 13. uri pa družabno srečanje 
z vodenim ogledom vasi Kupljenik. Izkupiček bo namenjen 
obnovi cerkve sv. Štefana. Dodatne informacije lahko dobite 
na tel. štev. 041 528 423.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo v sredo, 15. maja, ob 18. uri pogovor odprte 

skupine za samopomoč Slovenskega društva hospic, v četr-
tek, 16. maja, bo ob 17.30 predavanje Družinske mediacije, 
v petek, 17. maja, ob 20. uri glasbena poslušalnica Kanali-
ziranje agresije skozi glasbo. V Cerkljah bo 16. maja ob 17. 
uri delavnica osebnostne rasti Notranji dotik, v Šenčurju 16. 
maja ob 8. uri računalništvo za vsakogar, v Preddvoru pa v 
četrtek, 16. maja, ob 9. uri umovadba za starejše, v soboto, 
18. maja, pa bo ob 10. uri gozdna terapija. Za vse dejavnosti 
so obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo v torek, 14. maja, angle-
ške igralne urice od 16.30, v sredo, 15. maja, bodo nemške 
igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri, v 
četrtek, 16. maja, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 17. maja, 
bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

IZLETI

S kolesom do Adergasa
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 16. maja, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Šenčur–Adergas–
Preddvor–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojen-
cev Naklo.

14. pohod po stari rudni poti
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi v soboto, 18. 
maja, na 14. pohod po stari rudni poti in na prireditev. Ob 
9.30 si boste v Kosovi graščini lahko ogledali razstavo Živ-
ljenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji (1941–1945), ob 10. 
uri bo začetek pohoda in ogled makete Alpe v malem, ob 
13. uri bo srečanje z zgodovinskimi liki v Savskih jamah, ob 
14. uri pa se bo začela tradicionalna prireditev Miss narcis. 
Obvezne prijave za pohod sprejemajo do četrtka, 16. maja, 
na elektronski naslov info@turizem.jesenice.si ali na tel. 
04/5863 178.

Na tradicionalno romanje v Glinje na Koroško
Regijski odbor ženske zveze NSi Gorenjska 1 vabi na tra-
dicionalno romanje v Glinje na Koroško, ki bo v nedeljo, 
2. junija. Avtobus bo odpeljal iz Loma izpred gasilnega 
doma ob 8.30, naslednji postanki pa so: avtobusna postaja 
Tržič – 8.35, Križe, parkirišče pri cerkvi – 8.45, mimo av-
tobusne postaje na Retnjah, avtobusna postaja v Bistrici 
– 9.00, avtobusna postaja Kovor – 9.05, nato še avtobusna 
postaja v Zvirčah in če bo treba, še v Podljubelju. Če pre-
hod preko Ljubelja ne bo odprt, se bo šlo skozi karavanški 
predor, takrat bo start iz Loma in od povsod eno uro prej. 
V Glinjah bodo izletniki na letališču počakali pohodnike, 
ki bodo prišli tja iz Tržiča peš. Sledila bo sveta maša v 
cerkvi sv. Valentina s koncertom moškega pevskega zbora 
iz Podnarta, ob cerkvi bodo koroške gospodinje ponudile 
domače dobrote, nato pa bo ob Dravi pri brunarici veselo 
druženje s koroškimi Slovenci, ki na ta dan v Glinjah pra-
znujejo Brodarski praznik – kranjsko nedeljo. Po želji bo 
sledila vožnja s čolni po reki Dravi. Za veselo razpoloženje 
bo poskrbela mlada glasbenica s harmoniko Monika. Peš 
romarji se bodo zbrali pred tržiško farno cerkvijo v soboto, 
1. junija, ob 10.45. Po blagoslovu bodo ob 11. uri krenili 
proti staremu mejnemu prehodu na vrhu Ljubelja in po 
postanku naprej do kmetije Žerjav na Koroškem. Tu bodo 
prenočili na seniku. Hoje bo približno 12 ur. Zgodaj zjutraj 
se pot nadaljuje skozi Zgornji in Srednji kot v Glinje do 
letališča, kjer se bodo srečali z ostalimi romarji. Za vrnitev 
pohodnikov domov so sedeži v avtobusu zagotovljeni. Ne 
pozabite na veljaven osebni dokument. Prijave sprejema 
do zasedbe avtobusa predsednica RO ŽZ NSi Gorenjska 1 
Marija Lavtar, telefon: 031 220 365.

Na Vrtaško Sleme
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 25. 
maja, na Vrtaško Sleme (2077 n. m.). Hojo boste začeli v 
Mojstrani. Tehnično nezahtevne hoje bo od osem do deset 
ur (1400 metrov višinske razlike). Odhod s posebnim av-
tobusom izpred Mercatorjevega centra na Primskovem v 
Kranju bo ob 6. uri. Prijave in informacije: pisarna društva 
ob sredah med 17. in 18. uro ali pri vodnikih: Klemen  
Ručigaj, tel. 051 693 294, e-pošta: klemen.rucigaj@gma-
il.com; Breda Pirc, tel. 051 397 040, e-pošta: bredapirc@
gmail.com.

Na Osolnik
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v 
soboto, 18. maja, na izlet na Osolnik (858 n. m.), enega viš-
jih vrhov v Polhograjskem hribovju. Zbor bo ob 7. uri pred 
penzionom Špik, od koder se boste z osebnimi avtomobili 
odpeljali do cerkve sv. Štefana v Sori. Prijave do petka, 17. 

maja, zbirata po telefonu Simona (041 358 367) in Majda 
(051 336 635).

OBVESTILA

Prestavljen pohod po Krožni poti vojaške 
zgodovine Pivka
Šenčur – Turistično društvo Šenčur sporoča, da je pohod po 
Krožni poti vojaške zgodovine Pivka zaradi slabega vremena 
prestavljen na nedeljo, 19. maja. Informacije in prijave zbira 
do petka, 17. maja, Franci Erzin, tel.: 041 875 812.

Dan odprtih vrat v Hiši čez cesto Pr' Franč
Milje – V okviru tedna vseživljenjskega učenja bo na Miljah 
11 dan odprtih vrat Hiše čez cesto. Lahko si boste ogledali 
muzej starih punčk, igrač, otroških vozičkov, zibk, gospo-
dinjskih pripomočkov, kmečkega orodja, za otroke so za-
nimive makete vlakov, cirkusa, avto steze. Lahko se boste 
igrali marjanco ali kegljali na namiznem kegljišču. Ogled bo 
možen v petek, 17. maja, od 10. do 12. ure in od 17. do 19. 
ure. Skupine se morajo najaviti na tel. 031 68 10 73.

Delavnica slikanja akvarelov
Radovljica – V soboto, 18. maja, se bo ob 10. uri v Galeriji 
Šivčeva hiša začela brezplačna delavnica slikanja akvarelov, 
namenjena otrokom in odraslim. Vodila jo bo akademska 
slikarka Meta Šolar.

KONCERTI

Koncert Okteta LIP Bled z gosti
Radovljica – Kulturno-umetniško društvo Zasip vabi na 
koncert Okteta LIP Bled z gosti Gorenjskim oktetom in 
Otroškim pevskim zborom KD Kropa, ki bo v petek, 17. 
maja, ob 19. uri v baročni dvorani Radovljiške graščine. 
Vstop bo prost. Koncertu bo sledila degustacija prgarskih 
dobrot.

Ob petdesetletnici neprekinjenega delovanja
Ljubljana – Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj 
vabi na jubilejni koncert ob petdeseti sezoni neprekinjenega 
delovanja. Koncert bo v soboto, 18. maja, ob 19.30 v Sloven-
ski filharmoniji v Ljubljani. Za ta dogodek se bodo zbrali tudi 
bivši dirigenti zbora, ki so soustvarili program, in bodo tudi 
vsi dirigirali. Med skladbami iz 50-letnega obdobja bodo 
tudi štiri novitete, od katerih so bile tri napisane prav za to 
priložnost. Na koncu se bodo zboru na odru pridružili tudi 
nekdanji pevci. Med prvim in drugim delom koncerta bo po-
delitev Gallusovih značk in priznanj zboru.

RAZSTAVE
 

Delati zginotje delanja
Škofja Loka – V četrtek, 16. maja, bo ob 19. uri v Galeriji Iva-
na Groharja odprtje razstave intermedijske umetnice Sanele 
Jahić z naslovom Delati zginotje delanja.

Lubnik – gora velikanov
Škofja Loka – V soboto, 18. maja, bo ob 10. uri o Okroglem 
stolpu na Loškem gradu odprtje razstave Lubnik – gora ve-
likanov. Razstava je del skupnega projekta muzejev na Go-
renjskem z naslovom Neverjetne gore. Po odprtju razsta-
ve se bodo zbrani v spremstvu članov Planinskega društva 
Škofja Loka lahko odpravili na pot, ki bo vodila za grajskim 
obzidjem ob vznožju Kranclja, mimo Grebenarja čez Kobilo 
in ob vasi Gabrovo proti Lubniku. Na poti bosta kustos raz-
stave arheolog Jože Štukl in arheologinja Mirjam Jezeršek 
predstavila razne zgodovinske in arheološke zanimivosti, 
pospremljene s pripovedkami iz naše davne preteklosti. Po-
hod do vrha Lubnika bo trajal dve uri in pol, sestop z gore 
bo v lastni organizaciji. 

Ljudje sveta 2019
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice in Photo club Da-
nube vabita na projekcijo nagrajenih in sprejetih fotografij 
2. mednarodne krožne razstave Ljudje sveta 2019. Projek-
cijo si lahko ogledate v petek, 17. maja, ob 18. uri v dvora-
ni Gledališča Toneta Čufarja. Za kulturni del odprtja bodo 
poskrbeli učenci Glasbene šole Jesenice, ob 17.20 bo na 
Čufarjevem trgu še koncert Pihalnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora.

Nova razstava 2019
Kamnik – Jutri, v sredo, 15. maja, bo ob 20. uri v preddverju 
Doma kulture Kamnik odprtje razstave fotografa Bojana Mi-
jatovića z naslovom Nova razstava 2019.
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Odšel je naš dragi

prim. Aleš Ciril Paulin  
dr. med.

Mirni počitek je našel na pokopališču v Podbrezjah na Gorenjskem dne 10. 5. 2019.

Pogrešali te bomo: sin Aleš, snaha Lidija, vnuka Aljaž, Tjaš in vsi njegovi.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi ati, ata,  
partner, tast, stric in svak

Franc Rakovec
iz Stražišča

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prija-
teljem, članom DU Bitnje - Stražišče, sodelavcem in sindikatu Iskrae-
meca ter sodelavcem Optiweba za izrečeno sožalje, darovano cvetje in 
sveče ter za besede spodbude v najtežjih trenutkih. Hvala pogrebne-
mu podjetju Navček, pevcem in gospodu župniku Bojanu Likarju za 
lep pogrebni obred. Posebna zahvala gre tudi njegovemu osebnemu 
zdravniku dr. Tomažu Terčonu, dr. Mateji Lopuh iz Mobilne paliativ-
ne enote in ge. Evi Gale iz socialne službe Bolnišnice Jesenice za po-
moč, nasvete in podporo v času njegove bolezni. Hvala vsem, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in od kdo ve kdaj …
(T. Kuntner)

Rezultati 38. kroga – 12. maja 2019 
8, 13, 21, 24, 34, 35, 36 in 17

Loto PLUS: 16, 18, 23, 27, 31, 33, 39 in 19 
Lotko: 8 0 5 2 3 0

Sklad 39. kroga za Sedmico: 2.140.000 EUR 
Sklad 39. kroga za PLUS: 610.000 EUR 
Sklad 39. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

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

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 
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.

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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ZAHVALA

V najlepšem spominu nam bo ostala naša zlata mama

Cilka Bradač
lekarnarica z Golnika

Njena svetloba bo za vedno žarela v naših srcih.

Iskrena hvala vsem, ki ste ji polepšali življenje; vsem, ki ste ji stali 
ob strani v zadnjih letih bolezni; in tudi vsem, ki ste jo v tako  
velikem številu pospremili na zadnji poti.

Njeni domači     

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava in ena sama
za vse življenje.
(Tone Pavček)

ZAJCE, stare 12 mesecev, tel.: 
04/25-22-237 19001376

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 19001373

OSTALO
PRODAM

1 TONO sena – refuza, Gorje, tel.: 
031/714-233 
 19001364

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 19001132

ŽAGOVINO za nastil, z dostavo, tel.: 
041/695-021 
 19001356

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V GOSTINSKEM lokalu v Cerkljah za-
poslimo natakarja in kuharja ali osebo 
za pomoč v strežbi in v kuhinji. Inter-
trend, d.o.o., Savska loka 21, Kranj, 
tel.: 041/692-821 
 19001271

IŠČEM

IŠČEM DELO – kot negovalka, dru-
žabnica. Sem resna in zanesljiva, tel.: 
070/285-634 
 19001355

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si      
                                           19001239

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 19001243

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19001238

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163  
 19001244

IŠČEM

IŠČEM starejšo gospo za družbo in 
pomoč očetu v gospodinjstvu, tel.: 
040/899-539, Jana 
 19001357

ZASEBNI STIKI
32-letni Gorenjec s službo, stano-
vanjem bi rad spoznal življenjsko so-
potnico do 40 let, otrok ni ovira, tel.: 
041/904-784 
 19001370

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19001241

RAZNO
PRODAM

GUME Goodyear 195/65-15, novo 
zračno puško, dekliško kolo, tel.: 
041/364-504 19001377

POHODNE čevlje št. 43, trak vilic za 
obračalnik 220, zapravljivček, tel.: 
041/364-504 19001379

KUPIM

MACESNOVO in smrekovo hlodovino, 
tel.: 040/800-611 19001329

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NA Jesenicah, v centru Plavža, 22 m2 

veliko garsonjero, opremljeno, cena 
30.000 EUR, tel.: 040/696-985 
 19001335

KUPIM

STANOVANJE v Kranju ali širši oko-
lici (Tržič, Šk. Loka, Radovljica), tel.: 
070/391-822 19001378

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MERCEDES oldtimer 220 disel, letnik 
1977, s cerfitikatom, registriran, tel.: 
051/368-115 19001339

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ŽAROMET, levi prednji blatnik in po-
krov motorja za VW Golf, tel.: 041/350-
348 19001358

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19001242

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

GAŠENO apno, domače uležano 5 
let, za beljenje in zidavo peči, tel.: 
040/209-367 
 19001374

KURIVO
PRODAM

AKCIJA, kvalitetna drva, hrastova, me-
trska ali razžagana, po akcijski ceni, 
možna dostava, tel.: 041/639-348 
 19001372

KVALITETNA hrastova ali bukova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/639-348  
 19001213

MEŠANA drva in kmetijske stroje, tel.: 
041/923-994 19001382

SUHA bukova drva, sekana lansko 
zimo, možen prevoz, tel.: 040/705-
882 19001381

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PODARIM

POMIVALNI stroj Gorenje, delujoč, 
lepo ohranjen, tel.: 040/351-342 
 19001375

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO garnituro, lično izdelano in 
kvalitetno, zaščitena nova naslona, tel.: 
051/649-793  
 19001360

TURIZEM
ODDAM

PRI Jelsi na Hvaru – apartma za 4 
osebe, ob borovcih, tuš, žar, ograjeno, 
tel.: 00385/917-805-411, Vera  
 19001368

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, tema Tarot, strogi unika-
ti, velikost 130 x 80 cm, 28 izd., tel.: 
040/567-544 19001277

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

NEMŠKO ovčarko, staro 8 mesecev, 
tel.: 051/388-153 
 19001380

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv Olt Osijek, 
3-fazni motor, tel.: 041/833-544 
 19001359

KOSILNICO BCS 127, visoka kolesa, 
tel.: 040/485-307  
 19001363

TRAČNI obračalnik Pan Agra 220 cm, 
tel.: 04/25-61-255, 040/310-943  
 19001366

VRTNO kosilnico in rahljalnik, skupaj 
za 100 EUR, tel.: 031/656-835 
 19001369

ZEMELJSKO frezo za Tomo Vinkovič, 
na 4 vijake, tel.: 041/730-958  
 19001367

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 19001262

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 11 dni, tel.: 
031/250-114  
 19001362

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo in KG piščanci. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 
 19001237

KRAVO po izbiri in telice, tel.: 
031/438-163 19001361

KRAVO simentalko, tretjič brejo 8 me-
secev, cena 1000 EUR, tel.: 04/51-
82-366, 040/475-350 19001365
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Anketa

Alenka Rozman, Tržič:

»Celo leto sem športno ak-
tivna, obenem se zdravo 
prehranjujem. V preteklosti 
sem hujšala zaradi čezmerne 
teže, danes svoje telo popol-
noma sprejemam, v njem se 
dobro in zdravo počutim.«

Dani Klinar, Noše:

»Nikoli nisem hujšal, ne lote-
vam se diet, se pa ukvarjam 
s športom. Pri hujšanju je 
ključnega pomena volja po-
sameznika, saj bitka z odveč-
nimi kilogrami ni enostavna, 
potrebnega je veliko truda.«

Metka Rozman, Tržič:

»Ko sem bila v gimnaziji, 
sem se lotila hujšanja, tedaj 
mi je bilo izklesano telo še 
pomembno. Danes sem si 
všeč taka, kot sem. Ne ukvar-
jam se z nobenim športom 
niti se ne držim strogih diet.«

Ivica Ćosić, Vrhnika:

»Pred desetimi leti sem shuj-
šal 16 kilogramov s ketonsko 
dieto, ki vsebuje veliko zdra-
vih maščob in malo ogljiko-
vih hidratov. Pred poletjem 
delam več kardio vaj in manj 
treningov z utežmi.«

Maša Likosar

Na finalni oddaji šova The 
Biggest Loser Slovenija, 
kjer so se tekmovalci borili 
z odvečnimi kilogrami, smo 
gledalce povprašali, ali svoje 
telo pred poletjem pripravijo 
na kopalke, se lotevajo diet, 
so redno športno aktivni in 
ali se jim zdi izklesano telo 
pomembno. / Foto: Tina Dokl

Bliža se poletje 
in več gole kože 

Špela Šparovec, Tržič:

»Pred poletjem se malenkost 
več ukvarjam s športom, ho-
dim v hribe in plavam, na die-
te ne prisegam. Nedvomno je 
bolj privlačno izklesano telo. 
Sama nikoli nisem imela te-
žav z odvečnimi kilogrami.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno in večinoma suho, nekaj padavin bo v hribo-
vitih območjih. Meja sneženja bo na približno osemsto metrih 
nadmorske višine. Pihal bo okrepljen severnik. Jutri bodo padavi-
ne pogostejše, veter bo popoldne oslabel. V četrtek se bo oblač-
nost trgala, popoldne lahko nastane kakšna ploha. Topleje bo.

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

Aleš Senožetnik

Suhadole – Inšpekcija za 
okolje in naravo Inšpektora-
ta RS za okolje in prostor je 
po četrtkovem požaru v Pu-
blikusovem centru za rav-
nanje z odpadki v Suhado-
lah ugotovila, da je zagorelo 
okoli dva tisoč ton delno raz-
sutih in delno baliranih od-
padkov, medtem pa odpad-
ki, ki so namenjeni za od-
stranitev po interventnem 
zakonu, niso bili prizadeti.

Inšpekcija je ugotovi-
la še, da je podjetje v Su-
hadolah skladiščilo oko-
li 12 tisoč ton nenevarnih 
baliranih odpadkov, oko-
ljevarstveno dovoljenje pa 
na tem območju dovoljuje 

skladiščenje 2528 ton nene-
varnih odpadkov. Inšpekci-
ja je z ustno odločbo podje-
tju odredila, da mora takoj 
izvesti ukrepe za prepreče-
vanje onesnaženja okolja 
ter o njih inšpekcijo obve-
stiti do 20. maja. Prav tako 
pa mora dva tisoč ton od-
padkov, ki so goreli, odstra-
niti in predati pooblaščene-
mu odstranjevalcu najka-
sneje do 20. junija, okoli se-
dem tisoč ton, ki jih še skla-
dišči, pa do 30. septembra 
letos.

Po zbranih podatkih Poli-
cijske uprave Ljubljana naj 
bi v požaru na objektu in de-
lovnem stroju nastalo za več 
sto tisoč evrov škode, vzroka 
požara pa še niso ugotovili.

Inšpekcija Publikusu 
odredila ukrepe

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Še dobra dva tedna 
sta do volitev v Evropski par-
lament. V nedeljo, 26. maja, 
bo splošno glasovanje, pred 
tem pa trije dnevi možnosti 
za predčasno glasovanje, in 
sicer 21., 22. in 23. maja na 
voliščih, ki jih bo Državna 
volilna komisija (DVK) obja-
vila na spletni strani. 

DVK je sicer 10. maja na 
svojem spletnem mestu ob-
javila seznam list kandida-
tov, seznam objavlja tudi v 
nenaslovljeni publikaciji, ki 
smo jo volivci že dobili v svo-
je nabiralnike. V tem tednu 

pa kaže obvestiti o datumu, 
ki je prav tako pomemben 
za volivce. Volivci, ki so v 
priporu, na prestajanju kaz-
ni, v bolnišnici ali v socialno-
varstvenem zavodu in želijo 
glasovati po pošti, to 15. maja 
sporočijo okrajni volilni ko-
misiji. Na enak način lah-
ko glasujejo tudi invalidi, če 
predložijo odločbo pristoj-
nega organa o priznanju in-
valida. Invalidi lahko glasu-
jejo po pošti tudi stalno, če to 
sporočijo na DVK in predlo-
žijo odločbo o statusu invali-
da. Obvestilo invalida o stal-
nem glasovanju po pošti ve-
lja do preklica. 

Objavljena imena 
kandidatov

Trzin – V Trzinu bodo jutri, 15. maja, praznovali občinski pra-
znik. Slavnostna akademija se bo začela ob 19. uri v Kultur-
nem domu Trzin. Na prireditvi bo župan Peter Ložar, ki bo 
tudi slavnostni govornik, podelil občinska priznanja najbolj 
zaslužnim občanom v preteklem letu. V kulturnem programu 
bodo nastopili učenci glasbene šole Lartko, ženska vokalna 
skupine Čivke in ženski pevski zbor Trzinke.

Občina Trzin praznuje

Jasna Paladin

Mojstrana – Slovesnost v 
Mojstrani se je začela ob na-
tanko 13.51, ko sta po nepal-
skem času Nejc Zaplotnik 
in Andrej Štremfelj kot prva 
Slovenca stopila na Everest 
in se s tem zapisala v zgodo-
vino, skupaj z njima pa tudi 
drugi alpinisti in člani števil-
ne jugoslovanske odprave, 
ki je spomladi leta 1979 po-
vezala širšo javnost, ki je po-
drobno spremljala vsak nji-
hov korak.

Deset članov odprave ni 
več živih, preostali pa so se 
v Slovenskem planinskem 
muzeju začeli zbirati že 
ob 13. uri. Topli stiski rok, 
iskreni pozdravi in obuja-
nje spominov med njimi so 
bili le uvod v slovesnost, ki 
se je začela s predvajanjem 
izvirnega zvočnega posnet-
ka – pogovora med Nejcem 
Zaplotnikom ob prihodu na 
vrh in Tonetom Škarjo v ba-
znem taboru, iz katerega 
je razvidno navdušenje ce-
lotne odprave, pa tudi ne-
kaj skrbi pred sestopom, 
ki je alpinista še čakal. »To 
je bila zmaga vseh in takih 
zmag nam v sedanjosti naj-
bolj manjka,« so si bili na 

slovesnosti enotni štiride-
set let kasneje.

Alpiniste, častne goste in 
vse druge zbrane so pozdra-
vili in jim iskreno čestitali 
direktorica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič, kranjskogorski žu-
pan Jani Hrovat, častni gene-
ralni konzul Nepala in pred-
sednik Planinske zveze Slo-
venije Jože Rovan. Oder dvo-
rane so nato zasedli člani od-
prave in ob tem poželi bučen 
aplavz ter pozirali številnim 

fotografom, stoječe ovacije pa 
je požel vodja odprave Tone 
Škarja. Slednji je priznal, da 
odpravo še vedno vidi kot eno 
samo dobro sodelovanje, in 
poudaril, da so bili za uspeh 
zaslužni prav vsi. Bi danes 
karkoli naredil drugače? »Ne-
mogoče,« je bil jedrnat.

Slovenski planinski mu-
zej je ob tej obletnici pozval 
alpiniste in vse druge ljubi-
telje gora, naj jim posodijo 
ali podarijo predmete, pove-
zane z najvišjo goro sveta, in 

v zbirki se je zbralo lepo šte-
vilo zelo dragocenih pred-
metov, od oblačil in plezal-
ne opreme do molitvene 
zastavice iz baznega tabora 
in mnogo drugega. Razsta-
va bo na ogled do 29. maja.  

Obletnico prvega sloven-
skega vzpona na vrh sveta 
bodo danes, 14. maja, obe-
ležili tudi v Gorenjskem 
muzeju z odprtjem foto-
grafske razstave ob 19. uri 
v podstrešni galeriji gradu 
Khislstein.

Junaki Everesta znova skupaj
Včeraj, 13. maja, je minilo štirideset let, odkar smo Slovenci prvič stopili na najvišjo goro sveta. Člane 
takratne jugoslovanske alpinistične odprave je dopoldne najprej sprejel predsednik države Borut Pahor, 
popoldne pa so se zbrali še v Slovenskem planinskem muzeju.

Člani odprave Everest 1979 štirideset let kasneje / Foto: Gorazd Kavčič


