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GDPR prinesel  
tudi nekaj mitov
Uredba Evropske unije o varstvu 
podatkov (GDPR) je državljanom 
EU-ja prinesla več pravic, zaradi 
nepoznavanja pa je pri upravljav-
cih zbirk osebnih podatkov pogo-
sto prihajalo tudi do pretiranega 
strahu oziroma pretiravanja.

3

GORENJSKA

Še uganka, kako hitra 
bo sanacija po ujmi
Občina Tržič si od države obeta 
2,8 milijona evrov za popravilo in-
frastrukture po oktobrski ujmi, v 
Dovžanovi soteski naj bi po zago-
tovilih župana s tem popravili vse 
najnujnejše. Domačini upajo, da 
bodo rešitve dolgoročne.
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KRONIKA 
Regijska vaja:  
če bi zagorelo v Ekolu

V soboto so v industrijski coni 
Laze v Stražišču na obsežni večur-
ni vaji z okoli tristo udeleženci 
preverili pripravljenost reševalnih 
enot za ukrepanje ob požaru in 
nesreči z nevarno snovjo ter mno-
žični dekontaminaciji. 

12

ZADNJA

Uspel jim je  
nemogoč projekt 
Prostovoljno gasilsko društvo Mo-
ste letos praznuje devetdeset let 
delovanja. Ob jubileju so slavno-
stno odprli in namenu predali novi 
gasilski dom. Od položitve temelj-
nega kamna do vselitve je minilo 
manj kot eno leto.

24

VREME

Danes bo oblačno s pogo-
stimi padavinami. Jutri 
bo še deževalo. Hladneje 
bo. V četrtek bo dokaj 
sončno. Spet bo topleje.

9/14 °C
jutri: oblačno s padavinami
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj – Sodni senat kranj
skega okrožnega sodišča je v 
petek kranjskogorskega žu
pana Janeza Hrovata opro
stil krivde za preprečitev ura
dnega dejanja uradni osebi. 
To ga je obtoževalo kranjsko 
tožilstvo, ker naj bi 12. apri
la 2017 pri nedovoljenem či
ščenju lovske poti v dolino 
Male Pišnice z bokom odri
nil naravovarstvenega nad
zornika Triglavskega naro
dnega parka Rada Legata, 
da je ta padel po pobočju ter 

si poškodoval desno zapes
tje in desno ramo. Po bese
dah sodnice Marjete Dvor
nik senat sicer verjame to
žilstvu, da je župan nadzor
nika spodnesel s poti, a obe
nem tudi ugotavlja, da Legat 
tedaj ni izvajal uradnega de
janja, zato Hrovatu očitano 
kaznivo dejanje ni bilo doka
zano oziroma niso bili poda
ni vsi njegovi zakonski zna
ki. Sodba ni pravnomočna, 
okrajna državna tožilka Lea 
Martinjak pa je že napoveda
la pritožbo.

Sodišče oprostilo 
župana Hrovata
Kranjsko sodišče je odločilo, da kranjskogorski 
župan Janez Hrovat aprila 2017 ni preprečil 
uradnega dejanja naravovarstvenemu nadzorniku 
TNP Radu Legatu, čeprav ga je porinil s poti. 

129.
Glasova preja
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Besede  
z gorenjskega juga
Glasov sodelavec Miha Naglič je vodil največ  
Prej doslej. To pot se bo znašel v obrnjeni vlogi,  
kot gost Preje. Z njim se bo pogovarjala voditeljica 
Monika Tavčar. Povod za Prejo je izid njegove  
nove knjige Žirovski besednjak. V njej predstavi Žiri, 
Žirovce in njihove sosede z avtorsko razlago petsto  
izbranih besed. Pred pogovorom si bomo ogledali 
dokumentarni film Življenje od znotraj (2001)  
režiserja Reneja Maurina. V njem nastopajo trije  
nekdanji sošolci in filozofi: Ivan Kosovel, Peter Mlakar 
in naš gost. 

Preja bo v četrtek, 6. junija 2019, ob 19.30  
v Kinodvorani Žiri (Zadružni dom).

Pokrovitelji Preje so: Ambasada Žiri, DPD Svoboda 
Žiri, Muzejsko društvo Žiri in M Sora, d. d. 

Vsi lepo povabljeni!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V nedeljo natan
ko ob 23. uri, ko so se zapr
la volišča v še zadnji evrop
ski državi, Italiji, je predse
dnik državne volilne komi
sije Anton Gašper Frantar 
razglasil uradne delne izi
de volitev v Evropski parla
ment v Sloveniji. Dokonč
ni bodo s preštetjem glasov
nic, prispelih po pošti iz do
movine in tujine, iz tujine 3. 
junija. Volilna razmerja se 
lahko nekoliko spremeni
jo, usodneje pa nanja verje
tno ne morejo vplivati. Naj
boljši rezultat je v Sloveniji 

dosegla lista strank SDS in 
SLS, ki je dosegla 26,43 od
stotka glasov in dobila tri 
poslanske mandate. Potrdi
li so jih trije dosedanji evro
poslanci Milan Zver, Ro
mana Tomc (oba SDS) in 
Franc Bogovič (SLS). Druga 
po rezultatu je stranka SD z 
18,67 odstotka glasov, ki je 
dobila dva mandata: poslan
ka bo ponovno Tanja Fajon, 
na novo pa še Milan Brglez. 
Stranka LMŠ je dobila 15,58 
odstotka glasov in prav tako 
dva mandata: v Bruselj poj
deta novinca Irena Joveva 
in Klemen Grošelj. Osmi 
mandat pa gre stranki NSi, 

ki je dobila 11,07 odstotka 
glasov, poslansko mesto pa 
Ljudmila Novak, veteran
ka v državni politiki, ki ji je 
evropski parket znan že iz 
mandata 2004–2009. Iz 
Evropskega parlamenta pa 
so izpadle ostale parlamen
tarne stranke: Levica (dobi
la je 6,34 odstotka glasov), 
DeSUS (5,66 odstotka), 
Sab (4,03), SNS (4,01), da
leč zadaj pa je ostala še ena 
pomembna vladna stranka 
SMC s komaj 1,60 odstotka 
glasov volivcev. Dobra dva 
odstotka glasov so prejeli še 
Zeleni Slovenije. 

Slovenija je izvolila evropske poslance
Poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije bodo v naslednjih petih letih: 
Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Milan Brglez, Irena 
Joveva, Klemen Grošelj in Ljudmila Novak.

Zmagovita osmerica (od leve): Milan Zver, Ljudmila Novak, Milan Brglez, Tanja Fajon, 
Klemen Grošelj, Irena Joveva, Franc Bogovič in Romana Tomc /Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Priloga:   

Loški glas

412. stran
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Festival Slovenska polka in valček 2019  
na TV SLO 1

Na 23. festivalu Slovenska polka in valček, ki bo v petek, 31. 
maja, se bo predstavilo šest polk in šest valčkov. Na festivalu 
bodo nastopili: S.O.S. kvintet (Lepo mi je s tabo), Ansambel 
Opoj (Naša glasba), CIK - CAK kvintet (Daj, no, daj), Ansambel 
Petan (Stari hrast), Ansambel Zeme (Sreča najine ljubezni), 
Raubarji (Bel pajčolan), Vera & Originali (Srčen – trčen), To-
pliška pomlad (Taksi), Ansambel Petka (Vse bi storil, sinko 
moj), Ansambel Vikend (Osvajam te), Vražji muzikanti (Misel 
nate ne zaspi) ter Ansambel Roka Žlindre in Amabile (Veliko 
je želja). Spremljevalni festivalski program bo posvečen boga-
temu glasbenemu opusu Ivana Sivca. Skozi festivalski večer, 
ki si ga boste lahko v neposrednem prenosu od 20. ure dalje 
ogledali na TV SLO 1, vas bosta popeljala priljubljena Darja 
Gajšek in Blaž Švab.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
nahrbtnik z vrvico. Nagradno vprašanje: Koliko polk in koliko 
valčkov boste lahko slišali na festivalu? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do torka, 4. junija 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Rezultat pod dvema od-
stotkoma so dosegle še lis-
te Dom, Povežimo se, Zedi-
njena Slovenija in Dobra dr-
žava. 

Na podeželju višja volilna 
udeležba

Volilna udeležba je bila 
tokrat višja kot pred petimi 
leti, ko je na volitve odšlo 
24,55 odstotka volivcev. Tok-
rat jih je od 1.704.863 vo-
lilnih upravičencev voli-
lo 481.849 ali 28,32 odstot-
ka. V treh dneh predčasne-
ga glasovanja je v Sloveniji 
volilo 1,84 odstotka volivcev. 
V primerjavi s prejšnjimi 
evropskimi volitvami je bilo 
to blizu sedemdeset odstot-
kov več, zato so bile napove-
di o celotni volilni udeležbi 
zelo optimistične. V nedeljo 
je do 11. ure prišlo na volišča 
8,85 odstotka volivcev, do 16. 
ure 18,31 odstotka in ves dan 
28,32 odstotka. Najvišja vo-
lilna udeležba je bila v volil-
ni enoti Ljubljana – Center, 
33,21 odstotka, najnižja na 
Ptuju 24,18 odstotka. 

Na Gorenjskem, kjer voli 
209.401 volivec, je udeležba 
že tradicionalno nad držav-
nim povprečjem. Pred peti-
mi leti je šlo na volišča 26,23 
odstotka Gorenjcev, tokrat 
kar 30,24 odstotka. Običaj-
no je največji odziv volivcev 
v podeželskih volilnih okra-
jih in tudi tokrat se tradiciji 
niso izneverili v volilni enoti 
Škofja Loka II, ki obsega Sel-
ško in Poljansko dolino, kjer 
je volilo 35,65 odstotka voliv-
cev, največ na Gorenjskem. 
A tudi v prvem škofjeloškem 
volilnem okraju so se dobro 
odrezali, z 32,88-odstotno 
udeležbo; 32,88 odstotka jih 
je volilo v okraju Radovljica 
I, ki vključuje občine Bled, 
Bohinj in Gorje. Na kranj-
skem podeželju, v volilnem 
okraju Kranj III, je bila volil-
na udeležba 32,93-odstotna. 

Na Gorenjskem prva SDS 
in SLS, druga LMŠ

Gorenjski volivci so tudi 
nekoliko drugače porazdeli-
li svojo naklonjenost. Tudi v 
volilni enoti Kranj I je sicer 
zmagala lista SDS in SLS s 
26,28 odstotka volilnih gla-
sov, na drugo mesto pa se 
ni uvrstila stranka SD tako 
kot na državni ravni, tem-
več LMŠ, ki so ji volivci dali 
20,18 odstotka glasov. Tret-
jeuvrščeni stranki SD so na-
menili 14,38 odstotka gla-
sov, NSi pa 12,62 odstotka, 
torej več kot na ravni države. 
Tako je bilo domala v vseh 
enajstih volilnih okrajih 

gorenjske volilne enote, ra-
zen na Jesenicah in v Kamni-
ku, kjer je najboljši rezultat 
dosegla LMŠ, na Jesenicah z 
domačinko Ireno Jovevo in 
v Kamniku, »rojstnem kra-
ju« stranke in njenega pr-
vaka Marjana Šarca. V okra-
ju Škofja Loka II pa stranka-
ma SDS in SLS na drugem 
mestu sledi NSi. Vrstni red 
v idrijskem volilnem okraju 

je enak kot v državi, v okraju 
Kranj III, ki obsega kranjsko 
podeželje in manjše občine 
v okolici, pa zmagovalcema 
SDS in SLS sledi LMŠ in na 
tretjem mestu NSi.

Izvolili uravnoteženo

Osmerica izvoljenih po-
slancev je uravnotežena v 
vseh pogledih: enako je šte-
vilo moških in žensk, gle-
de politične opcije je ena-
ko število levo in desno ori-
entiranih, po štirje so dose-
danji poslanci Evropskega 
parlamenta in štirje novin-
ci. Pri novincih sicer odsto-
pa Ljudmila Novak, ki je v 

preteklosti že bila poslan-
ka v Evropskem parlamen-
tu. In zastopana je tudi Go-
renjska, z Ireno Jovevo z Je-
senic in Ljudmilo Novak, ki 
je doma na robu Gorenjske, 
v Moravčah. 

Zmagovalka tokratnih 
evropskih volitev je torej 
SDS skupaj s SLS. Prvak 
SDS Janez Janša, ki je ob tem 
povedal, da je njihova stran-

ka slavila že na treh volitvah, 
je poudaril pomen poveza-
ve s SLS, kar vidi kot dober 
obet za prihodnost. Bila pa 
je to edina povezava strank 
na tokratnih volitvah. V LMŠ 
so zadovoljni, da so na voli-
tvah osvojili dva mandata. 
»Uspešne so bile stranke, ki 
čutijo Evropo, ki ne izklju-
čujejo,« je dejal predsednik 
LMŠ premier Marjan Šarec. 
»Naša naloga je, da dobre 
stranke povežemo ideje, ki 
so se izkristalizirale v času 
kampanje, v evropskem pro-
storu, ker EU potrebuje pre-
novo.« Tudi v strankah SD 
in NSi, ki sta dobili evropske 

mandate, so nad tem izrazi-
li zadovoljstvo, pretiranega 
razočaranja, ker so se jim iz-
muznili, pa ne kažejo v par-
lamentarnih strankah De-
SUS in Sab. Pač pa bodo res-
no analizirali slab rezultat 
v stranki SMC in se pogo-
vorili, kako naprej, predse-
dnik stranke Miro Cerar pa 
ocenjuje, da bi slovenske li-
beralne stranke, če bi se po-
vezale, dobile en poslanski 
mandat več. Razočaranje 
nad izidom pa so izrazili v 
Levici, češ da so nastopili z 
dobrim programom, morda 
pa so premalo storili v volil-
ni kampanji. Bodo pa tudi v 
tej stranki pretehtali rezulta-
te in se odločili o nadaljnjih 
korakih. 

V Evropi volila polovica 
volivcev

Volitve so od minule-
ga četrtka do nedelje pote-
kale v vseh državah člani-
cah Evropske unije. Zma-
govalka je po začasnih iz-
idih znova Evropska ljud-
ska stranka, ki je v Evrop-
skem parlamentu pridobi-

la 179 sedežev, S&D imajo 
150 sedežev, ALDE 107 se-
dežev, Zeleni 70 sedežev, 
nacionalistične in popu-
listične stranke pa 114 se-
dežev. Vodilni stranki sta 
v primerjavi s prejšnjimi 
volitvami dobili manj gla-
sov, vzpeli pa so se liberal-
ci, zeleni in skrajna desni-
ca. Volilna udeležba je bila 
50–59-odstotna. Največ vo-
livcev je volilo v Belgiji, kar 
89 odstotkov, v Luxembur-
gu in na Malti, najmanj pa 
na Slovaškem, slabih 23 
odstotkov. V družbi držav 
z najnižjo volilno udeležbo 
je tudi Slovenija.

Slovenija je v nedeljo izvolila 
evropske poslance
31. stran

Gorenjska je dobila dve evroposlanki: Jeseničanko Ireno Jovevo in Ljudmilo Novak 
iz Moravč. / Foto: Gorazd Kavčič

Na izide nedeljskih volitev je bilo treba počakati do 23. ure, 
ko so se še v zadnji državi EU zaprla volišča. / Foto: Gorazd Kavčič

V nedeljo je delne volilne izide razglasil predsednik Državne 
volilne komisije Anton Gašper Frantar. / Foto: Gorazd Kavčič

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. maja 2019, prejme 
medicinske gobe In Life Zlata Balek z Golnika.
Nagrajenki čestitamo!
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BRANKO TOŠIČ iz Lesc.

V nedeljo smo med 103 kandidati na 14 kandidatnih listah 
izvolili osem poslancev v Evropski parlament. /Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Ljubljana – V soboto je mini-
lo prvo leto od začetka upo-
rabe splošne uredbe Evrop-
ske unije o varstvu podatkov 
(GDPR), ki državljanom EU-
-ja ni prinesla samo več pra-
vic, kot sta na primer pravi-
ci do izbrisa in do prenosa 
osebnih podatkov, ampak je 
povečala tudi njihovo zaveda-
nje o tej tematiki. A zaradi ne-
poznavanja določb GDPR-ja 
je v zadnjem letu pri uprav-
ljavcih zbirk osebnih podat-
kov pogosto prihajalo tudi do 
pretiranega strahu oziroma 
pretiravanja, kot so bile pre-
povedi fotografiranja lastnih 
otrok za lastne potrebe na 
šolskih in vrtčevskih priredi-
tvah, je minuli petek na no-
vinarski konferenci ob prvi 
obletnici GDPR dejala infor-
macijska pooblaščenka Moj-
ca Prelesnik. 

V uradu Informacijskega 
pooblaščenca so v prvem letu 
uporabe GDPR-ja zaznali 
tudi veliko prijav in pritožb 
zaradi slabega informira-
nja posameznikov s strani 
upravljavcev, katere podatke 
bodo obdelovali in za katere 
namene. »Zelo veliko težav 
pa smo imeli tudi s tem, da 
v Sloveniji še nimamo nove-
ga zakona o varstvu podat-
kov in so številni upravljavci 

to razumeli narobe v smislu, 
da lahko še počakajo z upo-
rabo GDPR-ja do njegovega 
sprejetja. Kar je seveda naro-
be, saj je GDPR neposredno 
uporabljiv pravni vir,« je raz-
ložila Prelesnikova. 

GDPR je sicer posame-
znikom prinesel večji na-
bor pravic, na drugi strani pa 
uredba nalaga upravljavcem 
zbirk osebnih podatkov, da 
vnaprej razmišljajo, da bodo 
njihove obdelave skladne z 
uredbo, je ocenila Prelesni-
kova. Uredba med drugim 
ureja imenovanje pooblaš-
čene uradne osebe za varstvo 
osebnih podatkov, za zahtev-
ne obdelave osebnih podat-
kov pa so upravljavci dolžni 
narediti presojo vplivov na 
zasebnost, je spomnila. 

V povezavi z GDPR se je 
pojavilo tudi mnogo mitov, 
ki ne držijo. Prelesnikova je 
ob tej priložnosti predstavi-
la pet najpogostejših. Prvi 
mit je bil, da bomo posa-
mezniki lahko vedno in od 
vseh upravljavcev zahtevali 
izbris svojih osebnih podat-
kov. »To ne drži, saj pravi-
ca do pozabe nikakor ne po-
meni pravice do izbrisa ce-
lotne zgodovine našega živ-
ljenja in ni pravica do cen-
zure,« je dejala. Prav tako 
ne držijo trditve, da lahko 
vedno zahtevamo e-verzi-
jo svojih osebnih podatkov, 
da profiliranje ni dovolje-
no in da morajo vsi uprav-
ljavci imenovati pooblašče-
no osebo za varstvo osebnih 
podatkov.

Pojavil se je tudi mit o vi-
sokih kaznih, da bodo vse 
kršitev GDPR-ja kaznova-
ne z globo v višini 20 milijo-
nov evrov. Prelesnikova po-
udarja, da to seveda ne drži 
in da je treba po uredbi pri 
presojanju kršitev upošte-
vati enajst meril, med nji-
mi tudi to, ali je bila krši-
tev namerna ali posledica 
malomarnosti. Po njenih 
podatkih je bilo ne nazad-
nje v letu dni izrečenih le 
34 glob v 13 državah člani-
cah. Informacijski pooblaš-
čenec v Sloveniji pa glob po 
GDPR sploh ne more izre-
kati, ampak samo na pod-
lagi obstoječega zakona o 
varstvu osebnih podatkov. 
V zadnjem letu dni je bilo 
tako izrečenih za 51.000 
evrov glob, je povedala Pre-
lesnikova. »Namen GDPR 
sicer ni sankcioniranje, glo-
be so le zadnji izhod v sili,« 
je pou darila. 

Pri Informacijskem poob-
laščencu si sicer želijo čim-
prejšnjega sprejetja novega 
zakona o varstvu osebnih po-
datkov, pri čemer se zavze-
majo, da bi bila sprejeta dva 
zakona: eden bi urejal izva-
janje GDPR-ja, drugi samos-
tojni zakon pa bi urejal pre-
nos t. i. policijske direktive 
glede obdelave osebnih po-
datkih pri organih pregona. 

GDPR prinesel tudi nekaj mitov
Uredba EU o varstvu podatkov (GDPR), ki se je začela uporabljati pred letom dni, je posameznikom 
prinesla več pravic, po drugi strani pa se je v povezavi z njo pojavilo tudi več neresnic. 

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Zdravstvenem 
domu (ZD) Kranj je pro-
blem akuten zaradi pomanj-
kanja zdravnikov, nepreklic-
ne odpovedi delovnega raz-
merja dveh zdravnic zaradi 
preobremenjenosti, daljših 
porodniških in bolniških 
odsotnosti ter več zdravni-
kov, ki so v podaljšanem od-
povednem roku do 15. sep-
tembra, če se jim razmere 
za delo ne bodo uredile. Da 
bi vsaj malo omilili situaci-
jo, so začasno vzpostavili dve 
akutni in eno administrativ-
no ambulanto. 

Eden od bralcev je opo-
zoril na po njegovi izku-
šnji še vedno katastrofalni 
nered v ZD Kranj, kjer pa-
ciente pošiljajo na urgen-
co, kjer ti še vedno čakajo 
po več ur tudi v dopoldan-
skem času med tednom. Di-
rektorica ZD Kranj Lili Gan-
tar Žura je povedala, da gre 

pripomba verjetno na napo-
titev v ambulanto nujne me-
dicinske pomoči, ko akutna 
ambulanta zaključuje svo-
je delo. V akutni ambulan-
ti namreč dve uri pred kon-
cem obratovanja nehajo po-
birati zdravstvene kartice. 
A zakaj? »Praviloma je sta-
nje takšno, da na pregled te-
daj čaka že več kot petnajst 
pacientov in ti še prihajajo. 
Nismo namreč želeli, da bi 
čakali in jim pobirali karti-
ce do konca obratovalnega 
časa akutne ambulante, na-
kar bi jim rekli, da takrat pa 
morajo v ambulanto nujne 
medicinske pomoči. V obeh 
akutnih ambulantah je si-
cer največja gneča ob pone-
deljkih in petkih, kar velja 
že za običajno stanje delo-
vanja ambulant družinske 
medicine. Čakalni čas je ne-
koliko podaljšan v vseh dru-
žinskih ambulantah tudi na 
račun tega, da je večina pa-
cientov računala na vrnitev 

svojega izbranega zdravni-
ka.« Večina pritožb pacien-
tov je ravno na čakalni čas in 
na račun izbire zdravnika, 
še posebno zdaj ob odho-
du dveh zdravnic. »Za eno 
ambulanto nimamo zago-
tovljenega nadomeščanja, 
za drugo pa tečejo dogovo-
ri za prevzem z zdravnico, 
ki naj bi kmalu opravila spe-
cialistični izpit in predvido-
ma začela delati konec juni-
ja. Vsi ostali zdravniki dru-
žinske medicine imajo tako 
visoke glavarine, da oprede-
ljevati več ne morejo. Aktiv-
no iščemo zdravnike, ki bi 
prišli k nam,« je pojasnila 
direktorica ZD Kranj. 

Gantar Žurova pacien-
tom svetuje, naj se na obisk 
k zdravniku naročijo, če je 
pregled dejansko potreben, 
torej v primeru, da gre za 
akutno bolezen ali akutno 
poslabšanje kronične bo-
lezni. V akutnih ambulan-
tah naročanja nimajo, a bi 

bilo v izogib slabi volji že 
tako bolnim pacientom to 
vendarle treba urediti. 

Direktorica ZD Kranj si-
cer še svetuje, da se pacien-
ti na pregled pripravijo in na 
listek zapišejo vse svoje teža-
ve, s tem se izognejo več obi-
skom v kratkem časovnem 
obdobju. Za pregled izvidov 
po nasvetu kliničnega speci-
alista naj se naročijo, izvide, 
kjer ni posebnosti, pa dosta-
vijo ob priložnosti. Naročilo 
receptov za več zdravil hkrati 
naj pacienti opravijo z enim 
klicem in se obenem pozani-
majo, kateri recepti so obno-
vljivi. Administrativna zade-
va so napotnice; tako se, kot 
je še dejala direktorica ZD 
Kranj, zgodi, »... da pacienti 
napotnice naročijo prezgo-
daj, pa bi jih morali največ 
dva tedna pred kontrolnim 
pregledom; ali pa se ne naro-
čijo pravočasno in napotni-
ca propade, kar nam podvo-
ji delo.«

Največ pritožb na čakalni čas
Različni so pogledi in odzivi na skrb vzbujajoče stanje na področju družinske medicine. Na Gorenjskem 
to zlasti velja za Zdravstveni dom Kranj. V danih zaostrenih okoliščinah je največ pritožb pacientov na 
čakalni čas in na račun možnosti izbire zdravnika.

Mateja Rant

Žiri – Po imenovanju dose-
danjega direktorja Bojana 
Gantarja za izvršnega di-
rektorja Družbe za upravlja-
nje bank (DUTB), ki je ve-
činska lastnica Alpine, je vo-
denje žirovskega podjetja 
včeraj začasno prevzel Gre-
gor Krajnc, dosedanji pred-
sednik nadzornega sveta. Z 
imenovanjem novega direk-
torja so po seji nadzornega 
sveta že seznanili sindikate 
in vodstvo Alpine, ki so izra-
zili zaupanje v kakovostno 
vodenje in delovanje podje-
tja v prihodnje, je pojasnila 
vodja tržnega komunicira-
nja in odnosov z javnostmi v 
Alpini Nives Markelj. 

Gregor Krajnc je po izo-
brazbi univerzitetni diplo-
mirani ekonomist z več kot 
15-letnimi izkušnjami v go-
spodarskih družbah v za-
sebni in državni lasti. Svo-
jo poslovno pot je začel v 
Probanki, kjer je vodil eki-
po upravljavcev vzajemnih 
skladov, v zadnjih šestih le-
tih pa je bil vključen v pri-
mere prestrukturiranja slo-
venskih podjetij v različnih 
vlogah. Kot je razložila Ni-
ves Markelj, je bil med dru-
gim predsednik nadzornega 
sveta Trimo Trebnje v času 
prestrukturiranja družbe in 
direktor Aera Celje, ta čas je 

član nadzornega sveta Mari-
borske livarne Maribor. Na 
DUTB je kot strokovnjak 
za korporativno upravljanje 
med drugim delal na prime-
rih Farme Ihan, Kota, Ther-
mane in Ravne Presses. V 
prehodnem obdobju bo z 
novim vodstvom še vedno 
sodeloval tudi Bojan Gantar, 
je še poudarila Nives Mar-
kelj, saj bo tudi v novi vlogi 

sodeloval pri nadaljnjem ra-
zvoju vseh slovenskih pod-
jetij v lasti DUTB. »Skupaj 
s Krajncem si bo prizadeval, 
da bo sprememba vodstva 
potekala na najboljši možni 
način in v dobro skupine Al-
pina.« Gantar je z izbiro no-
vega direktorja zadovoljen, 
saj ta dobro pozna poslova-
nje Alpine in izzive, s kate-
rimi se podjetje sooča. Gan-
tarju se zdi pomembno, da 
DUTB in Alpina skupaj zas-
ledujeta zastavljene strate-
ške cilje in letne plane ter oh-
ranjata pozitiven trend po-
slovanja, ki je rezultat dela 
vodstva in zaposlenih v zad-
njih treh letih.

Novo vodstvo 
žirovske Alpine
Člani nadzornega sveta Alpine so na četrtkovi 
seji za začasnega glavnega direktorja imenovali 
Gregorja Krajnca.

Vodenje žirovske Alpine 
je včeraj začasno prevzel 
Gregor Krajnc, in sicer 
do imenovanja novega 
glavnega direktorja.
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logotip pozitiv

V soboto,  8.  junija 2019
Start pred supermarketom Mercator  

na Kokrici pri Kranju ob 9. uri 

Daljša trasa pohoda je dolga 14 km, krajša 7 km.
Vsak udeleženec pohoda prejme spominsko majico, 

dnevnik poti, ob poti okrepčila, na cilju malico  
in pijačo. NA CILJU ŽREBANJE STARTNIH ŠTEVILK – 

GLAVNA NAGRADA KOLO SCOTT 
Startnina: 10 EUR. Člani AMD Kranj imajo s predloženo 

člansko izkaznico 20 % popusta.

Informacije: 041 879 312 ali na www.tdkokrica.si /  
tdkokrica@gmail.com, 040 469 834 ali na www. visitkranj.si / 

 info@visitkranj.si

      12. POHOD  
PO MAMUTOVI 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na majski seji spreje-
li rebalans proračuna, med 
drugim predvidevajo dolgo-
ročno zadolževanje občine v 
višini do šeststo tisoč evrov 
za sofinanciranje sanacij-
skih ukrepov zaradi lan-
ske ujme na širšem obmo-
čju Jelendola in poleg tega 
likvidnostno zadolževanje 
v višini do 850 tisoč evrov, 
ker je treba založiti lastna 
sredstva do povračila iz dr-
žavnega proračuna. Kot je 
povedal tržiški župan Borut 
Sajovic, si občina od drža-
ve obeta okrog 2,8 milijona 
evrov za popravilo občinske 
infrastrukture po oktobrski 
ujmi, kar naj bi vlada spreje-
la sredi junija. V načrtih, ki 
jih je občina predložila drža-
vi, je enajst prioritet na odse-
ku Slap–Jelendol. »Temu pa 

je treba dodati še dela na goz-
dnih cestah in dela na vodo-
tokih, kjer je škode za skoraj 
deset milijonov evrov. Raču-
namo, da se bo vsaj nekaj od 
tega realiziralo že letos, ve pa 
se, da bo prva na vrsti obno-
va zidu na koncu Cankarje-
ve ulice, pri domačiji nesreč-
nih Dovžanovih, kjer je Tr-
žiška Bistrica povzročila naj-
več škode, prestopila brego-
ve in udrla na tržiško cesto,« 
je pojasnil župan.

Šele ko bo sanacijski načrt 
potrjen na vladi, bo občina 
lahko začela z deli na enaj-
stih prioritetnih odsekih. 
»Smo pa rahlo zaskrblje-
ni, ker se lahko zgodi, da 
nam bo procedura na kon-
cu namenila premalo časa 
za sanacijo, s katero mora-
mo zaključiti do 25. novem-
bra letos, če želimo počr-
pati sofinancirana državna 
sredstva,« je opozoril župan. 

Domačin iz Jelendola Ja-
nez Meglič je povedal, da je 
bilo doslej narejeno opravlje-
no še v času intervencije po 
ujmi. Ve, da občina pričaku-
je sofinancirana sredstva, a 
obenem opozarja, da je grad-
bena sezona že tukaj in da je 

dela treba čim prej začeti. 
Predvsem pa upa, da je stro-
ka vse pregledala in pripra-
vila temeljite projekte sana-
cije, ki bodo uredili in iz-
boljšali stanje na celotni in-
frastrukturi v Dovžanovi so-
teski – od cest in vodotokov 

do gozdnih cest ... Po mne-
nju Janeza Megliča bi bilo 
smiselno – ko bo že razko-
pano in bodo tudi omejitve 
prometa – obenem uredi-
ti še ostalo pripadajočo ko-
munalno infrastrukturo. 
»Ta ujma je ljudem pustila 

določene posledice. Bolj ko 
se slabo vreme približuje, 
večji je strah, da bi se kaj ta-
kega ponovilo. Zato resnič-
no želim, da bi bila sanacija 
temeljita in bi prinesla dol-
goročni razvoj doline,« je še 
enkrat poudaril.

Še uganka, kako hitra bo sanacija po ujmi
Občina Tržič si od države obeta okrog 2,8 milijona evrov za popravilo občinske infrastrukture po oktobrski ujmi, v Dovžanovi soteski naj bi po zagotovilih 
župana s tem popravili vse najnujnejše. Domačin iz Jelendola Janez Meglič močno upa, da je stroka projekte temeljito pripravila in bodo rešitve dolgoročne.

Dobrega pol leta po ujmi / Foto: Tina Dokl Že popravljen Bencetov most / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Begunje – V začetku mese-
ca je stoodstotni lastnik be-
gunjskega Elana postal sklad 
KJK Management, podjetje, 
ki je že zadnjih nekaj let v 
lasti finančnih skladov, pa 
je tako postalo del skupine 
proizvajalcev športne opre-
me KJK Sports, v kateri sta 
poleg Elana tudi estonska 
družba športnorekreativnih 
plovil Tahe Outdoors in bol-
garski proizvajalec koles Le-
ader 96. Vodstvo družbe je 
ob menjavi lastnikov v goste 
povabilo predstavnike lokal-
nih skupnosti, ki so jih žele-
li seznaniti z delom podje-
tja, načrti ter vpetostjo Elana 
v lokalno okolje. 

Predsednike krajevnih 
skupnosti in župane – va-
bilu so se odzvali radovlji-
ški župan Ciril Globočnik, 
tržiški župan Borut Sajovic 
in župan Bleda Janez Fajfar 
– je sprejel Leon Korošec, ki 
vodi tako imenovano zim-
sko divizijo Elanovega pro-
grama. »Naša ambicija je, 
da v Begunjah prevzamemo 
taktirko na določenih razvoj-
nih področjih družbe KJK 
Sports, ki jo bo tako kot Elan 
vodil dosedanji glavni izvr-
šni direktor Jeffrey Tirman, 
« je povedal Korošec, ki 
meni, da tovrstno povezo-
vanje Elanu prinaša veliko 

novih poslovnih priložnos-
ti. »Ne samo za nas, temveč 
tudi za ljudi iz okolice, ki se 
bodo vključili v naše razvoj-
ne aktivnosti.«

»Prihodnost je v tem oko-
lju in z lokalnimi ljudmi,« 
je poudarila tudi Katarina 
Lavrin Marenče, direktori-
ca pravnih in kadrovskih za-
dev v Elanu. »Želimo si, da 
skupaj z lokalno skupnostjo 
poiščemo možnosti za so-
delovanje. V podjetju želi-
mo imeti zaposlenih čim 

več domačih ljudi, da se ši-
rimo, kolikor nam to dopuš-
ča prostor, in da spodbuja-
mo pripadnost. Kot lokalni 
zaposlovalec si želimo pri-
spevati k skupnim projek-
tom, eden pomembnejših 
bi bil tako na področju mo-
bilnosti.«

V zadnjih dveh letih so v 
Elanu povečevali število za-
poslenih, zdaj jih je že oko-
li osemsto, je povedal Ko-
rošec, ki je zadovoljen tudi 
z dejstvom, da ima podjetje 

zadnji dve leti zapored več 
kot desetodstotno rast pri-
hodkov. »Več kot devetde-
set odstotkov vsega, kar pro-
izvedemo, izvozimo v tuji-
no, a razumemo, da smo lo-
cirani tu, v Begunjah, vpeti v 
lokalno okolje, zato se nam 
zdi pomembno, da se z njim 
povezujemo in aktivno sode-
lujemo. Ponosni smo na to, 
od kod izhajamo, in to oko-
lje radi predstavljamo svo-
jim poslovnim partnerjem,« 
je poudaril.

V Elan povabili župane
Družba Elan iz Begunj je svoje delo, uspehe in načrte posebej predstavila lokalni skupnosti – v goste so 
povabili župane in predsednike krajevnih skupnosti, iz katerih prihaja večina njihovih zaposlenih.

Vodja zimske divizije Elanovega programa Leon Korošec je tri zgornjegorenjske župane, 
Cirila Globočnika, Janeza Fajfarja in Boruta Sajovica, ter predsednike krajevnih skupnosti 
gostil v lani odprtem smučarskem muzeju. / Foto: Gorazd Kavčič 

Mojstrana – Skupina Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost 
danes med 17. uro in 18.30 v prostorih krajevne skupnosti or-
ganizira izmenjavo otroških oblačil. Akcijo so zastavili tako, da 
vsak od udeležencev prinese približno deset ohranjenih kosov 
oblačil oziroma obutve za pomlad in poletje. Organizatorji 
bodo prinesenim kosom določili vrednost v točkah. Glede 
na število točk, ki jih bodo zbrali, bodo udeleženci lahko nato 
izbirali med obutvijo in oblačili, ki bodo na voljo za menjavo.

Izmenjevali si bodo otroška oblačila

Kranj – Pri Centru Korak Kranj ta četrtek, 30. maja, pripravljajo 
dan odprtih vrat. Prireditev se bo začela ob 9.30 z ogledom 
prostorov Centra korak in ogledom izdelkov. Med 10.30 in 
11.30 bo potekala predstavitev programa s predstavitvijo pri-
mera dobre prakse rehabilitacije. Sledila bo še predstavitev 
didaktičnih pripomočkov za kognitivni trening. Dogodka se bo 
predvidoma udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Dan odprtih vrat Centra Korak
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Naša država in Fin-
ska dobro sodelujeta, pred-
sednika Borut Pahor in Sauli 
Niinistö sta tokrat v pogovo-
rih izrazila obojestranski in-
teres za nadaljnje razvijanje 
in poglabljanje celostnega 
sodelovanja med državama, 
s poudarkom na priložno-
stih za krepitev gospodar-
skih odnosov (med drugim 
na področjih visoke tehnolo-
gije, digitalizacije, kibernet-
ske varnosti in umetne inte-
ligence), beseda je bila tudi o 
aktualnih evropskih temah, 
kot sta prihodnost Evropske 
unije ter predsedovanje Sve-
tu Evropske unije, ki ga bo 
Finska prevzela 1. julija. 

Predsednika sta obiskala 
tudi Gorenjsko: že prvi dan 
Gimnazijo Kranj, kjer so 
bile tema pogovorov s tam-
kajšnjimi dijaki podneb-
ne spremembe. Letos bo 
v Helsinkih, pod častnim 
pokroviteljstvom finskega 
predsednika, namreč pote-
kal Svetovni podnebni vrh 
za mlade, ki se ga bo udele-
žila tudi slovenska delegaci-
ja. V Sloveniji je nastala ini-
ciativa o posvajanju dreves, 

katere častni pokrovitelj je 
predsednik Pahor, svetov-
ni javnosti pa bo ta pobuda 
predstavljena v Helsinkih. 

Drugi dan uradnega obi-
ska sta predsednik Pahor in 
predsednik Niinistö obiska-
la podjetja Jelovica Hiše, ki 
spada med pionirje na po-
dročju samooskrbnih hiš 
v Sloveniji. Ogledala sta si 
izdelavo prototipa aktiv-
ne (električne) E-hiše, kjer 
gre za inovativen pristop 

lesene montažne gradnje z 
najnovejšo tehnologijo de-
lovanja (ogrevanje, prezra-
čevanje, energetska učinko-
vitost, pametne (smart) in-
štalacije, vgradnja trajno-
stnih materialov). Obiska-
la sta Suho, kjer v sodelova-
nju s finskimi partnerji in v 
okviru evropskega razvojne-
ga projekta Story poteka te-
stiranje najsodobnejših teh-
nologij s področja shranje-
vanja električne energije na 

nivoju transformatorske po-
staje kot tudi lokalno na ni-
voju odjemalca/proizvajalca 
električne energije v pogo-
jih, kjer je v omrežje vklju-
čeno večje število sončnih 
elektrarn. Predsednika sta 
si ogledala demonstracijski 
poligon za preizkušanje raz-
ličnih tehničnih rešitev za 
obvladovanje napetostnih 
razmer in izravnavo odjema 
električne energije. Prikaza-
ne tehnologije hranjenja ele-
ktrične energije predstavlja-
jo osnovne gradnike prihod-
njih distribucijskih omrežij, 
ki bodo ob vključevanju ak-
tivnih odjemalcev omogo-
čale predvidene storitve trga 
prožnosti.

Ob koncu pa sta v Plani-
ci slovesno odkrila klop pri-
jateljstva med obema drža-
vama. Klop je postavljena v 
dolini skakalnic in bo tako 
spominjala tudi na števil-
ne uspehe, ki so jih finski 
tekmovalci dosegli pri nas. 
Klop v Planici je že šestnaj-
sta klop prijateljstva, ki jih 
predsednik Borut Pahor s 
svojimi gosti odkrije ob ura-
dnih obiskih predsednikov 
v Sloveniji v trajen spomin 
na obisk in na dobre, prija-
teljske odnose med država-
mi in ljudmi.

Finski obisk na Gorenjskem
Na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji se je na povabilo predsednika Boruta Pahorja mudil finski 
predsednik Sauli Niinistö. Obiskala sta tudi Gorenjsko.

Predsednika Finske in Slovenije z dijaki Gimnazije Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednika na Suhi, kjer v sodelovanju s finskimi partnerji in v okviru evropskega 
razvojnega projekta Story poteka testiranje najsodobnejših tehnologij s področja 
shranjevanja električne energije. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorje – Potem ko gorjanski 
občinski svetniki na konsti-
tutivni seji decembra lani za-
radi pritožbe glede stalnega 
bivališča niso potrdili svetni-
škega mandata Anji Bun-
derla, ji je mandat potrdilo 
kar upravno sodišče samo. 
Čeprav so v sodbi zapisa-
li, da pritožba zoper to sod-
bo ni dovoljena, se je župan 
Peter Torkar dvakrat prito-
žil in zato je zadevo obrav-
navalo še vrhovno sodišče, 
ki je v začetku maja skleni-
lo, da se župan lahko prito-
ži. »Ker sodba upravnega 
sodišča zdaj ni pravnomoč-
na, to pomeni, da spet nisem 
svetnica,« razočarano ugota-
vlja Anja Bunderla.

Občinski svet Občine Gor-
je ji na konstitutivni seji ni 
potrdil mandata svetnice, 
ker naj na podlagi pritož-
be neizvoljenega kandidata 
ne bi bivala na prijavljenem 
naslovu in torej ne bi sme-
la kandidirati v volilni enoti, 

v kateri je bila izvoljena. »V 
tem času sem pred upravno 
enoto dvakrat dokazovala, da 
imam stalno bivališče na pri-
javljenem naslovu,« je poja-
snila Anja Bunderla in doda-
la, da je pred dvema tednoma 
prejela sklep upravne enote, 
da ima pravilno prijavljeno 
stalno bivališče. Zato se ji zdi 
edino razumno, da bi Obči-
na Gorje sama ovrgla sklep, s 
katerim ji niso potrdili man-
data svetnice. A tega ne stori-
jo, je poudarila, ampak se jo 
trudijo na vsak način izloči-
ti iz občinskega sveta. »Sama 
sem kandidirala s podpo-
ro volivcev, nisem v nobeni 
stranki in tako nimam no-
bene strankarske podpore.« 
Razočarana je tudi nad neod-
zivnostjo ministrstva za jav-
no upravo, zato se je zdaj obr-
nila še na državno volilno ko-
misijo in varuha človekovih 
pravic, ker pristojni organi 
ne ukrepajo. Prepričana je, 
da gre v njenem primeru za 
izigravanje volje volivcev, pa 
tudi pristojnih organov.

Spet ostala brez 
mandata
Z mandatom svetnice Občine Gorje Anje 
Bunderla se je znova zapletlo, saj je po županovi 
pritožbi na vrhovno sodišče sodba upravnega 
sodišča postala nepravnomočna.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zadnji teden v maju 
je v Sloveniji že po tradi-
ciji teden gozdov, v kate-
rem gozdarske ustanove 
predstavijo javnosti pomen 
gozda in gozdarstva. V le-
tošnjem tednu gozdov se 
bo zvrstilo več prireditev s 
skupnim naslovom Sode-
lujemo z gozdom v dobro 

narave in ljudi, hkrati pa 
bodo obeležili tudi 25-letni-
co organizirane javne goz-
darske službe in delovanja 
Zavoda za gozdove Slove-
nije, ki ima dve območni 
enoti tudi na Gorenjskem 
– v Kranju in na Bledu. Za 
uvod v teden gozdov je bila 
v soboto prireditev na Blo-
kah, včeraj, v ponedeljek, 
je ministrica za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 
Aleksandra Pivec v Ljub-
ljani odprla mednarodno 
razstavo s predstavitvijo ka-
kovostne lesene gradnje iz 
sedmih držav, jutri, v sredo, 
pa bo v v stavbi gozdarskega 
inštituta in zavoda za goz-
dove v Ljubljani osrednja 
prireditev, ki bo vključeva-
la dan odprtih vrat, predsta-
vitev gozdarskih dosežkov 
v zadnjih 25 letih in slav-
nostno akademijo ob jubi-
leju javne gozdarske služ-
be, na kateri bo glavni go-
vornik predsednik državne-
ga zbora Dejan Židan.

Teden gozdov in obletnica  
javne gozdarske službe

Jasna Paladin

Kamnik – Po tem, ko so pot-
rebne temelje na Starem 
gradu oz. Mali Špici posta-
vili že lansko leto, so delav-
ci te dni začeli postavljati še 
konstrukcijo za razgledno 
ploščad, ki bo močno pope-
strila turistično ponudbo v 
Kamniku. Spomnimo, da 
bo razgledno ploščad sku-
paj z arhitektom Tomažem 
Schleglom, ki je zrisal načr-
te, postavil koroški podjetnik 
Stanislav Knez, ki je tudi la-
stnik zemljišča. Usmerjena 
bo proti Triglavu, dolga pa 

bo toliko, da bo z nje moč vi-
deti staro mestno jedro Ka-
mnika in Kamniško Bistri-
co ter seveda povsod naoko-
li, od koder je že zdaj zelo lep 
razgled. Ploščad, ki bo dolga 
približno petdeset metrov, 
bo izdelana iz hrastovega 
lesa in deloma stekla, sama 
konstrukcija pa bo vpeta na 
enajst točkovnih temeljev 
s kovinskimi stebrički. Bo 
osvetljena in opremljena z 
zvočniki ter informacijski-
mi panoji, razgled z nje pa 
bo plačljiv. Po načrtih inve-
stitorja naj bi bila gradnja 
končana do sredine poletja.

Začeli postavljati 
razgledno ploščad
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Kranj – Nova sezona izposoje 
koles je prejšnji mesec upo-
rabnikom v Kranju in okoli-
ci prinesla sedem dodatnih 
postaj ter 24 navadnih in 16 
novih električnih koles. Tako 
ima sistem, ki so ga poime-
novali KRsKOLESOM, se-
daj že 21 postaj z desetimi 
ključavnicami in štiri posta-
je z dvajsetimi ključavnica-
mi. S 87 običajnimi kolesi 
in 58 električnimi kolesi sis-
tem še vedno velja za največ-
ji elektrificiran sistem v drža-
vi. Cena letne naročnine za 
paket, ki vsebuje izposojo 
običajnih koles, je 25 evrov, 
medtem ko je cena paketa, ki 
vključuje izposojo tudi elek-
tričnih koles, petdeset evrov. 
Registracija novih uporabni-
kov in podaljšanje članarin 
sta mogoča na spletu na na-
slovu www.krskolesom.si in 
v Kranjski hiši na Glavnem 
trgu 2 v Kranju, kjer so upo-
rabnikom na voljo tudi do-
datne informacije o uporabi 
sistema. Sistem je lani upo-
rabljalo 1200 uporabnikov, 
skupaj je bilo izposoj več kot 
28 tisoč, kar pomeni v pov-
prečju 121 izposoj dnevno.

JeseNICE bikes

V jeseniški občini imajo 
avtomatiziran kolesarski sis-
tem JeseNICE bikes, nova se-
zona se je začela konec apri-
la, uporabniki pa imajo na 
voljo 15 mestnih in šest ele-
ktričnih koles. Ta si lahko iz-
posodijo v treh kolesarnicah: 
pri stavbi Občine Jesenice, 
pri TIC Jesenice nasproti že-
lezniške postaje in na Hru-
šici. Izposojeno kolo lahko 
vrnejo na katero koli izmed 
omenjenih treh kolesarnic. 
Pred prvo uporabo se mora-
jo registrirati v TIC Jesenice, 
pridobiti kartico za upora-
bo ter plačati znesek za regi-
stracijo v sistem, ki znaša de-
set evrov, izposoja koles pa je 
nato brezplačna.

Izposojajo trideset koles

V Bohinju je za izposo-
jo na voljo 26 koles za od-
rasle in štiri otroška kole-
sa, ki si jih lahko izposodi-
te na eni od štirih izposoje-
valnih točk, ravno tako pa jih 
lahko po zaključeni upora-
bi pustite na katerikoli toč-
ki. Točke, kjer so kolesa na 
voljo, so Železniška posta-
ja Bohinjska Bistrica, TIC 
Bohinj v Ribčevem Lazu, 
Center TNP Bohinjka v Sta-
ri Fužini in agencija Hike 
and Bike v Bohinjski Bistri-
ci. Cena dnevnega najema 
kolesa je 16 evrov, v ceno pa 

sta vključeni tudi čelada in 
ključavnica za kolo. V Bohi-
nju letos nimajo načrtov za 
dodatne nakupe koles za iz-
posojo, kot še dodajajo, pa si 
je kolesa mogoče izposodi-
ti tudi pri različnih zasebnih 
ponudnikih.

Priljubljena električna 
kolesa

V drugi polovici aprila je 
na Bledu začel ponovno de-
lovati sistem za avtomati-
zirano izposojo koles Bled 
Green Ways. Uporabnikom 
je na voljo 24 koles, od tega 
osem električnih. Kolesa si je 
ta čas mogoče izposoditi na 
štirih lokacijah. Registraci-
ja novih uporabnikov poteka 
v Infocentru Triglavska roža 
Bled. Za občane Bleda ozi-
roma imetnike Blejske kar-
tice je registracija brezplač-
na, pod ugodnimi pogoji po-
nujajo možnost izposoje ko-
les tudi ponudnikom turi-
stičnih namestitev na Bledu 
za njihove goste. Strošek re-
gistracije ene kartice je de-
set evrov za pridobitev karti-
ce in petdeset evrov za izpo-
sojo koles na sezono. Za vse 
druge uporabnike strošek re-
gistracije znaša 24 evrov.

Hitro s kolesom še letos

V sistem avtomatizira-
ne izposoje koles se v okvi-
ru projekta Hitro s kolesom 
vključuje tudi Občina Rado-
vljica. Sistem bo kompatibi-
len s sistemom izposoje ko-
les v drugih gorenjskih ob-
činah, tako da bo uporabnik 
lahko pustil kolo na postajah 
na Bledu, Jesenicah, v Nak-
lem, Tržiču in Kranju. Poleg 
postavitve štirih postaj za iz-
posojo s skupaj 24 kolesi je 
v okviru projekta predviden 
tudi razvoj kartičnega siste-
ma za čim bolj preprost in 
za uporabnike ugoden na-
čin izposoje koles. Postaje 
so načrtovane v Radovljici, 
Lescah, Kropi in Begunjah, 

sistem pa naj bi zaživel še 
pred koncem letošnjega leta.

Na Jezerskem več gorskih 
koles

Na Jezerskem imajo v tam-
kajšnjem turistično-infor-
macijskem centru (TIC) za 
izposojo dve e-kolesi, ki jih 
izposojajo po ceni pet evrov 
na uro oziroma 12 evrov na 
dan. Kot nam sporočajo z 
Jezerskega, je po e-kolesih 
manj povpraševanja, ker so 
namenjena asfaltu, je pa več 
zanimanja za gorska kole-
sa (ta izposojajo na Šenkovi 
domačiji) in e-gorska kolesa. 
»Trend je absolutno v e-gor-
skih kolesih, ki pa jih ta tre-
nutek pri nas še ne izposoja-
mo, je pa to v načrtu,« nam 
pojasnijo na Jezerskem. 

Tudi turisti kolesarijo

Zavod za turizem Preddvor 
izposoja enajst koles, dve na-
vadni in devet na električ-
ni pogon. Cena najema za 
eno uro je 4,50 evra za nava-
dno in 5,50 evra za električno 
kolo, najem do šestih ur zna-
ša osem evrov (deset evrov 
za električno kolo) in za ves 
dan 13 evrov (za električno 15 
evrov). Običajno si turisti ko-
lesa izposodijo za štiri ure ali 
za ves dan, najpogostejša ci-
lja kolesarjev pa sta Jezersko 
ali proti Kranju (prek Brda).

Sistem izposoje prihaja 
tudi v Kamnik

Na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik 
imajo na voljo dvanajst ko-
les, od tega šest električnih 
in šest navadnih. »Od tega 
so na osrednji TIC-točki na 
Glavnem trgu za izposojo na 
voljo štiri električna kolesa. 
Cena izposoje je deset evrov 
za do štiri ure ter dvajset 
evrov za več kot štiri ure. Pri 
izposoji je potreben oseb-
ni dokument. Ostalih osem 
koles vsako leto ponudimo 
turističnim ponudnikom v 

Kamniku za potrebe njiho-
vih gostov,« nam je povedal 
Samo Trtnik z Zavoda za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik. Bo pa že prihodnji 
mesec, 8. junija, v Kamniku 
zaživel tudi sistem izposoje 
električnih koles. Uporabni-
kom bo na voljo trideset ko-
les na šestih postajah, njiho-
va uporaba bo brezplačna, 
se bodo pa morali uporabni-
ki registrirati in ob tem pla-
čati deset evrov letne članari-
ne. Izposoja bo omejena na 
14 ur tedensko.

V Tržiču še letos Hitro s 
kolesom

Občina Tržič bo postavila 
postaji za avtomatizirano iz-
posojo koles v dveh, po števi-
lu prebivalcev največjih nase-
ljih v občini; ob vstopu v sta-
ro mestno jedro Tržiča in v 
Bistrici v neposredni bližini 
Deteljice. Na dveh postajah 
bo še letos skupno na voljo 
dvanajst koles (treking in ele-
ktričnih).

Izposoja koles tudi v 
Medvodah

Izposojo koles nudijo tudi 
v Medvodah. Najamete jih 
lahko v Turistično-informa-
cijskem centru Medvode, ki 
ima svoje prostore v Železni-
ški postaji Medvode. »Med 
našimi storitvami je tudi iz-
posoja koles, ki omogoča obi-
skovalcem popestritev obiska 
Medvod ali le olajšanje pri-
hoda iz enega konca na dru-
gega. Imamo šest treking ko-
les, ki omogočajo vožnjo tudi 
po makadamskih cestah. Na-
jem kolesa je možen v času 
uradnih ur, zanj pa se odloča-
jo tako slovenski kot tuji obi-
skovalci pretežno za krajše, 
nekajurne izlete v okolico,« 
je pojasnil Jure Galičič iz Jav-
nega zavoda Sotočje Medvo-
de. Cena izposoje kolesa je en 
evro za eno uro, tri evre za eno 
do šest ur in osem evrov za več 
kot šest ur oziroma za cel dan.

Popularna izposoja koles
Kranjski sistem KRsKOLESOM je s kar sedeminosemdesetimi običajnimi kolesi in oseminpetdesetimi 
električnimi kolesi največji elektrificiran sistem v državi, kolesa pa si je moč izposoditi tudi marsikje 
druge na Gorenjskem, kjer je sicer število koles manjše, a izposoja postaja vse bolj priljubljena.

Kranjski sistem KRsKOLESOM je največji elektrificiran sistem v državi, cena letne 
naročnine pa je petdeset evrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Že prejšnji konec 
tedna so s splavitvijo treh no-
vih čolnov v jezeru Črnava, 
ki letos slavi šestdeset let 
svojega obstoja, naznani-
li začetek dogajanja ob ob-
činskem prazniku. Praznu-
jejo v spomin na rojakinjo, 
prvo slovensko pisateljico, 
pesnico in skladateljico Jo-
sipino Urbančič Turnograj-
sko. V petek, 31. maja, ob 20. 
uri bo v kulturnem domu v 
Preddvoru slavnostna aka-
demija, na kateri bo govor-
nik pater Polikarp Brolih, 
podelili pa bodo tudi občin-
sko priznanje. Nagrajenec 
je Miro Roblek, dolgoletni 
predsednik Rdečega križa v 
Bašlju in v preteklosti tudi 
občinski svetnik. Že nasled-
nji dan, 1. junija, bo ob 10. 
uri v cerkvi sv. Miklavža nad 
Mačami sveta maša s spravo.

Do konca junija se bo zvr-
stilo okoli dvajset dogodkov, 
med katerimi kaže omeniti 

predstavitev knjige o rodbini 
Wurzbach in pogovor z go-
sti o zgodovini Preddvora. 
Pogovor bo potekal na tera-
si gradu Hrib v petek, 7. ju-
nija, ob 19. uri. V petek, 14. 
junija, bo ob 19. uri dramska 
skupina Getsemani Župnije 
Preddvor v kulturnem domu 
uprizorila dramsko predsta-
vo Dobri pastir o življenju 
župnika Frana Lakmayer-
ja, kulturnega buditelja in 
avtorja knjige Umni čebe-
lar. Isti petek se bo v gradu 
Hrib začel tudi glasbeni Fe-
stival Free Forms. Dogod-
kov v čast prazniku je še cela 
vrsta, omenimo še letošnjo 
novost, kresno noč, ki jo v 
počastitev dneva državnos-
ti na grajskem dvorišču 23. 
junija ob 19. uri pripravljajo 
člani pobude Korak za čisto 
naravo. V nedeljo, 30. juni-
ja, pa se ob 11. uri v središču 
Preddvora začenja tradicio-
nalni Petrov sm'n, ki se bo 
nadaljeval z mednarodnim 
folklornim festivalom. 

Preddvor  
bo praznoval
S petkovo slavnostno akademijo se začenjajo 
dogodki ob prazniku občine Preddvor, ki jih bodo 
zadnjega junija sklenili s tradicionalnim Petrovim 
sm'nom in mednarodnim folklornim festivalom. 

Medvode – V soboto je prvič v Medvodah potekalo preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega 
križa ljubljanske regije. Ekipe prve pomoči so svoje znanje 
prikazale na šestih delovnih mestih pri reševanju in oskrbi 
realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih ne-
srečah, ki nas lahko prizadenejo. Preverjanje se je točkovalo, 
največ točk pa je dosegla ekipa prve pomoči RKS OZ Vrhnika 
in se uvrstila na državno preverjanje. Šesto mesto je osvojila 
ekipa PGD Mengeš, osmo RKS OZ Domžale, deseto Občine 
Medvode in trinajsto Občine Moravče.

Na državno preverjanje ekipa z Vrhnike

Kranj – V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so 
začeli nov projekt Telesna vadba v nosečnosti in po porodu. 
Pri nosečnicah je pogosto dilema, kako in koliko se lahko 
ukvarjajo s telovadbo in bremenijo svoje telo, zato jim želijo 
pokazati pravilen pristop. Zelo pomembna pa je tudi vadba 
po porodu in krepitev mišic medeničnega dna. Projekt vodi 
fizioterapevtka Ivanka Pohar, ki s svojimi dolgoletnimi izku-
šnjami in strokovnim znanjem svetuje in usmerja nosečnice 
in mame po porodu. Srečanja so vsako sredo ob 12. uri na 
ginekološkem oddelku, v prvem nadstropju bolnišnice. Pred-
hodno naročanje ni potrebno, udeleženke se ob prihodu samo 
javijo pri sprejemnem pultu.

Nov projekt vadbe v nosečnosti in po porodu

Milje – Drugo majsko soboto je v Hiši čez cesto Pr' Franč na 
Miljah potekalo slikarsko srečanje. Umetniki so se v jutranjih 
urah zbrali na Miljah, si izbrali motiv in nato do poznega 
popoldneva ustvarjali z akrilom na platno. Slikali so krajino 
in kulturno dediščino občine Šenčur. Srečanja se je udeležilo 
23 slikarjev iz Društva likovnikov Cerklje, iz KUD Univerzite-
tnega kliničnega centra in medicinske fakultete dr. Alojzija 
Kraigherja Ljubljana ter iz slikarske sekcije pri Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale, poleg njih pa še štirje 
ustvarjalci iz gline. Ob koncu so dela postavili na ogled v Hiši 
čez cesto, šenčurski župan Ciril Kozjek pa je ob tej priložnosti 
na Frančevem vrtu posadil vinsko trto.

Slikarsko srečanje v Hiši čez cesto

KRATKE NOVICE



7Gorenjski glas
torek, 28. maja 2019 info@g-glas.si

Ned., 1. december 2019

even�m.si
Vstopnice so na voljo na prodajnih me�ih EVENTIMA,

SE
M

TA
IN

M
EN

T 
G

M
BH

 &
 C

O
 K

G
, S

T.
 P

ET
ER

 H
IL

LS
 1

, M
O

O
SB

U
RG

Aleš Senožetnik

Mengeš – Pred dnevi je 
upravno sodišče s pravno-
močno sodbo zavrnilo pri-
tožbo občinskega svetnika in 
kandidata za župana na no-
vembrskih lokalnih volitvah 
Tomaža Štebeta, v kateri ob-
činski upravi in zakonitemu 
zastopniku Občine Mengeš 
županu Francu Jeriču oči-
ta nezakonito porabo javnih 
sredstev za vplivanje na gla-
sovanje na volitvah. Kot pravi 

direktor občinske uprave Ur-
ban Kolar, so s tem zavrnjeni 
vsi očitki o domnevnih nep-
ravilnostih v volilni kampa-
nji, ki naj bi bile storjene z 
objavami domnevno zavaja-
jočih, neresničnih in lažnih 
zapisov župana oziroma ob-
činske uprave v občinskem 
glasilu Mengšan ter neka-
terih drugih medijih in na 
spletu ter očitke o zlorabah 
pri uporabi javnih površin 
za namen županove volilne 
kampanje.

Tomaž Štebe na drugi stra-
ni meni, da argumentacija 
upravnega sodišča ni ustre-
zna. Kot nam je pojasnil, je 
primer v Mengšu »neposre-
dna analogija« primera dru-
gega tira, v katerem je lani vr-
hovno sodišče razsodilo, da je 
vlada s proračunskimi sred-
stvi financirala nedopustno 
kampanjo. Štebe je tako poz-
val tudi k čimprejšnji ureditvi 
zakonodaje in napovedal svoj 
naslednji korak: pritožbo na 
ustavno sodišče.

Pritožba zavrnjena
Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo Tomaža Štebeta, da so bila v volilni 
kampanji na lokalnih volitvah javna sredstva uporabljena nezakonito.

Jasna Paladin

Kamnik, Jesenice – PlurAlps 
je mednarodni projekt v 
okviru programa območje 
Alp, v katerega so pri nas 
vključene občine Kamnik, 
Jesenice in Postojna. Na-
men projekta je razvijati in 
spodbujati kulturo, ki je nak-
lonjena sprejemu priseljen-
cev, ter izboljšati znanje in 
ozaveščenost o vključeva-
nju priseljencev ter izboljša-
ti ozaveščenost javnosti o po-
zitivnih učinkih pluralizma. 
Dobro je namreč znano, da 
je socialno vključevanje pri-
seljencev najbolj uspešno 
tam, kjer se priseljenci poču-
tijo dobrodošle in sprejete.

K tej simbiozi lahko naj-
bolj pripomorejo priseljen-
ci, ki pri nas živijo že dlje 
časa, so dobro vključeni v 
lokalno okolje, a imajo tudi 
sami migrantske izkušnje 
in govorijo jezik priseljen-
cev. Zato je ena od aktivnosti 
projekta tudi izobraževanje 

t. i. kulturnih mediatorjev, 
ki so ga že pripravili tako na 
Jesenicah kot v Kamniku. 
»Kulturni mediatorji bodo 
priseljencem lahko poma-
gali pri povsem vsakdanjih 
stvareh, kot je obisk zdrav-
nika, urejanje dokumentov, 
vpis v šolo in podobno. Za 

zdaj so to prostovoljci, a v Ka-
mniku si želimo, da bi lahko 
vsaj v sklopu javnih del odpr-
li tudi kakšno delovno mes-
to na tem področju, saj je pri-
seljencev vedno več,« nam 
je povedala Barbara Straj-
nar z Občine Kamnik in do-
dala, da je projekt namenjen 

tudi izmenjavi dobrih praks 
med občinami. Še posebej 
veliko izkušenj s priseljen-
ci imajo na Jesenicah in tudi 
dvodnevno usposabljanje za 
kulturne mediatorje je mi-
nuli teden v mekinjskem sa-
mostanu vodila Faila Pašić 
Bišić iz društva Up z Jesenic.

Mediatorji za strpno družbo
Občini Kamnik in Jesenice sta vključeni v projekt PlurAlps, v okviru katerega izvajajo več aktivnosti, 
namenjenih priseljencem in njihovi lažji vključitvi v lokalno okolje. 

Usposabljanje za kulturne mediatorje je minuli teden v Kamniku vodila Faila Pašić Bišić iz 
društva Up z Jesenic.

Jasna Paladin

Kamnik – Slovenska turistič-
na organizacija in zavod To-
varna trajnostnega turizma 
sta Občini Kamnik podelila 
znak Slovenia Green Desti-
nation Gold. 

Občina Kamnik je sicer 
leta 2016 pridobila srebr-
ni znak zelene destinacije, 
v postopku obnovitve zna-
ka pa je ocenjevalna komi-
sija sklenila, da je Kamnik 
ena izmed ocenjevanih de-
stinacij, ki je »najbolj napre-
dovala« in si zato zasluži zla-
ti znak. 

Do sedaj je zlati znak Slo-
venia Green Destination 
imelo šest destinacij: Lju-
bljana, Podčetrtek, Bled, Ro-
gaška Slatina, Komen in Mi-
ren Kras. Aktivnosti v po-
stopku ponovnega ocenje-
vanja je vodil Zavod za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik.

»Izjemno sem ponosen, 
da je Občina Kamnik v teh 
štirih letih napredovala v zla-
ti znak Slovenia Green De-
stination,« je ob tem dejal 
župan Matej Slapar in dodal: 
»To je dodatna potrditev, da 
vsi skupaj tako pri razvoju 
turizma kot celotne občine 
stopamo po poti ustvarjanja 
celostne zelene destinacije. 
Gre za trajni projekt in odgo-
vornost vseh deležnikov na 
celotnem območju. Je pa to 
tudi obveza za naprej, za do-
seganje novih trajnostno na-
ravnanih produktov in doži-
vetij.« V postopku obnovitve 
znaka je bilo treba zbrati po-
datke številnih javnih služb, 
podjetij, javnih zavodov, tu-
rističnega gospodarstva in 
tudi prebivalcev, obiskoval-
cev ter turistov.

Z zlatim znakom bo Ka-
mnik tudi v tujini še bolj 
prepoznaven kot zelena tu-
ristična destinacija.

Kamniku novo 
turistično priznanje
Občina Kamnik se lahko kot ena redkih pri 
nas pohvali z zlatim znakom Slovenia Green 
Destination Gold.

Maja Bertoncelj

Medvode – Občinski svet 
Občine Medvode je na maj-
ski seji sprejel Predlog skle-
pa o določitvi cen vzgojno-
varstvenih programov Vrt-
ca Medvode in rezervacijah.

Trenutno veljavne cene 
programov so bile spreje-
te 28. februarja lani. Vr-
tec Medvode je nove, viš-
je cene predlagal v največ-
ji meri zaradi zvišanja plač 
kot sprostitev napredovanj, 
višjega regresa in novih iz-
hodiščnih razredov. Za 

plače bo na letni ravni na-
menjenih okrog 134 tisoč 
evrov več sredstev. Cene 
se v povprečju zvišujejo od 
1,70 evra do 14,10 evra na 
mesec. Potrjene nove cene 
programov so: prvo staro-
stno obdobje 509,67 evra 
(sedaj 492,5 evra), drugo 
starostno obdobje 361,88 
evra (sedaj 345 evrov), 
kombinirani oddelki 3–4 
leta 414,33 evra (sedaj 396 
evrov). Nove cene bodo v 
uporabi od 1. junija.

Starši otrok, za kate-
re je Občina Medvode po 

veljavni zakonodaji dolžna 
kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu, 
lahko uveljavljajo rezerva-
cijo zaradi počitniške od-
sotnosti otroka enkrat le-
tno v obdobju od 1. junija 
do 30. septembra. Rezer-
vacijo lahko uveljavljajo za 
neprekinjeno odsotnost ot-
roka, vendar najdlje za čas 
enega meseca. V tem času 
plačajo rezervacijo v viši-
ni štirideset odstotkov zne-
ska, ki jim je določen z od-
ločbo centra za socialno 
delo o višini plačila staršev.

Nove, višje cene vrtca
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Igor Kavčič

Kranj – Na mednarodnem 
festivalu New European 
Theatre Action (NETA – 
Nova evropska teatrska akci-
ja), ki je v maju v okviru Fe-
stivala majhnih gledaliških 
form potekal v bolgarskem 
mestu Vratsa, je mednaro-
dna strokovna žirija v sesta-
vi Nora Makarov (Rusija), 
Yuri Yuskevich (Ukrajina) 
in Dragan Jakovljević (Sr-
bija) Mihi Rodmanu pode-
lila nagrado za vlogo Kira v 
monodrami Asherja Kravit-
za Judovski pes v režiji Yo-
natana Esterkina, ki je nasta-
la v produkciji Prešernovega 
gledališča Kranj in Mini tea-
tra Ljubljana.

V monodrami Judovski 
pes, ki govori o nepredstavlji-
vih strahotah nacizma in ho-

lokavsta, do kraja razčlove-
čene žrtve zaživijo skozi oči 
in čutenje psa. V predstavi 
je Miha Rodman pes, je oče, 
mama ali otrok v judovski 
družini, je nemški homose-
ksualec, agent gestapa, pasji 
vodnik, vodja taborišča, tudi 
ruski vojak, ukrajinsko dek-
le, italijanski carinik in sam 
Bog … Na odru namreč sam 
odigra kar 26 različnih vlog. 

»Dobiti nagrado je vseka-
kor lep občutek za igralca. 

Čeprav v tujini predstavo 
večinoma igram v angle-
škem jeziku, smo se tok-
rat odločili, da nastopim v 
slovenščini, saj je šlo za fe-
stival, na katerem predsta-
vljamo slovensko kulturo. 
Gledalci so tako gledali slo-
vensko verzijo z bolgarski-
mi nadnapisi,« je ob nagra-
di povedal Miha Rodman in 
dodal, da mu nastop v Bol-
gariji ostaja v lepem spo-
minu: »V dvorani je vlada-
la smrtna tišina in popol-
na koncentracija, na koncu 
pa so sledile stoječe ovaci-
je in bučen aplavz. Judovski 
pes ni bil všeč le gledalcem, 
ampak tudi strokovni ži-
riji v mednarodni sestavi, 
kar dokazuje, da ta predsta-
va lahko naredi globok vtis 
na vsakogar – ne glede na 
jezikovno, kulturno ali na-

rodnostno pripadnost. Zdi 
se mi, da je to največja moč 
te predstave, ki jo vsakič 
znova igram z enako tremo 
kot prvič.«

Od premiere pred dobri-
ma dvema letoma je Rod-
man Judovskega psa v slo-
venščini ali angleščini odi-
gral že več kot štiridesetkrat 
in z njo gostoval tudi na tu-
jih odrih v ZDA, Izraelu, In-
diji, na Češkem – in prav vse-
lej bil zelo lepo sprejet.

Nagrada Mihi 
Rodmanu
Na mednarodnem gledališkem festivalu v Bolgariji 
je Miha Rodman prejel nagrado za igro Judovski 
pes, v kateri odigra šestindvajset različnih vlog.

Miha Rodman na festivalih v tujini navdušuje z Judovskim 
psom. Na fotografiji z nagrado, ki jo je prejel v Bolgariji. 
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Igor Kavčič

Kranj – Spominsko razstavo, 
ta sovpada z devetdeseto oble-
tnico slikarjevega rojstva, so 
v Gorenjskem muzeju prip-
ravljali v zadnjem letu, saj je 
bilo treba zbrati precej pred-
vsem dokumentarnega gra-
diva, medtem pa je večina 
razstavljenih del v lasti dru-
žine Marchel oziroma hčere 
Eve Skalar, ki jih zgledno hra-
ni vse od očetove smrti julija 
2014. »Razstavljenih je okrog 
sedemdeset slik in del na pa-
pirju. Več kot deset del sicer 
hrani Gorenjski muzej, a smo 
tokrat izpostavili predvsem 
dve večji deli, s katerima že-
limo pokazati, da je umetnik 
odlično obvladal tudi večji 
format, razstava pa je zasno-
vana tako, da nudi vpogled v 
temeljne razvojne faze Mar-
chlovega slikarskega nago-
vora,« pojasnjuje ddr. Damir 
Globočnik, kustos razstave in 
avtor spremnega besedila v 
obsežnem katalogu, hkrati pa 
dodaja, da se je Henrik Mar-
chel s svojim slikarskim opu-
som prepričljivo vpisal v zgo-
dovino moderne slovenske 
likovne umetnosti, saj velja 
za enega osrednjih predstav-
nikov lirične abstrakcije, ab-
straktnega ekspresionizma 
in abstraktnega kolorizma v 
slovenskem slikarstvu.

Henrik Marchel se je rodil 
leta 1929 v Otočah, po kon-
čani šoli za umetno obrt pa 
se je vpisal na Akademijo za 
likovno umetnost v Ljublja-
ni, na kateri je leta 1959 di-
plomiral pri prof. Gabrijelu 
Stupici. Zaposlen je bil kot 
likovni pedagog na Tekstilni 

šoli v Kranju, nekaj let tudi 
tehnični urednik pri časopi-
su Gorenjski glas in likov-
ni pedagog na Osnovni šoli 
Staneta Žagarja v Kranju. 
Od leta 1971 je ustvarjal kot 
svobodni umetnik. Svoja 
dela je predstavil na vrsti sa-
mostojnih in skupinskih raz-
stav doma in v tujini ter za-
nje prejel več nagrad in pri-
znanj, med drugim Prešer-
novo nagrado Gorenjske leta 
1964, Prešernovo nagrado 
gorenjskih občin leta 1983 
in Prešernovo nagrado mes-
ta Kranj za kulturne dosežke 
leta 2000. Umrl je leta 2014 
v Kranju.

Razstava je postavljena 
kronološko. »V Prešernovi 
hiši so na ogled dela na pa-
pirju in nekaj slik iz slikar-
jevih prvih samostojnih ob-
dobij, ko je slikal ognjišča in 

pogorišča ob Savi ter jih pre-
našal v svet abstraktnih likov-
nih elementov,« po razstavi 
vodi Globočnik. Bil je prvi do-
mači umetnik, ki je v Prešer-
novi hiši že leta 1964 razsta-
vil abstraktno umetnost. Dve 
leti kasneje je predstavil dela 
na papirju, ki so manj značil-
na zanj in nas tokrat presene-
tijo. »Konec šestdesetih let je 
v slikarstvu začel uveljavlja-
ti svojo virtuozno, mestoma 
vehementno slikarsko pote-
zo. V prostoru pred Stebrišč-
no dvorano opozarjamo tudi 
na njegova sedemdeseta leta, 
ko je slikal stilizirane krajin-
ske motive, figure …, in sicer 
na ploskovni način, vedno pa 
tudi zelo barvito. Marchel je 
bil tudi eden najboljših slo-
venskih koloristov.«

V stebriščni dvorani so na 
ogled dela velikega formata, 

s katerimi dokazuje moč 
svoje poteze. »Umetniku je 
bila vselej izhodišče inspira-
cija, ki jo je dobil v naravi – 
rumena je barva sonca, mo-
dra je voda, barve so mu bile 
cvetoča trava, grmi. Tu je 
iskal svoj barvni odtis.« Sku-
paj je razstavljenih okrog se-
demdeset del, še dvakrat to-
liko jih je Globočnik umestil 
v obsežen katalog. 

»Henrik Marchel je bil 
izjemen likovni ustvarja-
lec in eden najoriginalnej-
ših v svoji generaciji. Velja 
za enega najpomembnej-
ših slovenskih slikarjev ne-
figuralne usmeritve. Slikar-
ski virtuoz abstraktne podo-
be je imel izjemen posluh za 
barvne učinke, zato ga uvr-
ščamo med vodilne sloven-
ske koloriste,« še poudarja 
Globočnik.

Svet v abstrakciji
V treh galerijah Gorenjskega muzeja bo še teden dni na ogled spominska razstava slik in del na papirju 
akademskega slikarja Henrika Marchla (1929–2014).

Večina razstavljenih del Henrika Marchela je v lasti njegove hčere Eve Skalar, za tokratno 
razstavo pa je slikarjev umetniški prispevek ovrednotil ddr. Damir Globočnik. / Foto: Jelena Justin

Igor Kavčič

Kranj – Na hodniku poslov-
nih prostorov družbe Dom-
plan tokrat razstavljajo li-
kovnice z različnimi okva-
rami vida, ki delujejo v okvi-
ru skupine slabovidnih lju-
biteljskih slikarjev v Me-
dobčinskem društvu slepih 
in slabovidnih Kranj. Letos 
ustvarjajo že enajsto leto, 
doslej so imeli 23 skupin-
skih razstav po Sloveniji in 
šest v tujini.

Meri Tišler, Jana Kus, 
Ana Šter, Milka Jug in spre-
mljevalka Nada Komić so 
na ogled postavile dela v 
tehniki akril na platnu in 

papirju. Kot je ob odprtju 
razstave povedala Tišlerje-
va, jih kljub okvari vida k sli-
kanju vodi želja po ustvar-
janju, pri čemer v slike vla-
gajo veliko truda in ljubezni 
do umetnosti. Če so doslej 
slikale predvsem realistične 
motive, pejsaže, tihožitja, 
osebe in živali, se v zadnjem 
času pod mentorstvom Bo-
leslava Čeruja ukvarjajo 
tudi z abstrakcijo. Prav slike 
iz tega obdobja so tokrat tudi 
na ogled. »Sprva si sploh ni-
sem predstavljal, da ljudje z 
omejenim vidom lahko sli-
kajo, po nekaj mesecih dela 
pa sem predvsem presene-
čen, kako dobra dela so moje 
likovnice ustvarile,« je pove-
dal Boleslav Čeru.

V glasbenem programu 
sta nastopila učenca Glas-
bene šole Kranj Manca Ku-
kovič (violončelo) in Svit 
Zgonc (violina) ob klavirski 
spremljavi Petre Mohorčič. 

Slabovidne likovnice
V galeriji družbe Domplan se s slikami predstavljajo ustvarjalke z različnimi 
okvarami vida. Tokrat se predstavljajo z abstraktnimi motivi.

Ob mentorju Boleslavu Čeruju avtorice slik, ki so na ogled 
v prostorih Domplana: (z leve) Meri Tišler, Milka Jug, Jana 
Kus in Nada Komić. Manjka Ana Šter / Foto: Igor Kavčič

Kamnik – V četrtek, 30. maja, ob 19. uri bo v Galeriji Miha 
Maleš odprtje razstave slikarja Dušana Sterleta z naslovom 
Pod drobnogledom časa. O slikarjevem delu bo spregovorila 
kustosinja razstave umetnostna zgodovinarka Saša Bučan. 

Dušan Sterle: Pod drobnogledom časa

Smlednik – V KUD Smlednik so se po dveh letih ponovno 
lotili večjega gledališkega projekta – komedije na prostem z 
naslovom Vaja zbora avtorja Vinka Möderndorferja v režiji 
Nejca Smoleta. Župan v izjemni želji, da se izkaže, pripelje 
nadarjenega pevovodjo, ki bo z njihovim pevskim zborom 
slavo kraja ponesel daleč naokrog. A kaj, ko si pevci in vsi drugi 
pravzaprav ne želijo svetovne slave ... Premiera bo v petek, 
31. maja, ob 21. uri, v juniju pa sledijo še številne ponovitve.

Vaja zbora na prostem
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Edini gorenjski 
rokometni prvoligaši Urban-
scape Loka si je na zadnji tek-
mi sezone pred domačimi 
navijači minulo soboto za-
služil glasen aplavz. V Špor-
tni dvorani Poden so namreč 
gostili Celje Pivovarno La-
ško ter Celjane, ki so si na-
slov priborili že v prejšnjem 
kolu, presenetili z odporom 
do zadnjih sekund. Na kon-
cu sta si ekipi razdelili točki, 
saj je bil končni rezultat tek-
me 27 : 27 (12 : 13).

»Odigrali smo dobro tek-
mo, saj smo se borili na obeh 
straneh igrišča. Mislim, da 
je delitev točk kar poštena,« 
je povedal igralec moštva 
Urbanscape Loka Gašper 
Dobaj.

»Bili smo blizu zmagi, saj 
smo vodili že za sedem za-
detkov, a mislim, da si je Ur-
banscape Loka zaslužil toč-
ko. To, da nas tekmec hit-
ro ujame, se nam ponavlja. 
Dobro je, da je Liga NLB 
za nas že končana in da 
smo državni prvaki,« je po-
vedal vratar Aljaž Panjtar, 

Škofjeločan v dresu prvakov. 
Ločani bodo v zadnjem kro-
gu Lige NLB v petek gostova-
li v Kopru.

Prejšnji teden pa je slo-
venski selektor Veselin Vu-
jović objavil seznam igral-
cev za zadnji kvalifikacijski 
ciklus za nastop na januar-
skem evropskem prvenstvu. 
Naše, ki so se že uvrstili na 
prvenstvo, namreč sredi ju-
nija čakata še tekmi z Latvi-
jo in Estonijo. Je pa seznam 
razveseljiv za gorenjski ozi-
roma škofjeloški rokomet, 
saj so na njem kar štiri Škof-
jeločani. Poleg izkušenih re-
prezentantov Jureta Dolen-
ca (Barcelona), Darka Cin-
gesarja (Aix-en-Provence) 
in Mateja Gabra (Pick Sze-
ged) bo v reprezentanci za-
igral tudi vratar Aljaž Panj-
tar (Celje Pivovarna Laško). 

Naši rokometaši bodo 
priprave za zadnji kvalifika-
cijski tekmi začeli 5. junija v 
Zrečah, pred kvalifikacijski-
ma tekmama pa bodo opra-
vili generalko in se 8. junija v 
Cerkljah na Gorenjskem po-
merili z Avstrijci, ki jih vodi 
Aleš Pajovič. 

Ločani razveselili navijače
V prvi rokometni ligi je ekipa Urbanscape Loka 
državnim prvakom odščipnila točko.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na rednem letnem 
kongresu Mednarodne ho-
kejske zveze (IIHF), ki je po-
tekal ob svetovnem prven-
stvu elitne divizije v Bra-
tislavi, so sprejeli tudi odlo-
čitve o gostiteljih največjih 
tekmovanj v prihodnji sezo-
ni. Tako bo naša moška član-
ska reprezentanca uvrstitev 
med svetovno hokejsko eli-
to napadala na domačem 

prvenstvu divizije I-A, ki bo 
od 24. do 30. aprila 2020 po-
tekalo v Areni Stožice. Naši 
bodo merili moči z repre-
zentancami Avstrije, Fran-
cije, Južne Koreje, Madžar-
ske in Romunije. 

Še pred tem bodo člani 
novembra letos nastopili 
na mednarodnem turnirju 
v Rigi, februarja prihodnje 
leto bodo na Jesenicah na-
stopili v sklopu olimpijskih 
kvalifikacij.

Slovenska ženska reprezen-
tanca, ki si je v letošnji sezoni 
izborila pravico nastopa v viš-
jem kakovostnem razredu, bo 
od 28. marca do 3. aprila 2020 
v poljskih Katovicah nastopi-
la na svetovnem prvenstvu 
divizije I-B. Risinje bodo svo-
je moči merile z reprezentan-
cami Italije, Južne Koreje, Ka-
zahstana, Kitajske in Poljske.

Reprezentanca do dvajset 
let, bo nastopila na svetov-
nem prvenstvu divizije I-A, 

ki bo od 8. do 14. decembra 
potekalo v Minsku. Na pr-
venstvu bodo poleg Sloveni-
je nastopile še izbrane vrste 
Avstrije, Belorusije, Dan-
ske, Latvije in Norveške.

Naša reprezentanca do 
18 let bo od 12. do 18. apri-
la 2020 v italijanskem Asi-
agu nastopila na svetovnem 
prvenstvu divizije I-B, kjer 
bodo igrali z ekipami Av-
strije, Italije, Madžarske, 
Poljske in Ukrajine.

Naši hokejisti za elito v Stožicah
V nedeljo zvečer so novi svetovni hokejski prvaki postali Finci, naše hokejiste pa boj za nastop  
v eliti drugo leto čaka pred domačimi navijači.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na 12. etapi Dirke po 
Italiji je vodstvo minuli če-
trtek prevzel kolesar ekipe 
UAE Emirates Jan Polanc. 
Na etapi je zasedel šesto 
mesto, bil pa je v ubežni sku-
pini, ki je imela dovolj pred-
nosti, da je Kranjčan kot naj-
boljši ubežnik v skupnem 
seštevku prevzel vodstvo.

»Nositi rožnato majico so 
bile vedno moje sanje. Še po-
sebno po tistem, ko sem že 
dobil dve etapi na Giru. Da-
nes so mi rekli, da moram v 

beg. Bil sem osredotočen na 
to, da mi to uspe, in naredil 
sem, kar sem moral. Današ-
nji uspeh je res nekaj velike-
ga,« je po etapi povedal Jan 
Polanc, ki ima že dve etapni 
zmagi na Giru, in sicer iz let 
2015 in 2017. 

Eden izmed favoritov na 
dirki Primož Roglič, sicer ko-
lesar ekipe Jumbo-Visma, je v 
četrtek zadržal drugo mesto, 
kar je pomenilo, da je imela 
Slovenija dvojno vodstvo. 

Polanc in Roglič sta prvo 
in drugo mesto v skupnem 
seštevku obdržala tudi po 

petkovi 13. etapi dirke, po so-
botni 14. etapi pa je skupno 
vodstvo prevzel ekvadorski 
kolesar Richard Carapaz. 

Pred včerajšnjim dnem po-
čitka je imel Carapaz v sku-
pnem seštevku 47 sekund 
prednosti pred Rogličem, spet 
pa se je izkazal Jan Polanc, ki 
je nedeljski trasi klasične dirke 
po Lombardiji z zaostankom 
54 sekund zasedel 15. mesto, v 
skupnem seštevku pa je pred 
današnjo etapo sedmi (+4:12). 
Kolesar iz Begunj Grega Bole 
(Bahrain Merida) je skupno na 
113. mestu.

Jan Polanc dva dni v rožnatem
Kranjčan Jan Polanc je minuli četrtek za dva dni prevezel vodstvo na kolesarski dirki po Italiji.

Jan Polanc je trenutno v 
skupni uvrstitvi na sedmem 
mestu. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Selca – V počastitev jubi-
leja je Rokometno društvo 
Alples v Športnem parku 
Rovn v Selcih minulo sobo-
to priredilo vrsto rokome-
tnih tekmovanj za mlajše 
selekcije in slavnostno aka-
demijo. Predsednik društva 
Viljem Rant je poudaril, da 
spoštujejo delo svojih pred-
hodnikov in da si želijo, da se 
rokometna tradicija v dolini 
nadaljuje. Njihova vizija je 
ohraniti člansko ekipo, pred-
vsem pa delati z mladimi. 
Poudaril je tudi, da rokome-
tne tradicije ne bi mogli oh-
ranjati brez zvestih sponzor-
jev. Njihov glavni, Alples, je 
pristopil k sponzoriranju že 
leta 1970.

Na slovesnosti so se spom-
nili tudi posameznikov, ki so 
prispevali k bogati zgodovi-
ni rokometa na Selškem, za-
čenši z učiteljem Markom 
Erznožnikom, ki je leta 1959 
kot prvi v šolski program 

vključil rokometno igro z 
žogo. Posebej so omenili še 
Jožeta Cudermana, Pavleta 
Zajca, Miho Gartnerja, Jo-
žeta Benedičiča, Vika Dro-
la, Filipa Gartnerja, Leopol-
da Nastrana, Aleša Gartner-
ja … Ker so že ob petdesetle-
tnici podelili priznanja dote-
danjim najzaslužnejšim ak-
terjem, so se ob tokratnem 

jubileju osredotočili na tiste, 
ki so največ prispevali k ra-
zvoju rokometa na Selškem 
v zadnjih desetih letih. Poseb-
nega aplavza sta bila deležna 
Željko Vešligaj in Agron Še-
fketi, ki sta v sezoni 2014/2015 
kot trener in njegov pomoč-
nik člansko ekipo pripeljala v 
1.B-državno ligo. Vanjo se čla-
ni, ki jih sedaj trenira Šefketi, 

v prihodnosti spet želijo vrni-
ti, letos pa so bili sicer peti v 
drugi ligi. Priznanja so poleg 
Vešligaja in Šefketija prejeli 
še Franc Dolenec, Brane Ber-
toncelj, Franc Zupanc, Mar-
ko Lotrič, Janez Ferlan, Ro-
kometno društvo Urbansca-
pe Loka, podjetji Domel in 
Alples ter Občina Železniki 
in Javni zavod Ratitovec.

Igrajo že šestdeset let
Rokometno društvo Alples Železniki je praznovalo šestdesetletnico rokometa v Selški dolini.

Trenerjema Agronu Šefketiju in Željku Vešligaju se je ob prejemu priznanj na  
odru pridružila ekipa, s katero so se v sezoni 2014/2015 prebili v 1.B ligo. / Foto: Primož Pičulin

Jože Marinček

Kranj – S tekmami 36. kroga 
se je končalo tekmovanje v 
prvi slovenski nogometni ligi 
Telekom. Nogometaši Dom-
žal so doma premagali prva-
ke iz Maribora z 2 : 1 in po-
trdili tretje mesto na lestvici. 
Nogometaši Triglava so v Ce-
lju igrali izenačeno (2 : 2) ter 
na koncu osvojili osmo mes-
to. V nižji rang se seli Krško, 
Gorica pa bo igrala kvalifika-
cije z moštvom CherryBox 
24 Tabor Sežana. Luka Za-
hovič (Maribor) je z 18 zadet-
ki najboljši strelec, Luka Maj-
cen (Triglav) in Rok Kronave-
ter (Olimpija) pa sta druga z 
zadetkom manj.

Tudi nogometaši v drugi 
SNL ligi so odigrali tekme 
zadnjega kroga. Na Dobu 
sta se pomerila Roltek Dob 

in Kalcer Radomlje ter se 
razšla z rezultatom 3 : 3. Prvo 
mesto so osvojili nogometa-
ši AŠK Brava, tretji je Kalcer 
Radomlje, Roltek Dob pa je 
osvojil osmo mesto.

Nogometaši v tretji SNL 
– center so odigrali tekme 
predzadnjega kroga. Rezul-
tati: Ivančna Gorica – Žiri 1 
: 4, Zagorje – Bled Hirter 2 
: 1, Brinje Grosuplje – Sava 
Kranj 3 : 3, Tabor Arne 69 – 
Tinex Šenčur 0 : 1 in Svobo-
da Ljubljana – Komenda 3 : 
2. 

Tekme 21. kroga so odi-
grali v gorenjski nogometni 
ligi. Rezultati: Zarica Kranj 
– Visoko 2 : 4, Škofja Loka 
– Bohinj 0 : 3, Niko Železni-
ki – SIJ Acroni Jesenice 2 : 2, 
Preddvor – Polet 4 : 1 in Šo-
bec Lesce – Bitnje dobroza-
senc.si 3 : 0.

Domžalčani ugnali prvake

Kranj – V soboto so vaterpolisti AVK Triglav in VD Kamnik 
odigrali drugo polfinalno tekmo končnice državnega članske-
ga prvenstva. Z rezultatom 14 : 8 (3 : 2, 2 : 2, 6 : 3, 3 : 1) so 
zmagali igralci AVK Triglav in se po neodločenem rezultatu 
v zmagah z 1 : 1 zaradi boljše razlike v golih uvrstili v finale. 
V finalu, ki se igra na tri zmage in se začne 8. junija, se bodo 
Kranjčani pomerili z vaterpolisti VD Koper Primorska, ki so 
bili v polfinalu boljši od ekipe AVK Branik. Se je pa v nedeljo v 
Kranju že končalo državno prvenstvo vaterpolistov do 15 let. 
V prvem polfinalu so mladi vaterpolisti AVK Triglav premagali 
vrstnike VK Ljubljana Slovan rezultatom 20 : 7 in se uvrstili v 
popoldanske finale. Enako je uspelo tudi VD Kamnik, ki so z 
rezultatom 22 : 7 premagali AVK Branik. Na srečanju za prvo 
mesto so vaterpolisti iz Kamnika vrstnike iz Kranja nato pre-
magali z rezultatom 7 : 6 in osvojili naslov državnih prvakov. 

Za naslov prvaka Triglav in Koper Primorska 
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Jelena Justin

Zaledje slovenske Oba-
le skriva kopico zanimivih 
označenih poti, ki jih včasih 
odkrijemo povsem po na-
ključju. Eno takih vam bom 
danes opisala in iz srca pri-
poročam, da jo obiščete oz. 
prehodite, saj vam ima kaj 
ponuditi. Povzpeli se bomo 
do cerkve Sv. duha, ki se na-
haja nad naseljem Sveti Pe-
ter, ta pa nad dolino Dra-
gonje. Ob cerkvi je tudi po-
kopališče, odpre pa se nam 
razgled na Piranski zaliv ter 
okoliško hribovje. Ja, zaled-
je slovenske obale je precej 
hribovito. 

Zapeljemo se do sloven-
ske obale in nadaljujemo 
proti mejnemu prehodu 
Dragonja. Par sto metrov 
pred mejnim prehodom 

zavijemo levo v vasico Dra-
gonja. Ker na izhodišču ni 
možnosti za parkiranje, 
predlagam, da avto pustimo 
na začetku vasi, kjer je ekolo-
ški otok. Sprehodimo se sko-
zi vasico Dragonja, ko dose-
žemo nekakšno trikotno 
križišče, kjer nas smerokaz 
usmeri levo proti vasi Sve-
ti Peter. Nadaljujemo po as-
faltirani cesti nekaj sto me-
trov, ko dosežemo izraziti 
levi ovinek, kjer se desno oz. 
naravnost odcepi makadam-
ska pot, na drevesu pa tudi 
zagledamo markacijo. Pot 
najprej preči manjši hudou-
rniški graben, nato pa se zač-
ne zmerno vzpenjati mimo 
oljčnega nasada. Kmalu 
smo pot daljnovodom, kjer 
sledimo desnemu, spodnje-
mu kraku. Pot se malce spu-
sti in doseže širši kolovoz, po 

katerem se ponovno začne-
mo vzpenjati. Na tem delu 
je tudi lep razgled na do-
lino Dragonje in Piranski 
zaliv. Hodimo mimo ne-
kaj urejenih hiš, mimo istr-
skih polj, kjer rastejo kaktu-
si. Sledimo kolovozu v des-
no, nato pa nas markacija 
na skali usmeri, tik pred iz-
razitim ovinkom, desno, na 
ožjo planinsko pot. Nekaj 
časa prečimo skoraj po rav-
nem v desno, nato pa dose-
žemo bolj kamnit svet, prav-
zaprav kar ozko kamnito 
pot, na koncu katere se pot 
strmeje povzpne. Nadalju-
jemo naravnost in že smo 
spet pod daljnovodom, kjer 
se nam z desne pridruži pot 
iz Krkavč, ki jo tudi vidimo 
v ozadju. Rjava smerna tabla 
nas usmeri levo proti Sv. Pe-
tru. Pot se zmerno vzpenja 

in nas pripelje do velikega 
oljčnega nasada na levi stra-
ni. Dosežemo asfaltno ces-
to, ki ji sledimo v levo, a le 
do ovinka, saj nas markaci-
je usmerijo desno na kolo-
voz, ki se kmalu razcepi. Na-
daljujemo po levem, zgor-
njem kraku, ki preči pobo-
čja v desno. Gremo mimo vi-
kenda/hiše in dosežemo as-
faltno cesto. Zavijemo ostro 
levo in se po asfaltni cesti 

povzpnemo do cerkve Svete-
ga Duha, od koder se odpre 
pogled na Sečoveljske soline 
in Piranski zaliv. 

Od cerkvice se vrnemo po 
cesti nazaj do vasi, do cerkve 
sv. Petra, kjer zavijemo levo 
proti vaškemu vodnjaku. 
Obiščemo še Tonino hišo, 
kjer je danes urejen etnolo-
ški muzej, potem pa se po 
pešpoti začnemo spuščati 
nazaj do Dragonje. Vmes en 

kratek pas hodimo še po ces-
ti, nato pa nadaljujemo po 
urejeni planinski poti. Mal-
ce nad odcepom, kjer smo 
pri vzponu zavili na desni 
kolovoz, sestopimo nazaj 
na cesto, po kateri se spusti-
mo do izhodišča oziroma do 
jeklenega konjička. 
Nadmorska višina: 253 m
Višinska razlika: 275 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Sveti duh (253 n. m.)

Med oljčnimi nasadi
Vonj po morju. Mimo čudovitih oljčnih nasadov do razgledišča na slovensko 
morje. Obalno zaledje, ki ga premalo poznamo.

Zanimiva pot nas vodi po zaledju Obale. / Foto: Jelena Justin

Velik del poti poteka med oljčnimi nasadi. / Foto: Jelena JustinCerkev Svetega duha / Foto: Jelena Justin

T e h n i š k i  k o T i č e k

Alenka Potočnik Zadrgal 

Zaščita domačega brezžičnega omrežja (1. del)

Brezžični usmerjevalni-
ki so dandanes precej poce-
ni, tako da tako rekoč ni ni-
kogar, ki ne bi bil lastnik take 
naprave. Če želite postaviti 
svoje brezžično omrežje, pri 
tem ni večjih težav. Brezžič-
ni usmerjevalnik priklopite 
na modem in stvar običajno 
dela, ne da bi morali karko-
li nastavljati. Pa je to dovolj?

V tem trenutku je vaše sicer 
delujoče brezžično omrežje 
ranljivo. Sledi nekaj nasve-
tov, kako lahko svoje omrež-
je zaščitite pred morebitnimi 
napadalci.

 Za zaščito svojega omrežja 
vstopite v svoj usmerjevalnik. 
Kako to storite? V brskalniku 
v URL vrstico vpišete IP-na-
slov svojega usmerjevalnika. 
IP-naslov usmerjevalnika se 

razlikuje glede na proizvajal-
ca in znamko usmerjevalni-
ka. Običajno je 192.168.0.1 
ali 192.168.1.1. Ali je druga-
čen, lahko preverite v prilo-
ženih navodilih ali pa ima 
usmerjevalnik nalepko s svo-
jim privzetim IP-naslovom. 
Ko vas usmerjevalnik vpra-
ša po uporabniškem imenu 
in geslu, za oboje napišete 
admin.

Za najosnovnejšo zašči-
to svojega omrežja je treba 
nastaviti:

1. SSID
2. geslo za brezžično 

omrežje
3. geslo za brezžični us-

merjevalnik
SSID je ime brezžične-

ga omrežja, ki sicer nima 
vpliva na samo varnost, je 

pa nujno potrebno, če želi-
te najti svoje omrežje med 
mnogimi drugimi omrež-
ji. SSID je lahko dolg do 32 
alfanumeričnih znakov in 
razlikuje med velikimi in 
malimi črkami. To pomeni, 
da SSID »MOJNET« ni ena-
ko kot »mojnet«.

Z izbiro svojega SSID pri-
dete v svoje omrežje. Če za 
to ne potrebujete gesla, to 
pomeni, da gesla ne potre-
buje tudi morebitni napa-
dalec, ki je na območju do-
sega vašega usmerjevalni-
ka. Zato je nujno, da svoje-
mu omrežju nastavite geslo. 
Geslo za dostop do omrež-
ja določite v brezžičnem us-
merjevalniku z izbiro Wire-
less in potem Wireless Se-
curity. Na voljo imate več 

načinov zaščite: lahko se 
odločite, da gesla ne potre-
bujete. To naredite v prime-
ru, da imate na primer lokal 
in želite, da vaši gostje lah-
ko uporabljajo omrežje. Ko 
izbirate geslo, se odločite za 
najmočnejšo zaščito, to je 

WPA2. Za domača omrež-
ja je priporočljivo izbrati 
WPA2 Personal, kar pome-
ni, da vaše geslo hrani vaš 
usmerjevalnik. WPA2 En-
terprise bi izbrali v prime-
ru, da geslo hrani strežnik.

(Nadaljevanje prihodnjič)
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Maja Bertoncelj

Medvode – Javni zavod So-
točje in Športna zveza Med-
vode pripravljata že tretji fe-
stivalski projekt Medvode v 
gibanju 2019, ki bo potekal 
od petka, 31. maja, do nede-
lje, 2. junija. Uvod v festival 
bo petkova Miniolimpijada, 
v soboto in nedeljo se bo zvr-
stilo vrsta športnorekreativ-
nih in zabavnih dogodkov, z 
Okusi sotočja bo poskrblje-
no tudi za kulinarične užit-
ke.  Osrednja prireditev bo 

tretji Nočni tek Medvode, 
katerega start bo v središču 
Medvod v soboto, 1. junija, ob 
20.15. Pred tem bodo Cicitek, 
šolski teki in tek z ljubljenčki. 
Časovnico celotnega dogaja-
nja in vse preostale informa-
cije lahko najdete na spletni 
strani dogodka. Letošnji festi-
val bo poseben. Potekal bo do-
brodelni 24-urni glasbeno-te-
kaški dobrodelni maraton, na 
katerem bo glavni tekač Bo-
gomir Dolenc tekel 24 ur na 
krožni, zaključeni progi v sre-
dišču festivalskega dogajanja 

v središču Medvod. K dobro-
delnemu teku vabijo tekače, 
pohodnike in vse, ki bi se radi 
vključili v Gibanje za male vi-
teze, da odtečejo ali prehodi-
jo poljubno dolgo dolžino. 
Predprijave niso potrebne, 
pristopite z donacijo prispev-
ka (prostovoljna startnina) na 
samem dogodku. Start teka 
bo v petek, 31. maja, ob 19. uri, 
zaključek pa v soboto, 1. juni-
ja, ob 19. uri.

Bogomir Dolenc je lani iz-
peljal športno-dobrodelni pr-
ojekt 42 maratonov v 42 

dneh, s katerim je v 42 zapo-
rednih dneh odtekel vsak dan 
eno dolžino maratona v raz-
ličnih krajih Slovenije.

Vsa zbrana sredstva je do-
niral ustanovi Mali vitez, za 
namen pomoči malim vi-
tezom za njihovo rehabili-
tacijo. Letos se to Gibanje 
za male viteze nadaljuje s 
24-urnim tekaškim dogod-
kom v Medvodah in kasne-
je, konec poletja, z ekstre-
mnim tekaškim projektom 
Okrog Slovenije 2019 – za 
male viteze.

Konec tedna na Medvode v gibanju
Osrednja prireditev bo tretji Nočni tek Medvode. V sklopu festivala bo potekal tudi dobrodelni 
štiriindvajseturni glasbeno-tekaški maraton z Bogomirjem Dolencem v glavni vlogi.

Škofja Loka – Tek štirih mostov bo v Škofji Loki 15. junija. 
Tekli bodo vrtčevski otroci, osnovnošolci in odrasli. Vrhunec 
bo nočni desetkilometrski Tek štirih mostov s startom ob 21. 
uri. Z 31. majem se bo iztekla možnost prijave po ugodnejši 
ceni. Od vsake plačane prijavnine bodo prispevali en evro za 
hemato-onkološki oddelek Pediatrične klinike. Organizatorji iz 
Društva T4M in Športne zveze Škofja Loka so s številom že pri-
javljenih zadovoljni in upajo na rekordno število udeležencev. 

Ugodnejše prijave še do konca maja

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Komisija za turno 
kolesarstvo Planinske zveze 
Slovenije (PZS) je pred tre-
mi leti uradno odprla krožno 
Slovensko turnokolesarsko 
pot. Po njej bo 1. junija pote-
kal poseben Migimigi izziv: 
Prekolesarimo Slovensko 
turnokolesarsko pot v enem 

dnevu. Skupno vrtenje pe-
dalov na 41 trasah 1850-kilo-
metrske krožne poti pod vod-
stvom turnokolesarskih vod-
nikov PZS bo simbolno po-
vezalo planince na kolesu, 
predstavilo edinstveno pot 
širšemu krogu rekreativcev 
in izrazilo močno željo po 
prijaznejši zakonodaji.

Kot pojasnjujejo v Komi-
siji, Slovenska turnokolesar-
ska pot obišče 112 kontrolnih 
točk, med njimi več kot pet-
deset planinskih koč in šte-
vilne pomembne planinske 
in turistične znamenitosti. 
Na celotni trasi zbere več kot 
petdeset tisoč višinskih me-
trov, najvišja točka je Poštar-
ski dom na Vršiču (1688 m), 
najnižji pa sta Piran in Se-
čoveljske soline (1 m). Vodi 
po neprometnih stranskih 

cestah, poljskih poteh, goz-
dnih vlakah in stezah, a teh-
nično ni posebej zahtevna, 
saj nagovarja širok krog ko-
lesarjev, je pa ponekod na-
porna, včasih je treba kolo 
tudi potiskati, vendar nik-
jer nositi. O priljubljenosti 
poti priča tudi podatek, da 
je bilo prodanih že več kot 
2250 Dnevnikov Slovenske 

turnokolesarske poti, 16 ko-
lesarjev pa jo je že prevozi-
lo v celoti. 

Izbrane etape, kar nekaj 
jih je tudi na Gorenjskem, so 
za dogodek 1. junija razdeli-
li na dve zahtevnostni sto-
pnji: osem lažjih etap in 33 
zahtevnejših za tiste najbo-
lje pripravljene. Za udelež-
bo na kateri koli je potrebno 
gorsko ali treking kolo s pro-
filiranimi gumami. Nekate-
re trase so deloma prilagoje-
ne železniški povezavi, da bi 
pot približali širšemu krogu 
turnih kolesarjev in spodbu-
dili k trajnostni mobilnosti. 
Število udeležencev je ome-
jeno zaradi števila turnoko-
lesarskih vodnikov in vla-
kovnih zmožnosti, zato so 
potrebne prijave na spletni 
strani www.migimigi.si.

Po slovenski 
turnokolesarski poti
Prekolesarimo slovensko turnokolesarsko pot  
v enem dnevu, in sicer prvega junija. Trase so tudi 
na Gorenjskem. Potrebne so predhodne prijave, 
udeležba pa je brezplačna.

Slovenska turnokolesarska pot ima 41 tras, skupaj je dolga 
1850 kilometrov. Na eno izmed etap se lahko pod vodstvom 
turnokolesarskih vodnikov PZS podate 1. junija. / Foto: Manca Čujež

Brezje – Tekaška povezava Gorenjska, moj planet se bo v 
soboto, 1. junija, nadaljevala s šestim Brezjanskim tekom. 
Proga, dolga 6,2 kilometra, je speljana po okolici Brezij in je 
deloma ravninska, približno tretjina pa tekače popelje po bolj 
razgibanem terenu ob vrhnjem delu kanjona Peračice. Tek je 
posvečen domačinki iz sosednjih Mošenj – pokojni ultrama-
ratonki Ruth Podgornik Reš. Start teka bo ob 10. uri, ob 9.30 
bodo na krajših razdaljah tekli otroci.

Brezjanski tek v spomin na Ruth Podgornik Reš

Vilma Stanovnik

Kranj – V Kolesarskem klu-
bu Kranj so pripravili že peti 
Scottov kolesarski dan, ki 
vsak leto združi številne kole-
sarske navdušence z Gorenj-
skega. Tudi na zadnjo sonč-
no majsko nedeljo ni bilo nič 
drugače, saj so že zgodaj do-
poldne prišli številni, ki so se 
želeli preizkusiti na enem od 
treh maratonov ali pa zgolj 
poklepetati s prijatelji. 

Veliko zanimanje med 
najmlajšimi je bilo za spret-
nostni koledarski poligon in 
poslikave obraza, prav po-
sebno doživetje pa je bil na-
stop na maratonu, kjer je bil 

starter letos upokojeni smu-
čarski skakalec Robert Kra-
njec, ki je prav tako navdu-
šen kolesar. 

Seveda na prireditvi niso 
manjkali domači kolesarski 
asi, prav tako navdušeno pa 
so obiskovalci pozdravljali 
starodobne kolesarje. Mno-
gim je bil izziv preizkusiti 
kolesa Scott, zlasti električ-
na, ki so postala pravi hit. 

Malce bolj izkušeni ko-
lesarji so se podali tudi na 
maratona. Krajši po okolici 
Kranja je bil dolg 12 kilome-
trov, daljši pa 47. »Zadovolj-
ni smo z udeležbo, saj je na 
maratonih nastopilo okoli 
štiristo kolesarjev. Prav tako 

smo veseli, da je lepo vreme 
in je središče Kranja polno 
obiskovalcev,« je v imenu 

organizatorjev povedal di-
rektor Kolesarskega kluba 
Kranj Matjaž Zevnik.

Dan za kolesarske navdušence
Od poganjalčkov do specialk – vmes pa veliko mestnih, gorskih in vseh drugih koles – so poganjali 
udeleženci Scottovega kolesarskega dneva v Kranju.

Kolesarski dan je v mesto privabil številne obiskovalce.

Grega Flajnik

Olšina – S prvo skupino Gla-
sovih t. i. panoramskih kole-
sarjev smo se podali na juž-
no Češko in v petih dneh do-
živeli kolesarjenje v skoraj 
vseh vremenskih pogojih in 
spoznali različne podlage. 
Kolesarili smo po širokih as-
faltiranih cestah, ki so bile v 
času hladne vojne rezervi-
rane samo za vojaška vozi-
la, doživeli smo na novo as-
faltirane kolesarske poti in 
povsem neurejene gozdne 
stezice. V gozdovih Šumave 
nam je skoraj ves dan druž-
bo delal dež, v okolici mes-
ta Česky Krumlov in Češke 
Budjejovice smo večinoma 
kolesarili v sončnem vreme-
nu. Tudi temperature zraka 
so se gibale od 10 do 25 sto-
pinj Celzija. 

Kolesarili smo večinoma 
po ravnini – razen kadar je bil 
klanec navzdol ali navzgor. 

Teh zadnjih smo bili prav ve-
seli. A k sreči so bili večino-
ma kratki in le dva z 12-odsto-
tnim naklonom pa še to eden 
navzdol. Prva letošnja kole-
sarka ekipa je tako dokazala, 
da je možno kolesariti v raz-
ličnih vremenskih pogojih in 
po vseh mogočih kolesarskih 
podlagah. Postali smo res pra-
va ekipa, saj tako enotne ekipe 

glede pripravljenosti še ni bilo 
na naših izletih. Ob kolesarje-
nju je bilo tudi veliko smeha, 
saj je bil vsak postanek prilož-
nost za dobro voljo. Celo me-
njava zračnice je bilo doživet-
je, saj je moški del ekipe po-
kazal vsak svoj »pajser«, s ka-
terim si lahko pomagaš pri 
menjavi zračnice. In nekate-
ri so imeli res velike in težke, 

prav nič kolesarske. Spozna-
li smo lepoto neokrnjene na-
rave v prostranih gozdovih 
Šumave, si po celodnevnem 
kolesarjenju peš ogledali mes-
to Krumlov in v Budjejovicah 
srečali prešerne študente, ki 
so ta dan imeli parado in zače-
tek tridnevnega slavja. Po pe-
tih dneh smo ugotavljali, da je 
naš čas prehitro minil.

Kolesarjenje po Češkem

Pripravljeni na vse, tudi na dež v gozdovih Šumave / Foto: Grega Flajnik



12 Gorenjski glas
torek, 28. maja 2019simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj – V soboto dopoldne je 
zaradi izpada elektrike v In-
dustrijski coni Laze v Straž-
išču pri Kranju prišlo do na-
pake pri polnjenju in posle-
dično do požara na viličarju v 
tamkajšnjem podjetju Ekol. 
Ogenj se je kmalu začel širiti 
proti ostrešju poslovne stav-
be in skladišču nevarnih od-
padkov. Požar je prvi opa-
zil eden od zaposlenih, saj 
iz neznanega razloga ni de-
lovala požarna centrala in s 
tem tudi ne avtomatsko ja-
vljanje požara. Na kraj so ta-
koj napotili okrepljene gasil-
ske enote in reševalce, akti-
virali so štaba Civilne zaščite 
za Gorenjsko in Mestne ob-
čine Kranj, Ekološki labora-
torij mobilne enote (ELME) z 
Inštituta Jožef Stefan in dru-
ge službe, ki na Gorenjskem 
delujejo v okviru sistema za 
zaščito in reševanje pred na-
ravnimi in drugimi nesreča-
mi.

Zgornji scenarij so minu-
lo soboto preigrali v okviru 
regijske kombinirane vaje 
Nevsnov Ekol 2019, ki jo je v 
Lazah organizirala kranjska 

izpostava Uprave RS za zaš-
čito in reševanje (URSZR). 
Na obsežni večurni vaji z 
okoli tristo udeleženci so 
preverili pripravljenost za 
ukrepanje ob požaru in ne-
sreči z nevarno snovjo ter 
množični dekontaminaci-
ji, je razložil vodja kranjske 
izpostave URSZR Robert 
Skrinjar, ki je vajo tudi vo-
dil. Prva analiza po izvede-
ni vaji je pokazala, da večjih 

nepravilnosti ni bilo, ugoto-
vljenih pa je bilo več manj-
ših pomanjkljivosti, čemur 
je vsaka takšna vaja pred-
vsem tudi namenjena, je po-
jasnil Skrinjar. Vaja je tako 
opozorila na pomanjkljivo-
sti pri medsebojni komuni-
kaciji, ki ob takih nesrečah 
poteka na več ravneh. Izka-
zalo se je tudi, da prostovolj-
ne gasilske enote ne razpo-
lagajo z vso potrebno opre-
mo, a tudi, da jim lahko vsaj 
del manjkajoče opreme ob 
takšnih nesrečah zagoto-
vijo poklicni gasilci. Za ne-
koliko preveč oddaljeno se 
je pokazala izbrana lokaci-
ja za izvedbo dekontamina-
cije, spoznali pa so tudi, da 
za tako kompleksne nesreče 
potrebujejo večji poveljniš-
ki šotor. 

»Kot zelo učinkovita pa se 
je pokazala posebna aplika-
cija za primere množičnih 
nesreč, ki jo že dlje časa upo-
rabljajo v gorenjskem zdra-
vstvu, tokrat pa so jo prvič 

preizkusili še gasilci, poli-
cisti in štab Civilne zaščite 
Mestne občine Kranj. Po za-
slugi te aplikacije so vsi ome-
njeni in tudi Klinični center 
v Ljubljani ves čas vedeli, ko-
liko oseb je bilo obravnava-
nih, kakšne poškodbe imajo, 
kakšno pomoč so prejele in 
koga so odpeljali v bolnišni-
co. Doslej je namreč vsak vo-
dil svojo evidenco in te sko-
raj nikdar niso bile povsem 
enotne,« je razložil Skrinjar. 

Vajo si je na povabilo orga-
nizatorja ogledal tudi Marko 
Špolad, predstavnik Civil-
ne iniciative za zeleno Stra-
žišče, ki si prizadeva za iz-
selitev ekološko spornih de-
javnosti iz industrijske cone 
oziroma vsaj omejitev njiho-
vega obsega. »O vaji nimam 
posebnega mnenja. Je pač 
vaja dobrodošle pripravlje-
nosti gasilcev, policistov, re-
ševalcev in drugih, ampak 
dejstev, zakaj je objekt Ekol 
sporen, pa ne odpravlja,« je 
dejal. 

Če bi zagorelo v Ekolu
V soboto so v industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju preverili pripravljenost reševalnih enot  
za ukrepanje ob požaru in nesreči z nevarno snovjo ter množični dekontaminaciji.

V regijski vaji je sodelovalo skoraj tristo gasilcev, policistov, reševalcev, imitatorjev ... 

Posredovala je tudi enota za množično dekontaminacijo. 

Kamnik – Kamniški policisti obravnavajo prometno nesrečo, 
ki se je minuli petek okoli 12.15 pripetila v Mostah pri Komen-
di. Vanjo sta bila vpletena neznani kolesar in peška, ki se je 
v nesreči lažje poškodovala. Po ugotovitvah policistov je do 
nesreče prišlo, ko se je kolesar peljal mimo peške. Kolesar je 
bil oblečen v raztrgane dolge črne hlače in črno majico, nad 
obrvjo ima pirsing, njegovo kolo pa je bilo podobno znamki 
Pony in flourescenčno zelene barve. Policisti prosijo vse, ki 
bi imeli informacije o nesreči, da pokličejo na številko 113, 
anonimni telefon 080 1200 ali na Policijsko postajo Kamnik 
(01/830 31 80). Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče 
prosijo tudi kolesarja, da se oglasi na Policijski postaji Kamnik.

Preiskujejo nesrečo med kolesarjem in peško
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Simon Šubic

Kranj – Več kot šest ur je bil 
v petek zaradi prometne nes-
reče tovornega vozila v obe 
smeri zaprt odsek avtoce-
ste med priključkoma Kranj 
vzhod in Kranj zahod, kar 
je posledično ohromilo tudi 
promet v Kranju. Po ugo-
tovitvah policije je nesrečo 
okoli pol enajstih dopoldne 
povzročilo predrtje pnevma-
tike tovornega vozila, ki so jo 
zato zasegli za nadaljnjo pre-
iskavo. Avtocesta je bila tako 
dolgo zaprta, ker je voznik v 
smeri Ljubljane prevažal pe-
sek, ki se je v nesreči razsul 
po vozišču. »Voznik je bil te-
lesno poškodovan, odpeljan 
je bil v zdravstveno ustano-
vo, v organizmu ni imel al-
kohola (0,00 mg/l),« je po-
jasnil Bojan Kos s Policijske 

uprave Kranj. Ob tem je po-
hvalil tudi voznike, ki so os-
tali ujeti na avtocesti, ker so 
vzorno ustvarili reševalni 
pas, po katerem so se brez 
ovir vozila intervencijska vo-
zila, pograjali pa nekatere 
posameznike, ki so pri vo-
žnji mimo kraja nesreče sne-
mali intervencijo, kar je lah-
ko hitro nevarno ravnanje. 

Med odpravljanjem pos-
ledic nesreče in čiščenjem 
vozišča je promet za tovor-
na vozila in avtobuse pote-
kal po odstavnem pasu, za 
osebna vozila pa so organi-
zirali obvoze, zato se je zelo 
povečal promet na vzpore-
dnih cestah, kjer je priha-
jalo do zastojev. Za name-
ček se je prometna nesreča 
v tem času zgodila še na ces-
ti od krožišča pri Mercatorju 
proti Britofu. 

Avtocesta zaradi nesreče 
tovornjaka zaprta več ur
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Sodnica Dvornikova je v 
obrazložitvi sodbe pojasni-
la, da tožilstvo zatrjuje, da je 
do dejanja prišlo, ko je Legat 
hotel približno tridesetim 
udeležencem akcije prepre-
čiti nedovoljen poseg v ure-
ditev poti in je policiste po te-
lefonu že zaprosil za pomoč, 
kar je župana tako razhudi-
lo, da ga je spodnesel s poti. 
Ker pa Legat tedaj ni več iz-
vajal nobenega uradnega 
dejanja, saj so zakonska po-
oblastila nadzornikov samo 
identificiranje in izrek glo-
be, ne pa tudi prepoved de-
janja, za kar je pooblaščena 

inšpekcija, Hrovatu ni mo-
goče očitati preprečitve ura-
dnega dejanja, je razložila 
Dvornikova. Sodišče lahko 
sicer samo izbere drugačno 
pravno kvalifikacijo kazni-
vega dejanja, v konkretnem 
primeru bi lahko šlo za maš-
čevanje uradni osebi, napad 
ali grožnjo, vendar bi v tem 
primeru opis kaznivega de-
janja vseboval drugačne ele-
mente, glede katerih pa se 
obtoženi na sojenju ni imel 
priložnosti izreči, zato se se-
nat za prekvalifikacijo ni od-
ločil, je še dodala.  

Podobno je v končni be-
sedi navedel tudi Hrovatov 
zagovornik Luka Podjed, 

namreč da je do zdrsa nad-
zornika prišlo v trenutku, 
ko ta ni izvajal uradnih po-
oblastil. Poleg tega se ob-
dolženi oškodovanca sploh 
ni dotaknil, ampak ga je le 
obšel z zgornje strani, kar 
je na sojenju potrdilo osem 
prič, je poudaril odvetnik, ki 
je zato predlagal oprostilno 
sodbo.

Tožilka Martinjakova je 
na drugi strani kljub naved-
bam sodnice v obrazloži-
tvi oprostilne sodbe prepri-
čana, da je obdolženi storil 
preprečitev uradnega deja-
nja uradni osebi, in napo-
vedala, da bo pri tem vztra-
jala tudi v pritožbi na sodbo 

prvostopenjskega sodišča. 
»Samo naključju gre pripi-
sati, da oškodovanec ni utr-
pel hujših poškodb ali celo 
smrti,« je poudarila v konč-
ni besedi in senatu predla-
gala, naj Hrovatu izreče po-
gojno kazen deset mescev 
zapora s preizkusno dobo 
treh let. Kot oteževalno oko-
liščino je štela predvsem dej-
stvo, da naj bi dejanje storil 
kot župan, torej nosilec jav-
ne funkcije, ki bi moral biti 
zgled drugim. 

Hrovat je tako kot že v za-
govoru tudi v zaključni bese-
di in kasnejši izjavi za medi-
je zatrdil, da se Legata ni do-
taknil niti ga ni imel namena 

poriniti s poti. Poudaril je, 
da je že več kot trideset let 
planinec in gorski reševalec, 
zato je zanj gorski svet sveti-
nja. Oškodovanec je po nje-
govih besedah padel po po-
bočju, ko je bil sam od njega 

oddaljen že nekaj metrov. 
Župan je prepričan, da je šlo 
v tej zadevi za konstrukt pro-
ti njemu, zaradi teh obtožb, 
sprva celo za poskus uboja, 
pa je kljub oprostitvi zazna-
movan za vedno.

Sodišče oprostilo župana Hrovata
31. stran

»Zaznamovan sem,« kranjskogorski župan Janez Hrovat 
(levo) v petek ni kazal pretiranega zadovoljstva kljub 
oprostilni sodbi. / Foto: Simon Šubic



Jože Košnjek

B
il je nepozaben 
večer, je bilo slišati 
v soboto zvečer na 
Brezjah po koncer-
tu, ki je bil na pro-

storu pred Marijino baziliko. 
Na njem so brezplačno, v čast 
prazniku Marije Pomagaj, 

igrali in peli nekateri znani 
slovenski glasbeniki in pevci, 
dobri dve uri trajajočo prire-
ditev pa sta povezovala Mate-
ja Rosa in Jure Sešek. Glas-
bena in pevska druščina je 
bila pestra. Za uvod je zai-
grala mlada pihalna godba 
Dobrova - Polhov Gradec, ki 
jo vodi gorenjski rojak Matej 
Rihter. Za njo so prihajali na 

oder precej gorenjsko obar-
van Stoenka bend s pevcem 
Mitjo Šinkovcem, mladi 
pevec Luka Sešek in Sloven-
ski kvartet citrarjev, v kate-
rem igrajo priznani učitelji 
citranja Anita Veršec, Janja 
Brlec, Peter Napret in Tomaž 
Plahutnik. Z njimi je zapel 
mladi tenorist Klemen Tor-
kar, ki se je nato izkazal tudi 

v duetu z Evo Černe, kar ni 
bil njun prvi skupni nasvet. 
S svojim glasom je navdušil 
frančiškanski pater Allessan-
dro Brustenghi iz Assisija, za 
sklep pa so zaigrali in zapeli 
Kvintet Dori, Prifarski muzi-
kanti in Modrijani. Za konec 
koncerta so nastopajoči in 
poslušalci skupaj zapeli zna-
no pesem Veš, o Marija.

PESEM ZA MARIJIN PRAZNIK
Okrog dva tisoč ljudi se je udeležilo koncerta na Brezjah v počastitev praznika Marije Pomagaj.

Klemen Torkar in Slovenski kvartet citrarjev Stoenka band z Mitjo Šinkovcem

Maša Likosar

R
otary klub Kranj 
je organizacija, ki 
temelji na načelih 
prijateljevanja lju-
di različnih pokli-

cev in poslovnega udejstvo-
vanja, predanih humanitar-
ni miselnosti. Začetki nji-
hovega delovanja segajo v 
leto 1939, ko so se pomem-
bni kranjski možje zbrali v 
hotelu Stara pošta in usta-
novili Rotary klub Kranj z 
namenom pomagati pomo-
či potrebnim in širiti med-
sebojno prijateljstvo. Do 
leta 1941 so bili slovenski 
Rotary klubi, poleg kranj-
skega še Maribor, Ljublja-
na in Celje, del Rotary klu-
bov Jugoslavije. Aprila tiste-
ga leta, ko je Nemčija brez 
vojne napovedi napadla Kra-
ljevino Jugoslavijo, se je v 
naših krajih rotarijstvo kon-
čalo, saj so ga okupatorji pre-
povedali. V Kranju so Rotary 
klub ponovno ustanovili leta 
1988 in vse do leta 2012 je 

bil namenjen le moškim 
članom, potem pa so spre-
jeli pomembno odločitev 
in medse začeli sprejemati 
tudi ženske. So eden redkih 
klubov, ki jim je uspelo usta-
noviti dva kluba podmlad-
kov Rotaract in Interact. 

»Vesel sem, da se že vsa 
leta delovanja zavzemamo 
za visoka etična načela tako v 
zasebnem kot poklicem živ-
ljenju in da s številnimi dob-
rodelnimi projekti pomaga-
mo ljudem, ki nas potrebuje-
jo,«  je na prireditvi ob praz-
novanju osemdesete obletni-
ce ustanovitve dejal predsed-
nik Rotary kluba Kranj Tone 
Rupar. Zbrane sta pozdra-
vila še župan Občine Kranj 
Matjaž Rakovec in guverner 
Rotary Districta Janez Lipec. 
S kulturnim in glasbenim 
programom so praznovanje 
popestrili citrarka Tanja Zajc 
Zupan, pevka Teja Saksida, 
enajstletni Jure Kofjač Fle-
rin, ki se je predstavil z bob-
nanjem, Folklorna skupina 
Iskraemeco Kranj in tenorist 
Janez Triler. 

PREDANI 
HUMANITARNOSTI
Rotary klub Kranj letos praznuje osemdeseto 
obletnico ustanovitve. Jubilej so njegovi člani  
obeležili v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 

Nekdanji predsedniki Dejan Kotar, Gregor Srakar, Jože 
Kern in Igor Žula z aktualnim predsednikom Rotary kluba 
Kranj Tonetom Ruparjem in guvernerjem Rotary Districta 
Janezom Lipcem / Foto: Tina Dokl

Podmladek kranjskega Rotary kluba: Bor Šturm, Ana Šuštar, 
Tinkara Perne, Desiree Vodopivec Popovac, Hana Kotar in 
Gaber Žula / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

V 
Šenčurju so se 
srečali potom-
ci rodbine Rah-
kovc, katerih 
korenine sega-

jo na eno od večjih kmetij 
v Stiški vasi pod Krvavcem. 
»Gospodarja Andrej in Iva-
na sta imela tri sinove in 
dve hčeri. Vsi so danes že 
pokojni. Sin Franci je pre-
vzel kmetijo, a se je kma-
lu smrtno ponesrečil s tra-
ktorjem. Imel je tri hčerke: 
dve sta šli v svet, ena je osta-
la pri stricu. Kmetija čaka na 
boljše čase,« je zapisala Olga 
Sajovic, ki nam je tudi pos-
lala fotografijo s srečanja, ki 

je potekalo pri Tonetu Viš-
narju, enem od članov dru-
žine. Ob dobri hrani in pijači 

so člani družine obujali spo-
mine pozno v noč. Kot pra-
vijo, pa upajo, da bo srečanje 

– tokratnega se je udeležilo 
46 članov – postalo tradici-
onalno.

SREČANJE POTOMCEV RODBINE RAHKOVC

Fo
to

: o
se

bn
i a

rh
iv



14 TOREK_28. 05. 2019

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ne sprašujem,
čakam.
Ne živim.

Ko bi lahko
vso ljubezen
na papir prelila,
v pesem spesnila.

Bi živela, 
ne čakala,
dihala.

Ne pozabljam,
čakam.
Ne jočem. 

V vrtincu časa
le iščem.
Sebe.

Sabina

Živim

»Ko bi lahko vso ljubezen na papir prelila, v pesem spe-
snila.« Ravno to se je zgodilo. Bolečina in ljubezen sta 
se prelili v pesem in tako to nikoli ne bo pozabljeno. Ne 
slabo ne dobro. Z roko v roki. Meta

PESMI MLADIH

Alenka Brun

T
radicionalno pri-
pravlja vsako leto 
GTM Germany 
Travel Mart dva 
večja večerna 

dogodka, pri čemer s prvim 
tudi uradno odprejo GTM, 
drugi pa je bolj spoznavne 
in predstavitvene narave za 
vse njegove udeležence, ki 
jih povabijo v svojo družbo 
z vsega sveta. Tema obeh 
večerov je največkrat stvar 
organizatorja oziroma deže-
le, ki GTM gosti. 

Letos je bil tako prvi dogo-
dek v prestižnem Kurhaus 

Wiesbaden. Gostitelji so pri-
sotnim v uradnem delu zaže-
leli dobrodošlico s pozdrav-
nimi govori, glasbo in izje-
mno predstavo gledališča 
senc; posebno in že roman-
tično zeleno okolje samosta-
na Eberbach, ki datira v 12. 
stoletje in stoji malce zunaj 
Wiesbadna, pa je bilo pri-
zorišče drugega večera, na 
katerem pa so organizatorji 
dali velik poudarek predsta-
vitvi lokalne hrane, domače-
ga piva, penečih vin in rizlin-
gov, pripravili pa tudi pose-
bne pravljične točke za sel-
fije, kjer so se gostje lahko 
slikali z znanimi pravljični-
mi liki, kot so gospa Zima, 

brata Grimm, Rdeča kapica 
… Ples in glasba pa sta sega-
la vse od folklornih napevov 
do moderne in klasične izve-
dbe. 

Na zunanjem in notra-
njem vrtu samostana smo 
tako lahko na posameznih 
postojankah s hrano in pija-
čo okušali vse od lokalnega 
piva, domačih sokov, prilju-
bljenih belih belušev, rač-
jega pršuta, prigrizkov in 
jedi, kot je krompir v pose-
bni zeliščni omaki, do vin, 
ter spoznali kralja Bergstra-
ße: rdeči rizling. Gre za vino 
iz vrste vinske trte, za kate-
ro zadnja leta ugotavljajo, da 
njeni začetki segajo precej v 

preteklost in gre pravzaprav 
za mutacijo sorte belega riz-
linga. In Hessen je mogoče 
res najmanjša vinska regija 
v Nemčiji, a pri rdečem riz-
lingu nedvomno največja. 

Drugi večer je s svojo sim-
patično ponudbo in progra-
mom ter sproščeno atmos-
fero mogoče malce spomi-
njal na veselico, a na izje-
mno visokem nivoju. Tu je 
prav vsak našel nekaj zase. 
A ne glede na pestrost ponu-
dbe je bila največja vrsta pri 
mojstrih z golažem z rahlo 
pekočo klobaso in kruhovi-
mi cmoki, sektom ter nagra-
jenimi rizlingi. 

(Konec)

GTM 2019: Wiesbaden

DOBRODOŠLI V WIESBADNU (2. DEL)

Prostor, kjer v Wiesbadnu gostijo posebne dogodke: 
Kurhaus Wiesbaden

Pozdrav gledališča senc Vinskih kraljic v Nemčiji ni nikoli preveč.Točka za selfije: Rdeča kapica

Za popestritev pouka so se tretješolci iz podružnične šole 
Besnica lotili izdelovanja stripov. »Lahko da je med njimi 
kakšen prihodnji pisatelj ali pesnik,« razmišlja učiteljica 
Boža Blažun iz podružnične šole v Besnici, ki se zato trudi 
na različne načine spodbuditi njihovo ustvarjalnost. Tudi 
tako, da pri pouku ustvarijo strip, čeprav to ni v učnem 
načrtu. »Otroci imajo zelo bujno domišljijo, zato se mi zdi 
pomembno, da jim jo pomagamo nadgrajevati,« je svoj 
nekonvencionalni pristop k poučevanju slovenskega jezika 
utemeljila Boža Blažun. Učencem je najprej razložila, kako 
nastane strip, pomagala jim je tudi razdeliti liste, na kate-
rih so ustvarjali, na ustrezno velike prostorčke, v katere so 
potem zapisali in narisali svoje zgodbice. Njihove domišljije 
nikakor ni želela omejevati, zato je vsak lahko ustvaril strip 
na poljubno temo. Nekateri so se pri tem oprli na znane 

Učenci risali stripe

Mateja Rant

V 
prostorih Brai-
nobrain Kranj 
so pretekli teden 
podelili certi-
fikate za dose-

ženo najvišjo, 10. stopnjo v 
programu brainobrain. Pre-
jele so jih Nina Mirt iz Trži-
ča, Stela Drnovšek in Pia 
Peternelj z Orehka ter Pia 

Rekar iz Hrastja, je sporoči-
la Maja Korošak iz Brainob-
rain Kranj. 

»Dekleta so program brai-
nobrain obiskovale štiri leta 
in ga kot prve na Gorenjskem 
ter ene redkih otrok v Slove-
niji tudi uspešno končale.« 
Otroci se pri brainobrainu 
učijo računanja na abakus, se 
preskušajo v različnih misel-
nih izzivih in ozaveščajo raz-
lične življenjske tematike. 

Ob tem razvijajo koncen-
tracijo, spomin, vizualizaci-
jo, pa tudi vztrajnost, moti-
vacijo za doseganje ciljev in 
kreativnost. V brainobrai-
nu velja, je dejala Maja Koro-
šak, da odličnost ni v tem, da 
je človek vedno najboljši ali 
popoln, ampak v odnosu, ki 
ga ima do svojega dela, dru-
gih ljudi, stvari in nalog. »Da 
na primer vztraja na svoji poti 
do cilja, tudi kadar ne gre vse 

gladko. Da zna preskočiti ovi-
re. Da ne obupa ob neuspehu 
in zna vedno znova, ko pade, 
tudi vstati in iti naprej,« je 
razložila in dodala, da je kot 
njihova trenerka takšne odli-
čnosti pri omenjeni četverici 
deklet videla veliko. »Ker zdaj 
vedo, kako je videti, ko si člo-
vek postavi visok cilj in ga tudi 
doseže, bodo v življenju zna-
le doseči vse tisto, kar bodo 
hotele in si želele.«

KONČALE BRAINOBRAIN

Nina Mirt, Stela Drnovšek, Pia Peternelj in Pia Rekar so 
prejele certifikate za doseženo najvišjo stopnjo. 

literarne junake, drugi so si izmislili povsem svoje. Rezultat 
so bili izredno zanimivi likovno-pisni izdelki, skozi katere so 
izrazili vso svojo domišljijo in ustvarjalnost. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e T

Samo Lesjak

V
sestranski glas-
benik Klemen 
Markelj je svo-
jo glasbeno pot 
začel že v osno-

vni šoli z igranjem kitare, 
ki jo je kmalu zamenjal za 
bobne, nato pa se je glasbe-
no izobraževal v Los Angele-
su. Sedaj že dolga leta uspe-
šno vodi šolo bobnov v Škofji 
Loki, kjer poučuje nadarjene 
glasbenike vseh generacij. 
Učenci v času enega ali več 
let pridobijo osnovno zna-
nje vseh glasbenih žanrov, 
vključno z branjem not, Kle-
men pa pripravlja tudi dela-
vnice za ljudi s posebnimi 

potrebami, vodi programe 
bobnov za osnovne in sred-
nje šole ter poletne delavni-
ce. Tudi sam je član števil-
nih zasedb (Obidil, Antori-
no, The Drinkers, Unspo-
ken, Nessy, Prevara, Arina, 
Sašo Guščin), v svojem stu-
diu pa snema tudi za druge 
znane domače glasbenike.

Na tokratnem tradicio-
nalnem predstavitvenem 
koncertu se je že peto leto 
zapored na odru Kluba Jed-
ro predstavilo kar trideset 
učencev vseh starosti – pre-
vladovali so sicer mladi, per-
spektivni bobnarji – z rokov-
sko obarvanim repertoarjem 
skladb legendarnih izvajal-
cev. Pisana druščina navdu-
šenih bobnarjev večinoma iz gorenjske regije je zaigra-

la dve pesmi iz rok reperto-
arja skupaj s spremljeval-
no skupino glasbenikov, ki 
sicer igrajo pri zasedbi Sams 
Fever, da je vse potekalo glad-
ko, pa je skrbel Rok Tomšič. 
Nabor skladb je bil pester: od 
klasičnih rokovskih skladb, 
kot so We Will Rock You, do 
zahtevnejših skladb, kot je 
Hold The Line zasedbe Toto, 
ki jo je zaigral Borut Brezo-
vec, in zelo zahtevne progre-
sivne metal instrumental-
ne skladbe Dance of Eter-
nity skupine Dream Thea-
ter, ki jo je zaigral Žan Tav-
čar. Med bobnarji sta izvrst-
no nastopila tudi dva gluha 

bobnarja, poleg že omenje-
nega Boruta Brezovca tudi 
Anton Gryban. Oba sta nav-
dušila in dokazala, da glas-
beni svet ne pozna ovir. V 
kar tri ure trajajočem bob-
narskem večeru pa so na 
svoj račun prišli tudi vsi obi-
skovalci, ljubitelji pravih 
udarnih ritmov.

Po nastopu je vsak izmed 
nastopajočih prejel zasluže-
no diplomo in darilo, tako za 
uspešen nastop kot uspešno 
vadbeno leto. Klemen Mar-
kelj je sklenil: »Vsi nastopa-
joči so bili naravnost fantas-
tični, zelo sem ponosen nan-
je! Rokovska glasba zagoto-
vo še kako živi!«

BOBNARSKA PETLETKA
V medvoškem Klubu Jedro so z nastopi, polnimi energije, znova navdušili nadarjeni učenci glasbene 
šole znanega bobnarja Klemena Marklja.

Nastopi v Jedru so dokazali, da se za perspektivo mladih 
bobnark in bobnarjev ni treba bati. / Foto: arhiv dogodka (Jadran Tomšič)

Rokovska glasba še živi! / Foto: arhiv dogodka (Jadran Tomšič)

Propad Bizanca
Turški sultan Mehmed 

II. je 28. maja leta 1453 zav-
zel Carigrad. To je pomenilo 
dokončen propad Bizantin-
skega cesarstva, takratnega 
centra zahodne civilizacije. 
Propad Bizanca je odločilno 
pospešil Zahod. Benetke so 
leta 1204 z zvijačo dosegle, 
da so ga vitezi četrte križar-
ske vojne napadli, osvojili in 
ustanovili Latinsko cesars-
tvo. Od bizantinske države 
so ostali le osamljeni pre-
deli, ki so postali samostoj-
ne države. Na Balkanskem 
polotoku je nastal samosto-
jen Epirski despotat, v Mali 
Aziji Trapezuntsko in Nikej-
sko cesarstvo, medtem ko so 
si Benetke zagotovile pre-
vlado v trgovini z zasedbo 
najvažnejših trgovskih poti 
in pomorskih postojank na 
poti, ki je povezovala Vzhod 
z Zahodom. 

Čez nekaj časa je Nikej-
skemu cesarstvu uspelo 

osvojiti tudi znatni del preo-
stalega bizantinskega ozem-
lja na Balkanskem polotoku. 
Ko je leta 1261 padel še Cari-
grad, je nikejski cesar obno-
vil Bizantinsko cesarstvo. To 
je bilo v ozemeljskem pogle-
du majhno in v političnem 
nepomembno. 

Na morju so ohranile pre-
moč Benetke in Genova, 
na Balkanu pa je cesarstvo 
ogrožala močna Srbija. V 
takšnem političnem položa-
ju je Bizanc uporabil novo 
orožje. Slaboten se je branil 
z zamotano politično diplo-
macijo, sklepanjem zvez in 
ščuvanjem enega nasprotni-
ka proti drugemu ter s poro-
kami svojih princes s pre-
tendenti za prestole sosed-
njih dežel.

Ob koncu državljanskih 
vojn sredi 14. stoletja je bila 
bizantinska posest omeje-
na le še na Trakijo z otoki 
na severu Egejskega morja, 

Solun in del Peloponeza. 
Prodor osmanskih Turkov 
v Malo Azijo in njihovo šir-
jenje na Balkanski polo-
tok sta bizantinski državi in 
tudi južnim Slovanom pri-
zadevala vedno hujše udar-
ce. Položaj Bizantinskega 
cesarstva se je občutno pos-
labšal, njegovi cesarji so pos-
tali turški vazali. 

Angorska bitka leta 1402, 
v kateri so Timurlenkovi 
Mongoli premagali in ujeli 
sultana Bajazida, je Bizan-
cu samo podaljšala življen-
je za pol stoletja in olajšala 
položaj balkanskih držav. S 
padcem Carigrada 28. maja 
leta 1453, ki ga je zavzel sul-
tan Mehmed II. Osvajalec, 
pa se je končala dolga ago-
nija Bizantinskega cesar-
stva, hkrati pa se je okrepil 
položaj Osmanske države in 
pospešil propad preostalih 
grških in južnoslovanskih 
držav.

Anekdote slavnih
  Stari, izkušeni nemški politik in državnik Konrad 

Adenauer je dal zakonskim ženam naslednji nasvet: 
»Ne sprašujte kar naprej svojega moža, ali vas ljubi. 
Same dobro veste, da vas. Vam bo že kdaj to sam pove-
dal. Pustite mu, da bere pri mizi časopis, če mu je to 
všeč. Naj živi v iluziji, da je svoboden človek.«

  Ko je bil irski književnik George Bernard Shaw še 
majhen, ga je vzgojiteljica oštela, ker se ni pripravil 
za pouk zgodovine: »V tvojih letih sem znala našteti 
vse angleške kralje.«

  »To vam rad verjamem. Ko ste bili v mojih letih, jih je 
bilo še zelo malo.«

Smeh ni greh
  Gospodinja ob božiču odslovi berača s pojasnilom, 

da nima kruha.
  »Nič hudega,« odvrne berač, »saj bi bil tudi s potico 

zadovoljen.«
  »Odkar hodim s svojo drago, sem nehal piti in kaditi, 

še jem bolj malo.«
 »Si tako zaljubljen?«
 »To ne, samo vedno sem brez denarja.«

Samo Lesjak

V 
Prešernovem 
gledališču je 
potekala regij-
ska revija ple-
snih skupin 

Namig, na kateri so mladi 
znova navdušili s svojo ple-
sno ustvarjalnostjo. Namig 
je bil letos osrednji regijski 
dogodek v vseslovenskem 
Tednu ljubiteljske kulture. 
Regijske revije potekajo v 
organizaciji JSKD, osredo-
točene pa so v ples kot umet-
niško dejavnost. Na Namigu 
so se predstavile otroške ter 
mladinske plesne skupine, 
ki jih je na podlagi predho-
dnih območnih revij izbra-
la selektorica Tina Valentan. 
Predstavilo se je štirinajst 
plesnih skupin z več kot 120 
nastopajočimi iz celotne 
Gorenjske: KD Qulenium 
Kranj, PK OŠ Bistrica Tržič, 
PK Tinča Kranj, KUID Apel 
Kranj, Glasbena šola Kam-
nik in Plesni klub Šinšin 
iz Kamnika. Revija, ki jo je 
strokovno spremljal Igor 
Sviderski, tradicionalno pa 
povezovala Carmen L. Oven, 
je ponovno prikazala visok 
nivo članic in članov plesnih 
skupin, ki vseskozi razvijajo 
svoje talente pod mentors-
tvom Saše Lončar, Neže Bla-
žič, Talije Kaličanin, Eme 
Kondič, Tine Habun, Ane 
Trojnar, Sanje Voglar, Ane 
Medvešček, Simone Kočar 

in Ane Romih. Talentira-
ni plesalke in plesalci nato 
večinoma v Ljubljani pro-
fesionalno nadaljujejo kari-
ero na področju sodobnih 
uprizoritvenih umetnosti – 
Gorenjska tako ostaja ena 
najpomembnejših regij roj-
stva plesnih talentov in hkra-
ti odskočna deska za odhod 
v svet.

Plesni navdušenci pa 
bodo že kmalu prišli na svoj 
račun, saj se bo v petek, 31. 
maja, v Kranju začel Festi-
val sodobne odrske umet-
nosti Kalejdoskop. V petek 
ob 17. uri bodo v Stolpu Škr-
lovec potekale plesne mini-
ature, ob 19. uri bo v Gale-
riji Bala performans Urške 
Medved, ob 19.30 v Layer-
jevi hiši improvizacija Zale 
in Andraža Erznožnika 
Podreka, ob 20. uri bo ple-
sna predstava Angel Filipa 
Štepca (Stolp Škrlovec), ob 
21. uri pa koncert zasedbe 
Malamor (Layerjeva hiša). 
V soboto, 1. junija, bo festi-
val poleg plesnih miniatur 
postregel tudi z gledališko 
ekskurzijo po ulicah Kranja 
ob 18.30, plesno predstavo 
O vseh mojih materah Kaje 
Vajdetič (ob 20. uri, Stolp 
Škrlovec), performans Pred-
mestje Jana Rozmana (21.30 
v Stolpu Škrlovec) ter sklep-
ni koncert Ifriqiyya Electri-
que ob 23. uri v Trainstati-
on Subartu. Kalejdoskop se 
naslednji konec tedna seli v 
Ljubljano.

PO NAMIGU PRIHAJA 
KALEJDOSKOP
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Maša Likosar

D
vanajst nekdan
jih sošolcev se je 
v dopoldanskem 
času zbralo pred 
Šolskim cen

trom Kranj na Zlatem polju. 
»Odkar smo maturirali, so 
našo šolo, ki se je tedaj ime
novala Šolski center Iskra, 
meni nič, tebi nič preselili na 
novo lokacijo in jo preime
novali Šolski center Kranj,« 
je pojasnil Vili Knez, soorga
nizator srečanja. V njihovem 
razredu S je bilo 24 dijakov, 
med njimi je bila ena sošol
ka, Tatjana Trček, bili pa so 
strojni oddelek. Prva dva let
nika je bil njihov razrednik 
Marjan Dežnak, zadnja dva 
pa Ciril Rekar. Večina sošol
cev je bilo Gorenjcev, priha
jali so iz Kranja, Tržiča, Pod
brezij in Medvod, dva sta bila 
s Krasa in eden iz Notranjske. 
»Bili smo zelo povezan razred 
in vedno v dobrih odnosih, 
nikoli se nismo prepirali,« je 
povedal Vili Knez. Prva leta 
po končanem srednjem šola
nju so se srečevali na pet let, 
zadnjih nekaj let pa kar redno 
vsako leto. »Toliko smo že sta
ri, da iščemo družbo,« je v šali 
dejal eden od sošolcev Janez 
Žnidaršič. 

Ob petdeseti obletnici ma
t ure jih je ravnatelj Šolskega 

centra Kranj Aljaž Rogelj 
popeljal po njim neznanih 
prostorih, spoznali so nov 
način učenja in nove učite
lje. »Zelo lepe spomine ima
mo na čas srednje šole. Za 
vedno nam bodo v spominu 
ostale zanimive in pikantne 
anekdote, ki jih bomo zadr
žali zase. Bili smo bogaboje
če vzgojena generacija. Spo
štovali smo učitelje oziro
ma tovariše, kot smo jih kli
cali, in jim bili zelo hvalež
ni, da so nas naučili delav
nosti, natančnosti, poštenja, 
sodelovanja in tovarištva,« 
je dejal Janez Žnidaršič, ki 

se spominja, da je bil sestav
ni del njihovega šolanja tudi 
tehnični pouk. »Enkrat na 
teden smo imeli sedem ur 
praktičnega pouka v delav
nici. Ročno smo obdelova
li kovino, predvsem železo, 
naučili so nas, kako se pili in 
žaga. Med počitnicami smo 
morali opravljati tudi obve
zno enomesečno prakso, 
kar današnji mladini manj
ka.« Nedvomno so bili delav
ni in pridni, Ljubo Pegan pa 
nam je zaupal še, da so bili 
številni med njimi tudi akti
vni športniki, udejstvovali 
so se v nogometu, košarki, 

rokometu, smučanju in dvi
govanju uteži. 

Po ogledu šole so se nekda
nji sošolci odpravili na Turis
tično kmetijo Benčič na Filip
čjem Brdu, kjer sta ju pričaka
la še dva sošolca. Skupaj so si 
privoščili kosilo, dolg pogo
vor, ogled pršutarne in vin
ske kleti, naredili pa so tudi 
''domačo nalogo''. »Ker nas 
že spomin zapušča, smo si 
zadali, da v svoj arhiv shrani
mo sedežni red zadnjega let
nika. Vsem skupaj in s pomo
čjo slikovnega gradiva nam 
ga je uspelo poustvariti,« je za 
konec dejal Janez Žnidaršič.

NEKDANJI DIJAKI PONOVNO  
V SREDNJI ŠOLI
Mineva petdeset let, odkar so dijaki generacije 1965–1969 tedanjega Šolskega centra Iskra maturirali  
in se po opravljenem zadnjem srednješolskem preizkusu odpravili v svet. 

Nekdanji dijaki Šolskega centra Iskra, ki so maturirali pred petdesetimi leti. V njihovi 
sredini je ravnatelj Šolskega centra Kranj Aljaž Rogelj. / Foto: Tina Dokl

Minuli teden je na Gorenjskem v obeh porodnišnicah na 
svet prijokalo 54 novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 17 
deklic in 20 dečkov. Najtežji in najlažji sta bila dečka – naj-
težjemu je tehtnica pokazala 4590, najlažjemu pa 2770 
gramov. Na Jesenicah je svoja pljučka prvič preizkusilo 7 
deklic in 10 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je ob rojstvu 
tehtala 2470 gramov, najtežji pa deček, ki mu je babica 
natehtala 4440 gramov.

Novorojenčki

V Kranju sta se 15. maja 2019 poročila Mario Bezenšek in 
Boštjan Kuhar, 17. maja 2019 David Ekar in Ana Kovačič, 
18. maja 2019 pa Franci Bobnar in Tanja Markelj. Dne 18. 
maja 2019 so se poročili: v Dvorjah: Matej Šifrer in Anita 
Žgavec, Nejc Popit in Tadeja Peterka ter Gašper Rant in 
Eva Kalan, na Šmarjetni gori Tilen Habjan in Ana Habjan, 
v Gradu pa Iztok Poljanšek in Irena Narobe. V soboto, 25. 
maja 2019, so se poročili: v Škofji Loki Rok Lušina in Eva 
Lotrič, na Sv. Andreju Danijel Pajić in Maja Mikolič, na 
Gorenji Dobravi pa Aljaž Kuhar in Doroteja Selan.

Mladoporočenci

»Encijan 65«
Za seboj puščam težko obdob-
je in strah me je, da ne zmo-
rem več hoditi naprej. Povejte 
mi, bom kdaj živela tako, kot 
si želim, ali pa je to le utopi-
ja. Me bo bivši mož pustil pri 
miru ali pa bo še naprej pov-
zročal težave. Me vendarle 
čaka ljubezen? Prosim, če mi 
pogledate tudi za otroke, kaj 
jih čaka in ali se bom z mlaj-
šim sinom kaj bolje razumela. 
Je poln očitkov do mene in ne 
najdeva skupnega jezika, za 
kar mi je zelo hudo.
Življenje ne vpraša, kdaj 
smo resnično pripravljeni 
na spremembe. Ko najmanj 
pričakujemo, se enostavno 
začnejo dogajati. Verjamem 
vam, da ne verjamete več. In 
da se slabim ljudem dogaja 
več dobrih stvari, dobri pa 
vedno naletijo na težave. 

A povem vam, da se je tudi 
dobrega težko navaditi, zato 
se kar počasi pripravite. Kaj-
ti življenje vam odslej začne 
prinašati samo dobre stvari. 
Bi rekla, da mi ne verjamete, 
ko to berete, a tako bo. Srč-
ne rane boste počasi zacelili, 
pozabili težje, a sčasoma bo 
vse drugače. Nekdanji mož 
še vedno ne more doumeti, 
da ste zbrali pogum in odšli 
svojo pot. Nekaj časa, ne 
veliko, kakšen mesec, bo še 
skušal rušiti vaš mir, potem 
se umakne in kasneje ne 
vidim več težav z njim. Pre-
den bo poletja konec, se bo 
prižgala iskra v ljubezni in 
niti trenutka več ne boste 
čakali. To bo tista prava zve-
za in ljubezen, ki jo že od 
vedno čakate. Bo vaših let, 
lepega videza in brez pose-
bnih težav na katerem koli 

področju. Pričakujte tudi 
selitev, lahko že v tem letu, 
vsekakor pa v naslednjem. 
Glede poslovnih zadev se 
ne obremenjujte toliko, saj 
vam bo šlo vse po načrtu. 
Vsem trem otrokom ste dali 
najboljše vrednote in lahko 
ste ponosni. V poklicu mate-
re vam je povsem uspelo, 
zato morate takoj prekiniti z 
mislijo, da niste naredili vse-
ga. Starejši sin bo še naprej 
ostal v tujini, dobro se poču-
ti in videti ima lepe uspehe. 
Glede čustev ga kmalu čaka 
nekaj lepega. Hči se bo odlo-
čila za še enega otroka, kar je 
tudi prav. V zakonu je srečna 
in vidim, da se kmalu odloči-
ta za gradnjo hiše. Njenega 
partnerja v drugi polovici 
leta čaka napredovanje, ki si 
ga zelo želi. Razume vas in 
spoštuje ter je vesela za vas, 

od nje imate vso podporo. 
Mlajši sin je po značaju zelo 
podoben vam, hudo mu je, 
česar sedaj še noče priznati, 
ker se trenutno ne razumeta. 
Čas bo prinesel svoje in prav 
kmalu poišče pot nazaj do 
vas. Meče si pesek v oči, rav-
no tako kot ste si ga vi sami 
dolga leta. Oče oziroma vaš 
nekdanji je pritisnil na prave 
tipke in ustvaril usmiljenje, 
ki si ga seveda ne zasluži, a 
sin je naiven in za zdaj ver-
jame njegovim besedam, ki 
govorijo proti vam. Svetujem 
vam, da čeprav vam je hudo, 
ga pustite na miru, ne iščite 
ga, saj vas bo sam poiskal. 
Kmalu bo sam spoznal resni-
co, saj se mu bo oče izneveril 
in bo tako izgubil vse zaupa-
nje, ki ga sedaj čuti do njega. 
Vse je za nekaj dobro, tudi to. 
Srečno.

Božje oko, Ljubosumje, Dari-
lo – nekdo nas opazuje; nek-
do nas bo obdaroval, a ne tisti, 
od katerega to pričakujemo. 
Težave, Sreča, Mislec – kjer 
dvomimo, nas čakata sreča 
in odkrit pogovor. Duhovnik, 
Upanje, Tat – v kratkem času 
se bo izpolnila želja, lahko je 
povezana s potjo ali selitvi-
jo. Vrata so odprta in je le še 
vprašanje časa. Zakon, Hiša, 
Nesreča – te tri karte prikazu-
jejo nesrečen zakon ali zvezo, 
v kateri so razočaranja, saj 
Hiša pomeni trdnost, za zdaj 
še ni konca in tudi ne spre-
memb na bolje. Neiskrenost, 
Božje oko, Denar – moramo 
biti pazljivi, da nas v materi-
alnem smislu kdo ne prinese 
okrog. Treba je preveriti okoli-
ščine in dobro prebrati drobni 
tisk. Sovražnik, Smrt, Ljubo-
sumje – pokaže nam osebo, 
lahko celo nas same, ki ima 
velike težave z zaupanjem. 
Vsekakor je treba nekaj nare-
diti, da se to prekine. Stalna 
sumničenja in preverjanja. 
Denar, Smrt, Vdovec – lahko 
je dedovanje ali denar, ki se 

že dolgo časa čaka. Potova-
nje, Sreča, Oficir – službeno 
potovanje ali napredovanje 
in splošni uspeh. Težave, 
Potovanje, Darilo – dari-
lo, povezano s potjo, npr. 
dopust, in dober razgovor 
na štiri oči. Veselje, Sodnik, 
Božje oko – dobre odločitve 
in lepa prihodnost v dvoje. 
Ljubezen, Darilo, Sreča – 
velika sreča in zadovoljstvo 
v ljubezni. Tat, Smrt, Poto-
vanje – selitev nekam daleč, 
druga država. Za vedno ali 
za dolgo časa. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Tomaj na Krasu je zadnjo soboto v maju gostil že 
petnajsti praznik V osrčju dežele terana. Oglasila so 
se tudi dekleta z Metine dekliščine iz ene od sosednjih 
vasi. V njihovi rožnati opravi jih je bilo res težko zgrešiti.
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KUD SMLEDNIK

NA TRGU SV. URHAwww.smlednik.si

vsakič ob 21.00

PREMIERA 31.5.2019PONOVITVE 2.6., 7.6., 9.6.14. – 16.6.21. – 24.6.

NA PROSTEM!

KOMEDIJA S IN,

DEJAVNOST
PODPIRA

Nagrade: 3-krat po dve brezplačni vstopnici za  
uprizoritev komedije Vaja zbora od 14. junija dalje.
  
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 7. 
junija 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.
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Miley Cyrus (26) je konec minulega tedna 
izdala kar tri pesmi, ki bodo del njenega 
sedmega albuma. »Ljubim Nicki, toda 
poslušam Cardi,« v pesmi Cattitude 
znani raperki Nicki Minaj in Cardi B ome-
nja Cyrusova, ki je s tem precej razburila 

Minajine oboževalce. Drugi dve pesmi Dream in Mot-
her's Daughter nista dvignili toliko prahu in bosta prav 
tako del albuma, ki bo izšel 31. maja.

Miley z novimi pesmimi dviga prah

Igralec Jacob Zachar (33) je obljubil večno 
zvestobo Brittany Saberhagen, s katero 
sta skupaj že pet let. »Z Brittany sva se 
vzela vpričo svojih družin in prijateljev. 
Plešimo, dokler kolesa ne odpadejo. Čas 
je za zabavo,« je za People povedal igra-

lec. Med svati poroke, ki je potekala v prelepi okolici vino-
gradov posestva Triunfo, so bili tudi Amber Stevens West, 
Jesse McCartney in Jake McDorman, ženinovi soigralci iz 
serije Greek.

Jacob Zachar je srečno oddan

Justin Bieber je s črno-belo fotografijo, na 
kateri v studiu pozira s soprogo, mane-
kenko Hailey Baldwin, razkril, da ob njeni 
podpori ustvarja nov album. »Studio vib-
racije z mojim studijskim dekletom,« je 
pod njo zapisal pevec in tako sporočil, da 

dela na novi glasbi. Kdaj bo izšel album, za zdaj ni znano. V 
začetku maja sta z Edom Sheeranom izdala pesem I don’t 
care, to je bil za Bieberja prvi singel po letu 2017.

Justin Bieber ustvarja nov album

Spice Girls so na prvem koncertu nove 
turneje povsem razočarale. V Dublinu 
se je zbralo okoli sedemdeset tisoč lju-
di. Mnogi med njimi so zapustili koncert 
še pred koncem. »Ozvočenje je grozno. 
Super bi bilo, če bi kdo povedal organiza-

torjem, da se pesmi sploh ne sliši,« so bili odzivi obisko-
valcev. Emmo Bunton (43), Geri Halliwell Horner (46), 
Melanie Chisholm (45) in Melanie Brown (43) čaka do 
konca turneje še dvanajst nastopov.

Spice Girls razočarale oboževalce v Dublinu

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
ačelo se je pred 
dobrimi tremi 
meseci. Na tele-
vizijskem ple-
snem parketu 

je začelo zgodbo dvanajst 
parov: dvanajst zvezd s svo-
jim profesionalnim plesal-
cem ali plesalko. Videli smo 
kar nekaj zanimivih ples-
nih prizorov, trem parom 
pa je uspelo in smo jih lah-
ko spremljali v nedeljskem 
finalnem obračunu, dva pa 
potem še v superfinalnem. 
Dobili smo tudi zmagoval-
ni par.

Začeli so s popravnimi 
izpiti, kjer sta najprej zaple-
sala Špela Grošelj in Miha 

Perat. Sodniki so se odloči-
li za čačača. Naslednja sta na 
parket prišla Miha Zupan in 
Maja Geršak in kot zadnja še 
Tanja Žagar in njen sople-
salec Arnej Ivkovič. Miha 
in Maja sta imela popravni 
izpit iz dunajskega valčka, 
Tanja in Arnej iz jiva.

Sodniki in publika so 
opravili svoje delo, v super-
finale so se uvrstili Miha in 
Maja ter Tanja in Arnej. 

Špela je bila zelo zadovo-
ljna, da je prišla do finala, 
njena strast do plesa osta-
ja. Vesela pa je bila tudi, da 
se je naučila novih plesnih 
korakov in pridobila ogrom-
no izkušenj. »Predvsem pa 
sem uživala v plesu,« pravi.

V superfinalni plesni 
preizkušnji sta si para za 

nastop lahko izbrala ples 
po lastni želji in sodniki so 
tokrat le gledali, komentira-
li, niso pa ocenjevali. Zad-
njo besedo je imelo ljuds-
tvo. Sicer je bilo nekaj ugi-
banj in namigovanj, a s svo-
jo kombinacijo rumbe in 
sambe sta prepričala in na 
koncu osvojila plesni glo-
bus Tanja Žagar in Arnej 
Ivkovič. Miha je v špor-
tnem žargonu komenti-
ral svojo uvrstitev, povedal 
pa še, da ples še zdaleč ni 
lahek šport. Njegova sople-
salka Maja je povedala, da je 
po nekaj treningih ugotovi-
la, da ima Miha občutek za 
ritem in koordinacijo in si 
rekla, da je možno vse – in 
tako je par priplesal do veli-
kega superfinala. Miha je v 

plesu izjemno užival, kar so 
skozi oddaje lahko videli in 
začutili tudi gledalci doma 
pred malimi zasloni.

Tanja Žagar se je prvega 
mesta iskreno razveselila. 
Da so bili njeni zadnji ples-
ni koraki dobri, jo je pohva-
lil sam sodnik Andrej Škuf-
ca, iz rok katerega je na kon-
cu tudi prejela plesni globus.

Pred zanimiv izziv sta bila 
postavljena Miha Zupan in 
njegov tolmač Bojan: če bi 
namreč Miha zmagal, bi se 
s plesom ob drogu srečal 
Bojan. Se bo sedaj Miha? 
Baje naj bi stavo že izpolnil. 
Uspešno pa se je s pevskim 
izzivom spoprijel sodnik 
Lado Bizovičar in z venčkom 
uspešnic s preteklih Em še 
dodatno popestril oddajo.

GLOBUS RUMBI IN SAMBI
Nedeljski televizijski večer je bil namenjen plesu. Pop TV je gostil zadnjo, finalno oddajo tretje sezone 
oddaje Zvezde plešejo. Zmagala sta Tanja Žagar in Arnej Ivkovič. Par navdušenja ni skrival.

Miha Zupan in Maja Geršak sta za popravni izpit dobila 
dunajski valček.

Špela Grošelj in lanskoletni zmagovalec Miha Perat sta si 
tokrat priplesala tretje mesto.

Letošnja zmagovalca Tanja Žagar in Arnej Ivkovič Lado Bizovičar je bil postavljen pred pevski izziv.

Franko Bajc in Svetlana Cigoj sta izpadla v polfinalu. 
Prijatelji so se ju spomnili s posebnim »globusom«.

Gregor Poljanec - Kircsh je bil vesel plesnega uspeha svoje 
izbranke Špele Grošelj.

Obiskovalci Planine pod Golico so na tradicionalni 
majski prireditvi za novo mis narcis izbrali simpatično 
24-letno Moniko Tomažin iz Radovljice. Je ponosna 
mamica nekaj manj kot leto dni starega sinčka 
Mateja. Nikoli še ni sodelovala na kakšnem lepotnem 
tekmovanju, tokrat so jo v to prepričali obiskovalci 
dogodka. / Foto: Janko Rabič
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Najmlajša dva sta v šoli 
dobila nalogo, naj predstavijo 
Slovenijo in značilnosti Slo-
vencev vsak s tremi primeri. 
Kadar dobimo v goste tujce, 
kaj jim povemo o Slovencih, 
kaj jim pokažemo? 

Pred časom sem za svoje ve-
selje izdelala seznam zname-
nitosti ali posebnosti, kjer bi 
v dvajsetih točkah predstavila 
Slovenijo in Slovence. Seznam 
imam še vedno shranjen in še 
vedno mi je všeč. Rok in Eva 
pa sta naredila svoj izbor. Rok 
se je odločil, da bo predstavil 
Lipico z avtohtonimi lipicanci, 
Bohinjsko jezero in kranjsko 
klobaso. O tej klobasi sva se 
kar malo pogovarjala, je čisto 
slovenska ali ni, saj jo vendar 
poznajo tudi drugje, pa se ni 
dal prepričati. O posebnostih 
Slovencev je navedel, da ima 
velika večina Slovencev poleg 
okrasnega vrta tudi zelenjavni 
vrt, t. i. garkeljc, kar v tujini 
ni navada. Pogovor ob kavi 
Slovencem vzame lahko tudi 
uro ali celo več časa. Eva je 
predstavila idrijske žlikrofe kot 
tipično slovensko jed. Izbrala 
je še najstarejšo trto iz Mari-
bora, ki šteje več kot štiristo 
let. in Škofjeloški pasijon. Nič 
jima nisem namigovala, pa 
tak izbor. Ob pasijonu mi zai-
gra srce, saj je bila organizaci-
ja pasijona moja prva služba, 
imam obilo slikovnega gradiva 
in ne nazadnje je ta prireditev 
na elitnem seznamu Unescove 
svetovne dediščine. 

Tujci, ki živijo v Sloveniji, 
nas vidijo drugačne, kot sami 
mislimo, da smo. Pravijo, da se 
nenehno pritožujemo, da nam 
od nekod piha. Prepih, zaprite 
vrata in okna, prehlad in vse 

mogoče, kar je povezano z vet-
rom ali vetričem, je tipično za 
Slovence. Matej je imel sošolca, 
kjer je mati Nizozemka. Tam 
otroci niso nikoli nosili kape in 
tudi njeni otroci je niso nosili. 
Zima je ob Atlantiku drugač-
na kot pri nas, pa vendar niso 
bili nič bolni, četudi niso imeli 
kape. Potem pravi, da so tipič-
ne tudi copate. Pri nas gostom 
takoj pomolimo copate, v tujini 
jih redko kje sploh uporabljajo. 
Ko smo se preselili v hišo, sem 
se zaobljubila, da bodo pri nas 
lahko gosti hodili v čevljih. Če je 
pes v hiši, naj bodo vendar tudi 
ljudje mirno v čevljih, saj ven-
dar hiša ni svetinja. Nekateri 
striktno nočejo biti v čevljih, 
kadar so na obisku, večini pa 
ustreza. Slovenci menimo, da 
smo alergični na mrzlo pijačo. 
Pijača iz hladilnika je škodlji-
va, prehladimo si želodec, grlo, 
jetra in ne vem, kaj še vse. Tujci 
pa se nam smejijo. 

Taki smo Slovenci. V svo-
jem seznamu sem značilnosti 
Slovenije razdelila na kraje, 
živali in rastline, jedi, običaje 
in umetnike. Naj začnem s 
kraji ali pokrajino. Za mene 
je najbolj unikatna stvar v Slo-
venji kras. Kras kot tip reliefa 
in Kras kot pokrajina. Tujcem, 
kjer doma nimajo take pokra-
jine, je izjemno doživetje obi-
skati katero od kraških jam. 
Škocjanske jame so tudi na 
Unescovem seznamu. Ko sem 
jaz začela poučevati, smo rek-
li, da imamo v Sloveniji šest 
tisoč jam. Danes jih je več kot 
deset tisoč in vsak dan odkrije-
jo kakšno novo. 

Nadaljevanje sledi prihod-
njič.

Značilnosti Slovencev
Janez Logar

Pisali smo o svoji podzaves-
ti in o njeni moči. In ali ima 
pomembno vlogo, kako jo up-
ravljati oziroma kaj storiti, 
da bomo prevzeli nadzor nad 
tem delom sebe, ki se mu iz-
mikamo. Prvo pravilo je, da se 
nehamo izogibati tistemu, ki 
ga želimo spoznati. Torej ne 
odrivajmo od sebe tistega dela, 
za katerega menimo, da ni lep, 
da ni dober, da ga nočemo. Ne 
samo da ga ne smemo odrivati, 
moramo ga vzljubiti, ker ravno 
razboleli deli nas samih potre-
bujejo naše sočutje in sočutje 
drugih ljudi. Sočutje ozdravlja 
in zato ga najprej namenimo 
sami sebi. Radi sprejemamo 
veselje in radost, srečo, navdu-
šenja raznih vrst, hrepenimo, 
da bi se nam lepo ponavljalo. 
Vendar to je le del nas samih. 
Drugi del nas ravno tako čaka 
na našo pozornost – naša 
razočaranja čakajo na naše 
sočutje, težki pretekli dogodki 
čakajo, da jih bomo končno 
slišali in da bomo do njih lju-
beči. Ne zanikajmo jih, ker ne 
bodo izginili. Spet ponovimo: 
čustveni šoki povzročijo boleči-
no, ki ne izgine. Ta bolečina se 
zapiše v naše telo. Iz telesa ne 
bo izginila, dokler je ne bomo 
slišali in dokler je ne bomo z 
ljubeznijo in Ljubeznijo objeli. 
Nekaj čustvene bolečine – od-
rasel sem brez enega starša, 
umrl mi je otrok, ločitev, stalni 
občutki manjvrednosti, boleča 
poniževanja v zakonskem od-
nosu, nezvestoba, spolne zlora-
be … Zelo podobno: nihče me 
nima zares rad, mama je bila 
do mene vedno čustveno hla-
dna, nikomur ne pripadam, 
krivda, oče posveča več prija-
znih besed sestri kot meni, kot 

otrok sem morala skrbeti za 
mamo, ki ni mogla preboleti 
izgube moža …

Vsi ti neprijetni dogodki 
ustvarjajo naše psihično telo 
in polnijo našo podzavest. 
Postanejo del nas, ki pa ga 
ne sprejmemo, še manj ga 
ljubimo. Hkrati se ti čustveni 
šoki zapišejo v naše telo. Zato 
bomo ravno preko telesa prišli 
v stik s svojimi podzavestnimi 
vsebinami, jih vzljubili, jim 
namenili našo ljubezen in na 
ta način bodo stari dogodki 
začeli izgubljati svojo moč. 

Svoje telo moramo imeti 
zelo zelo radi. Ima vse infor-
macije, ki jih potrebujemo, da 
bomo lažje zadihali in bolj 
svobodno živeli. Konkretno: 
bodimo pozorni, kako nam 
telo reagira ob posameznih 
ljudeh ali določenih dogodkih. 
Telo nam bo vedno (brez izje-
me) dalo pravi odgovor. Npr. 
po prepiru se mi začne tresti 
vse telo, še bolj navznoter. Ta 
tresavica telesa nam želi ne-
kaj povedati. Ne trudimo se 
utišati te tresavice. Ustavimo 
se. Vzemimo si čas in se zač-
nimo pogovarjati s svojim te-
lesom. Ne, nismo neumni, ko 
to začnemo delati. Telo nam 
bo neizmerno hvaležno. Bodi-
mo zelo ljubeznivi z njim. Za 
to tresavico so neka čustvena 
stanja, ki jih nočemo ozave-
stiti. Ta stanja pa že leta in 
leta čakajo, da jih slišimo. Ča-
kajo, da na ta način vzljubi-
mo same sebe. Opazili bomo, 
kako se bo telo začelo osvoba-
jati. Počasi. To ni egoizem, to 
je ljubezen do sebe.

Naše telo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Pomarančni in rožičevi piškoti
Trenutno res ni posebnih 

praznikov, da bi morali biti 
na mizi piškoti, vendar tre-
nutno vreme s pogostimi po-
poldanskimi plohami je kot 
nalašč za peko piškotov. 

Za pripravo pomarančnih 
piškotov potrebujemo: 250 
g moke, 150 g masla, 90 g 
mletega sladkorja, 1 jajce, lu-
pinica 1 bio pomaranče, sok 
pol pomaranče, 1 pomaranč-
ni sladkor, ščep soli; za čoko-
ladni obliv: 100 g temne čo-
kolade, 50 g masla, nastrga-
no lupinico bio pomaranče.

Pomarančo dobro opere-
mo pod vročo vodo, jo osu-
šimo ter nastrgamo lupini-
co. Zmešamo moko, sladkor, 
pomarančni sladkor in sol. 
Vmešamo na kocke narezano 

maslo. Nazadnje prilijemo 
sok pomaranče in dodamo 
jajce. Vse skupaj zgnetemo 
v testo. Iz testa oblikujemo 
dolg pravokotnik, ki naj bo ši-
rok približno 3 cm in visok 2 
cm. Tako oblikovano testo za-
vijemo v folijo in postavimo v 
hladilnik za eno uro. Ohlaje-
no testo vzamemo iz folije ter 
ga narežemo na 0,5 cm debe-
lo. Narezane piškote polaga-
mo na pekač, prekrit s peki 
papirjem, in pečemo v pečici, 
ogreti na 180 °C, od 10 do 15 
minut. Za preliv stopimo čo-
kolado in maslo ter nato v nas-
tali preliv pomakamo ohlaje-
ne piškote. Okrasimo z nari-
bano pomarančno lupinico.

Za pripravo rožiče-
vih piškotov s čokolado 

potrebujemo: 170 g pol-
nozrnate moke, 100 g ro-
žičeve moke, 1 jajce, 150 g 
masla, 100 g mletega slad-
korja, 1 žličko pecilnega pra-
ška, 1 vanilin sladkor, 1 zvr-
hano žlica kakava, pol žličke 
cimeta, ščep soli, 150 g tem-
ne čokolade.

Čokolado narežemo na 
manjše koščke. Moki prime-
šamo rožičevo moko, kakav, 

pecilni prašek, mleti sladkor, 
vanilin sladkor, cimet in sol. 
Dodamo jajce in na koščke 
narezano maslo. Vse skupaj 
zgnetemo v čvrsto testo. Nato 
dodamo narezano čokolado 
in jo dobro vgnetemo v testo. 
Iz testa oblikujemo debelejšo 
klobaso. Tako oblikovano te-
sto zavijemo v folijo in posta-
vimo v hladilnik za eno uro. 
Ohlajeno testo razvijemo iz 

folije ter ga narežemo na 0,5 
cm debelo. Narezane piško-
te polagamo na pekač, prek-
rit s peki papirjem, in peče-
mo v pečici, segreti na 180 °C, 
15 minut.

Nasvet: Polnozrnato 
moko lahko nadomestimo 
tudi s klasično. Prav tako pri-
dejo odlični in nekoliko dru-
gačni piškoti, če uporabimo 
rženo moko.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kremna juha iz belušev, goveji zrezki na hitro 
z zelenim poprom, pečen mladi krompir, zelena solata, peh-
tranova rulada; večerja: skutni praženec, kompot
Ponedeljek – kosilo: krompirjev golaž, hrenovke, radič s fi-
žolom, kivi; večerja: zelenjavni zavitek, jogurt ali bela kava.
Torek – kosilo: špinačna juha s skutnimi žličniki, kroketi iz 
tunine, okisan krompir z mlado čebulo, sadna kupa; večerja: 
jabolčni zavitek, bela kava ali sadni sok
Sreda – kosilo: zeljnata enolončnica s krompirjem in suhim 
mesom, palačinke z marelično marmelado; večerja: široki 
rezanci z bolonjsko omako, paradižnik v solati
Četrtek – kosilo: goveja juha z ribano kašo, meso iz juhe, pra-
žen krompir, hren v vinski omaki; večerja: njoki z gorgonzolo, 
mešana solata, drobno pecivo
Petek – kosilo: grahova kremna juha s praženimi maslenimi 
kruhovimi kockami, postrv po tržaško, blitva po dalmatinsko, 
grozdje; večerja: jajčna omleta z drobnjakom, oljčni kruh
Sobota – kosilo: zelenjavna enolončnica, pečen piščanec, na-
devan z jabolki, pečen krompir, solata z radičem in fižolom, 
biskvit z meto; večerja: narezek, lepinja, sok

Kroketi iz tunine

Potrebujemo 40 dag tunine iz pločevinke, 2 jajci, 9 dag masla, 3 
žlice moke, 2 ali 3 šalotke, olje, malo limoninega soka, sol, poper, 
3 dl mleka, sesekljan peteršilj, še 1 jajce in drobtine za paniranje.
V ponvi na segretem maslu premešamo (ne prepražimo) 
moko in prilijemo mleko in tekočino, v kateri je bila tunina. 
Kuhamo 3 minute. Nastane gost bešamel, ki ga ohladimo. V 
skledi zdrobimo tunino, dodamo sesekljano šalotko, peter-
šilj, jajci, limonin sok, poper in sol. Vse za nekaj časa damo v 
hladilnik, nato pa z mokrimi rokami oblikujemo krokete, jih 
po dunajsko paniramo in ocvremo. Zraven ponudimo krom-
pirjevo solato, lahko pa tudi tatarsko omako in zeleno solato.

Pehtranova rulada s kislo smetano

Potrebujemo: 2,5 dl sladke smetane z vsaj 35 odstotki maščobe, 
170 g moke (ali 150 g moke in 20 g gustina), 1,5 žličke pecilnega 
praška, pol žličke soli, 170 g mletega sladkorja, 2 jajci, 2 žlički 
vaniljeve arome, 4 zvrhane žlice drobno sesekljanega pehtrana, 
mleti sladkor za posip, 300 g kisle smetane.
Moko, pecilni prašek in sol presejemo. Jajca zmešamo z va-
niljevo aromo, smetano stepemo, da je trdna, dodamo jajci, 
počasi dodajamo sladkor. Posebej dodamo moko in na kon-
cu pehtran. Maso razmažemo po papirju in pečemo pri 190 
stopinjah Celzija 12–13 minut v spodnji tretjini pečice, dokler 
rahlo ne porjavi. Rulado vzamemo iz pečice, jo prestavimo na 
ovlažen in z mletim sladkorjem potresen prtič ter jo po petih 
minutah hlajenja zvijemo v rulado s prtičem vred. Počakamo, 
da se rulada ohladi, nato pa jo odvijemo, premažemo z gosto 
kislo smetano, zvijemo in počakamo 3 ure, da se v hladilniku 
povsem ohladi in strdi. Narežemo jo na kose in ponudimo.
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Maja Bertoncelj

Zbilje – Kranjska klobasa je 
eden najbolj znanih in pre
poznavnih slovenskih kuli
naričnih izdelkov. V Med
vodah jo želijo približati šir
ši množici, zato so v Jav
nem zavodu Sotočje Medvo
de drugo leto zapored orga
nizirali festival, ki so ga po
imenovali Festival kranjske 
klobase. Potekal je v sobo
to ob Zbiljskem jezeru, glav
na zvezda pa je bila seveda 
kranjska klobasa.

Gre za dogodek, ki ni po
vezan z ocenjevanjem kranj
skih klobas, ki je vrsto let po
tekalo v Hiši kulinarike Je
zeršek v Sori. Ocenjevanja ni 
več, je pa zato festival. »Gre 
za nov dogodek, postavljen 
na nove temelje. Letos je na 
prostem, kakor bi moralo 
biti že lani, a zaradi slabega 
vremena to ni bilo mogoče. 
Nad odzivom smo zelo za
dovoljni. Kranjska klobasa 
je ljudem všeč in radi jo jedo 
v vseh letnih časih. Pred
stavlja se 13 od 14 certifici
ranih proizvajalcev kranj
ske klobase, poleg tega ima
mo še sladko stojnico Go
stilne Legastja in posebno 

stojnico BBQ društva Slove
nije, na kateri strežejo dve 
jedi iz kranjske klobase. Nji
hova stojnica se navezuje na 
dogodek Wild West Fest, ki 
bo ob Zbiljskem jezeru sre
di avgusta. Predstavljajo se 
z ameriško verzijo enolonč
nice s kranjsko klobaso in 
hot dogom s kranjsko klo
baso,« je povedal Jure Gali
čič iz Javnega zavoda Sotočje 

Medvode. Organizatorji že
lijo festival vsako leto nad
grajevati. Letos jim je uspe
lo. »Povezali smo se z God
bo Medvode in v sklopu do
godka organizirali srečanje 
godb, zvečer pa je za dina
mične ritme poskrbela še 
glasbena skupina Kokr Joe 
Band,« pojasni Galičič.

Degustacijska porcija kra
n jske klobase je stala en 

evro, izkupiček pa je šel v 
dobrodelne namene. Zbrali 
so 829 evrov, tokrat za PGD 
Zbilje. Obiskovalci so kranj
ske klobase le degustirali, ne 
ocenjevali. »Tako bo ostalo 
tudi v prihodnje. Kranjska 
klobasa je kranjska klobasa. 
Nekomu je bolj všeč od ene
ga proizvajalca, drugemu od 
drugega. Vse so najboljše,« 
je še dejal Galičič.

Festival kranjske klobase
Na dogodku ob Zbiljskem jezeru so obiskovalci lahko pokusili kranjske klobase trinajstih certificiranih 
proizvajalcev. Od prodanih degustacijskih kuponov so zbrali več kot osemsto evrov, ki jih bo dobilo 
Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje. 

Na Festivalu kranjske klobase se je predstavilo trinajst certificiranih proizvajalcev. 

Alenka Brun

Kranj – Na cestah se v vsak 
dan srečujemo z različnimi 
situacijami in včasih se ne 
znamo pravilno odzvati. V 
Zavarovalnici Triglav so se 
zato pod okriljem preven
tivne akcije Skupaj za pro
metno varnost odpravili na 
Turnejo mobilnosti po Slo
veniji in se v petek ustavi
li tudi v kranjskem Tušu. 
S pomočjo sodobnega t. i. 
DRAJV simulatorja so ves 
dan preizkušali, kakšni voz
niki smo Gorenjci, saj smo 
glede na podatke največje 
slovenske zavarovalnice iz 
zadnjih treh let v zlati sre
dini po številu prometnih 
nesreč. Virtualni preizkus 

vozniških sposobnosti na 
DRAJV simulatorju je bil 
zanimiv za številne, svoje 
vozniške sposobnosti pa je 
preizkusil tudi uspešni de
skar na snegu Tržičan Žan 
Košir, sicer lokalni amba
sador prometne varnosti. 
Ugotovil je, da je njegova vo
žnja že tako avtomatska, da 
včasih dejansko pozabi, da 
se lahko zgodi situacija, ki je 
nevsakdanja. Na simulator
ju ga je spremljal inštruk
tor ter član ekipe Sloven
skega avtokluba Sandi Šte
pec, ki je tako Žanu kot tudi 
vsem drugim voznikom, ki 
so se ta dan preizkusili, sve
toval, kako postati še boljši 
(in varnejši) voznik. Na do
godku pa se je oglasila in 

svoje vozniške sposobnosti 
na simulatorju preizkusila 
tudi pomočnica direktorice 

Območne enote Kranj Za
varovalnice Triglav Mihae
la Perčič.

Kakšni vozniki smo Gorenjci

V Kranju je na simulatorju preizkusil svoje vozniške 
sposobnosti tudi deskar na snegu Žan Košir.

Jasna Paladin

Domžale – Godba Domžale, 
najstarejše društvo v občini 
Domžale, v letošnjem letu 
praznuje dva jubileja, in si
cer 135letnico delovanja ter 

devetdeset let od slavnostne
ga odprtja Godbenega doma 
Domžale, ki je najstarej
ši godbeni dom v Sloveniji. 
Leta 1884 je godbo ustanovil 
domžalski učitelj Franc Pfe
ifer. V okviru praznovanja 

so godbeniki, ki imajo letno 
okoli štirideset nastopov, 
pripravili vrsto koncertov. 
Osrednje praznovanje so v 
začetku maja začeli s slav
nostno akademijo v Kultur
nem domu Franca Bernika, 

zaključili pa s slavnostnim 
koncertom 17. maja v Špor
tni Dvorani Domžale. Pred
sednica Kulturnega društva 
Godbe Domžale je Ana Pa
vlič, dirigent pa Damjan To
mažin.

Visok jubilej Godbe Domžale

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Knjižnici dr. To
neta Pretnarja so imeli pred 
kratkim zaključek sedme se
zone bralne značke za odra
sle Knjiga, pojdi med Tržiča
ne. »Želim vas pozdraviti v 
naših knjižnih nebesih in se 
vam zahvaliti, ker berete in 
se od vas širi vonj po novih 
notranjih in zunanjih sveto
vih, neverjetnih spoznanjih 
in možnostih,« je dejala di
rektorica knjižnice Marinka 
Kenk  Tomazin. V sedmi se
zoni je sodelovalo 72 bralk in 

bralcev, petdeset jih je znač
ko zaključilo. »Največ knjig, 
82, je spet prebrala ženska, 
Antonija Rejc, med moški
mi je največ knjig, 33, preb
ral Jožef Rožič. Najbolje oce
njene knjige so Grivasti vo
jak, Aboridžinske skrivnosti 
prebujenja, Življenje je tvo
je, Gimnazijka in Skodeli
ca kave,« je podatke zbrala 
vodja bralne značke za odra
sle v knjižnici Sabina Šolar. 
»Prejeta priznanja so zares 
poklon tistim, ki si za branje 
vzamejo čas,« je sklenila di
rektorica knjižnice. 

Zaključek bralne značke
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sudoku_LAZJI_19_42
NALOGA

3 4 1 5
2 6 8 9 7

9 8 2
2 7 5 8

4 3 6 2
1 6 3 5
7 4 3

1 5 9 4 7
8 6 1 9

sudoku_LAZJI_19_42

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_42
NALOGA

4 3 7
4 7 6

8 9 5
3 8 5 7 4

4 5 1 8 3
3 9 6

3 9 2
5 7

sudoku_TEZJI_19_42

REŠITEV

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

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.
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Rešitev:
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426819375
531247689
879536124
318695742
792384561
645172893
284753916
163928457
957461238
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3415
26897

982
2758
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1635
743

15947
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sudoku_LAZJI_19_42

REŠITEV

362794185
514268397
978351246
629475831
435819762
781632954
297586413
153947628
846123579

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 29. 5.
17.40 ALADIN
21.45 BRIGHTBURN
20.00 PREVARANTKI
15.20 JOHN WICK 3: PARABELLUM

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 29. 5.
15.40, 19.30 ALADIN
17.00 ALADIN, 3D
21.10 BLEŠČEČI RAKCI
18.10, 20.00 BRIGHTBURN
18.20, 20.20 PREVARANTKI
16.40, 18.45 POKEMON DETEKTIV  
PIKACHU
20.50 JOHN WICK 3: PARABELLUM
15.30 BREZ DOTIKA

17.45 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
16.30 ČUDEŽNI PARK, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 31. 5.
18.00 ALADIN
20.15 ROCKETMAN

Sobota, 1. 6.
16.00 GOSPOD LINK: V ISKANJU  
IZGUBLJENEGA DOMA, sinhro.
18.00 ALADIN
20.15 ROCKETMAN

Nedelja, 2. 6.
16.00 GOSPOD LINK: V ISKANJU  
IZGUBLJENEGA DOMA, sinhro.
18.00 ROCKETMAN
20.30 PRI MAMI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 28. maja
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

Četrtek, 30. maja
20.00 George Axelrod: SEDEM LET SKOMIN (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 28. maja
19.30 Koncert: Gala Dance Orchestra

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
28. 5.

12/17 °C

Nedelja 
2. 6.

8/20 °C

Sreda 
29. 5.

Četrtek
30. 5. 

Petek
31. 5. 

Sobota
1. 6.

12/16 °C 9/20 °C 8/21 °C 8/21 °C

Ponedeljek 
3. 6.

Torek
4. 6.

Sreda
5. 6.

Četrtek
6. 6.

9/21 °C 9/21 °C 11/23 °C 10/23 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

28. 5.  tor. Avguštin 5.17 20.41

29. 5. sre. Magdalena 5.17 20.42

30. 5. čet. Ivana 5.16 20.43

31. 5. pet. Angela 5.15 20.44

1. 6. sob.  Fortunat 5.15 20.45

2. 6. ned. Erazem 5.14 20.46

3. 6. pon.  Pavla 5.14 20.47

Jože Košnjek

Celovec – Dijakinje in dijaki 
Slovenske gimnazije in Dvo-
jezične trgovske akademi-
je v Celovcu, slovensko go-
voreči čebelarji iz Koroške 
in številni gostje so na pri-
reditvi v čast 20. maja, sve-
tovnega dneva čebel, napol-
nili avlo Slovenske gimnazi-
je. Prireditev, ki skuša tudi 

med mladimi širiti zaveda-
nje o pomenu čebel in čebe-
larstva, so organizirali Ge-
neralni konzulat Republike 
Slovenije v Celovcu, Krščan-
ska kulturna zveza iz Celov-
ca in Slovenski narodopisni 
inštitut Urban Jarnik iz Ce-
lovca. V kulturnem progra-
mu pa so sodelovali učenci 
Slovenske glasbene šole na 
Koroškem.

Generalni konzul Milan 
Predan je v pozdravu pou-
daril, da so le redki predlogi 
v generalni skupščini Orga-
nizacije združenih narodov 
sprejeti s tako večino, kot je 
bil slovenski predlog za 20. 
maj kot svetovni dan čebel. 
Čebelarstvo je po njegovih 
besedah v zgodovini poveza-
lo Slovenijo in Avstrijo, saj 
je bil Anton Janša Slovenec, 

ki je deloval v Avstriji. Pod-
predsednik Čebelarske zve-
ze Slovenije Aleš Rodman je 
koroške prijatelje razveselil 
z novico, da bo naša zveza za 
darilo slovensko govorečim 
čebelarjem na Koroškem še 
letos podarila čebelnjak, ki 
bo postavljen v Šentpetru 
in bo kraj srečevanja in iz-
obraževanja koroških čebe-
larjev. Zaradi ogroženosti 

in pomembnosti za življe-
nje človeka mora biti čebe-
la uvrščena med ogrožene 
vrste na svetu, čeprav za se-
daj v Sloveniji to še ni in svet 
občuduje naše poznavanje 
in znanje o čebelarstvu.

Dr. Janko Pečnik, eden od 
najbolj zagretih slovenskih 
čebelarjev na Koroškem, teh 
je od 250 do 300, je pripove-
doval o pomenu čebel in če-
belarstva za preživetje ljudi 
in ohranitev narave – če po-
jemo štiri žlice hrane, so tri 

povezane s čebelami, o zna-
menitem koroškem čebelar-
ju Janezu Sumperju in nje-
govem priročniku za čebe-
larje (bučelarje, kot je zapisal 
Sumper) in skočidolskem 
panju. Dr. Pečnik se je lotil 
dela in ga po načrtih, ki jih 
je izbrskal iz pozabe, ponov-
no izdelal. Mladi čebelar Ta-
dej Čertov iz Sel je predstavil 
svoj izum – senzor, ki meri v 
panju temperaturo in stanje 
satnikov – in glasovni posne-
tek dogajanja v panju. 

Darilo koroškim čebelarjem
Čebelarska zveza Slovenije bo čebelnjak kot darilo koroškim slovensko govorečim čebelarjem postavila 
v Šentpetru v Rožu.

Čebela je zaznamovala slovenskega človeka in kulturo, je v 
Celovcu povedala tajnica in urednica Slovenske matice dr. 
Ignacija Fridl Jarc.

Tajnica in urednica Slovenske matice iz Ljubljane 
Ignacija Fridl - Jarc je povedala, da je čebela oblikovala 
našo kulturo in literaturo. O njej sta pisala že Primož 
Trubar in Janez Vajkard Valvazor (Valvazor je opisoval 
tudi medico) ter seveda Anton Janša, ki je odšel na 
Dunaj po slikarsko znanje, postal pa je znameniti 
čebelar. Čebela je navdihovala Frana Levstika, o 
njej pripoveduje njegovo najdaljše prozno delo, Ivan 
Cankar je napisal pretresljivo črtico o čebelnjaku in 
čebelarju ...

Medvode – V Knjižnici Medvode bo jutri, 28. maja, ob 19.30 
dogodek z naslovom Ukrajinska kulinarika: Kulturni miks 
boršč. Na predavanju v sklopu Dnevov ukrajinske kulture, ki 
se pod imenom Kulturni miks boršč odvijajo v Sloveniji vsako 
leto maja, bodo udeleženci izvedeli več o ukrajinski kulinariki. 
Predstavila jo bosta Inna Demchenko Fröhlich, Ukrajinka, ki 
živi v Medvodah in je članica kulturnega društva Ljubljana Kyiv, 
ter njen kolega Jurij Atamanjuk, novinar iz Lvova v Ukrajini.

Ukrajinska kulinarika v Knjižnici Medvode

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Zaposleni 
v družbi JUB so konec te-
dna v dobrodelni akciji na 
novo prepleskali notranjost 
Vile Šumice, počitniški 
dom Zveze prijateljev mla-
dine Moste - Polje v Kranj-
ski Gori. Trideset zaposle-
nih je tako s toplimi, svet-
limi barvami prepleskalo 
600 kvadratnih metrov po-
vršin doma, v katerem letu-
jejo otroci iz socialno ogro-
ženih skupin iz vse Sloveni-
je. Z 250 litri barve najbolj-
še kakovosti so sobe za mla-
de počitnikarje prenovili na 

podlagi barvne študije, ki so 
jo posebej za Vilo Šumico in 
njene goste pripravili JUB-o-
vi arhitekti svetovalci. Druž-
ba sicer letos s številnimi hu-
manitarnimi projekti obele-
žuje 50-letnico JUPOL-a, 
svoje najbolj prepoznavne 
blagovne znamke. V Vili Šu-
mica vsako leto počitnikuje 
okoli 2.500 otrok. Počitniški 
dom ima štiri etaže in 71 leži-
šč. Zgrajen je bil leta 1936 in 
je spomeniško zaščiten, nje-
govo vzdrževanje pa Zvezi 
prijateljev mladine predsta-
vlja velik finančni zalogaj, 
zato so posebej veseli, če jim 
pri tem pomagajo donatorji.

Mladinsko letovišče odeli v nove barve

V dobrodelni akciji je sodelovalo okoli trideset zaposlenih 
družbe JUB.
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Strokovni sodelavec (strojništvo ali fizika), m/ž (Lesce) 
Razpisujemo prosto delovno mesto za strokovnega sodelavca na področju pripra-
ve dokumentov s področja varstva okolja ter meritev in modeliranja hrupa. Nudi-
mo redno in raznoliko delo, vpeljan kolektiv, dolgoročno sodelovanje, redno pla-
čilo (1200–1500 EUR neto/mesec), dobre pogoje dela. Vabljeni v našo sredino čim 
prej. Marbo Okolje, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 13. 
6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomožni sodelavci v proizvodnji, m/ž (Kranj)  
V večjem podjetju za pripravo in prodajo vrtljivih začinjenih nabodal ali doner ke-
babov iščemo proizvodne sodelavce, ki si želijo redno zaposlitev za dlje časa. De-
lovna mesta so v Kranju. Halal Guda Doner Kebap, d. o. o., Golniška cesta 102, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 21. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Frizer, m/ž (Žirovnica) 
V naš salon vabimo frizerja z zaključeno šolo in najmanj enim letom delovnih izku-
šenj. Izbranim kandidatom nudimo delo v urejenem, ustvarjalnem okolju, možnost 
redne zaposlitve za polni delovni čas in redno mesečno plačilo. Frizerstvo Polona, 
Kunčič Polona, s. p., Smokuč 17e, 4274 Žirovnica. Prijave zbiramo do 23. 6. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaključeno univerzitetno izobrazbo naravoslovne smeri (VII), najmanj 
5 let delovnih izkušenj z vodenjem kompleksnih projektov, aktivno znanje angle-
škega jezika (ustno in pisno), znanja s področja vodenja projektov, organizacije 
dela, sistema vodenja in reševanja konfliktnih situacij, poznavanje tehnologij (me-
rilna, komunikacijska, sistemska). Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 15. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostni inženir za gradnjo objektov in strojegradnjo, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: celovito izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdrav-
ja pri delu ter požarne varnosti, ki je za družbo predpisano z zakonodajo in interni-
mi predpisi s področja, nadzor nad nevarnostmi in delovnimi pogoji pri pogodbe-
nih izvajalcih skupaj z vodji projektov oz. nadzorniki s strani pogodbenih izvajalcev 
... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
31. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Kranjska Gora) 
Vaše ključne delovne naloge : izvajanje rednih vzdrževalnih del opreme in objek-
ta za zagotavljanje tehnične brezhibnosti ter izvajanje investicijskega vzdrževanja, 
vzdrževanje čistoče in nadzor nad ravnanjem z odpadki, odgovornost za vodenje 
skladišča materiala in opreme za vzdrževanje hotela, priprava poročil ter skrb za 
vodenje ostale dokumentacije. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska 
Gora. Prijave zbiramo do 23. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Podpora uporabnikom (HelpDesk), m/ž (Kranj) 
Opis dela in odgovornosti: podpora uporabnikom pri uporabi poslovne informacij-
ske rešitve MIT Orkester po telefonu in e-pošti, sprotno beleženje dela in spremlja-
nje odprtih zadev. MIT informatika, d. o. o., Smledniška cesta 140, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 23. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec na vrtnem oddelku, m/ž (Kranj)
Iščete delo v dinamičnem timu? Vas veseli delo z ljudmi? Imate izkušnje s prodajo ali 
celo s področjem poznavanja rastlin? Želite postati del naše ekipe? Če ste na vpra-
šanja odgovorili pritrdilno, se prijavite na prosto delovno mesto svetovalca, razpi-
sano za OBI center Kranj. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 5. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni SQM-inženir, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: definiranje in spremljanje dosjejev zagotavljanja kakovosti pro-
izvoda, procesa, vodenje reklamacij do dobaviteljev, obvladovanje dobavitelja za 
dobave v ciljih kakovosti, obvladovanje dobavitelja za ustrezno predstavitev in va-
lidacijo zajetnih vzorcev v dogovorjenih planih ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 
8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 16. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Sovodenj) 
Opis delovnega mesta: prevzem in proučitev delovnega naloga, količinski in kako-
vostni prevzem materiala, polizdelkov in izdelkov, pomoč pri pripravi stroja z nasta-
vitvijo mas in nožev ... Termopol, d. o. o., Koprivnik 50, 4225 Sovodenj. Prijave zbira-
mo do 23. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v letališki prodajalni/AP Shop Assistant, m/ž (Letališče Jožeta  
Pučnika, Brnik)
Če ste komunikativni in samoiniciativni, so vam blizu mednarodno okolje ter različ-
ne kulture in navade kupcev, iščete prilagodljiv delavnik in želite iz nakupovanja na-
rediti prijetno izkušnjo za naše stranke, je delo prodajalca v naši prodajalni na Letali-
šču Jožeta Pučnika (Brnik) odlična priložnost za vas. Želite izvedeti več? Regal-Gebr.
Heinemann trgovina in zastopanje, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 9. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar-vzdrževalec, m/ž (Sovodenj) 
Opis delovnega mesta: prevzem in proučitev delovnega naloga, samostojna iz-
delava orodja po vzorcu, priprava materiala za izdelavo orodja ter samostojna iz-
delava le-tega, preizkus in kontrola izdelave novega orodja ... Termopol, d. o. o.,  
Koprivnik 50, 4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 23. 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

delavnica 
MITI NAŠEGA ČASA (DRUGI DEL)
Mag. Marko Ogris
sreda, 29. 5., ob 12.30, 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.

predstava za otroke
RDEČA KAPICA
GUD Kranjski komedijanti
Brezplačne vstopnice na otroškem odd.
torek, 28. 5., ob 17.30, dvorana

delavnica
SOBIVANJE S PSOM
David Pogačnik, Andrej Žunič 
sreda, 29. 5., ob 19.00, dvorana
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

15
EUR

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Sedemdeset let Planinskega društva Križe 
Križe – Praznovanje sedemdesetletnice delovanja Planinske-
ga društva Križe bo potekalo od petka, 31. maja, do nedelje, 
2. junija. V petek, 31. maja, bo začetek praznovanja ob 17. uri 
s pohodom otrok iz Križev v Gozd, sledilo bo pestro dogaja-
nje pri zavetišču v Gozdu. Ob 20. uri se bo začelo predava-
nje alpinistke dr. Irene Mrak z naslovom 15 let alpinističnih 
odprav PD Križe. V soboto, 1. junija, bo ob 20. uri, prav tako 
v Zavetišču v Gozdu, svečana akademija, v nedeljo, 2. junija, 
pa se bo ob 12. uri začel Dan kriških planincev z ansamblom 
Zarja, prav tako v zavetišču. 

Mladi literati: Večer poezije
Škofja Loka – V četrtek, 30. maja, KD Grable, društvo za 
kreativno grabljenje sveta, z začetkom ob 19. uri Pr' Pepet 
organizira dogodek Mladi literati: Večer poezije. Mladi litera-
ti so projekt KD Grable in podporni steber mladim piscem, 
ki želijo na svoji poti napredovati, se mrežiti in objaviti svoja 
besedila. Na prvem dogodku se bosta predstavila Kaja Ter-
žan in Tom Veber. S kitaro ju bo spremljal Krištof Pogačnik.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V LUK – medgeneracij-
skem centru Kranj bodo naslednje brezplačne aktivnosti: 30. 
maja ob 9. uri joga za starejše, ob 18. uri TVU 2019 – predsta-
vitev bioenergije in bioterapije, 31. maja ob 17. uri TTR 2019 
– delavnica Okrasni lončki iz recikliranega džinsa (če imate 
doma odvečen džins, večje šivanke za džins in okraske – 
gumbki, čipke, trakci –, jih prinesite s seboj). V Cerkljah bo 
30. maja ob 17. uri delavnica osebne rasti Notranji dotik, v 
Preddvoru pa 29. maja ob 17. uri ustvarjalna šiviljska delav-
nica. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Na turi v Bosno in Hercegovino
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj 22. junija vabi na turi 
v Bosno in Hercegovino. Odhod bo ob 3.30 izpred hotela 
Creina. Turi sta primerni za vse, ki imate splošno kondicijo 
za hribe. Pohod na Veliko Lelijo traja predvidoma šest ur 
(upoštevano je skrajšanje poti s kombibusom), pohod na 
Ozren pa približno pet ur in pol nezahtevne hoje. Prijave z 
obveznim vplačilom akontacije sprejemajo do vključno pet-
ka, 31. maja, ali do zasedbe razpoložljivih mest v avtobusu.

Ob sedemdesetletnici na ferato Hvadnik
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk ob se-
demdesetletnici delovanja vabi na ferato Hvadnik, in sicer 
v soboto, 1. junija. Zbor bo ob 15. uri pri večnamenskem 
igrišču v Gozdu - Martuljku. Težavnostna stopnja ferate je 
ocenjena s stopnjo B, deloma tudi C, čas plezanja je eno uro 
in pol do dve uri. Udeleženci morajo imeti obvezno dobro 
oprijeto obutev, plezalni pas, samovarovalni komplet, čela-
do, rokavice za ferato, obleko, primerno vremenu, pijačo in 
kakšno energijsko ploščico. Obvezne so prijave do petka, 31. 
maja, na telefon 051 336 635 (Majda). 

S kolesom čez Dobravo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 30. maja, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Otoče–Lipnica–Pod-
nart–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojencev 
Naklo.

Podbrezje – V petek, 31. maja, z začetkom ob 17. uri bodo na 
nogometnem igrišču »Pod farovžem« v Podbrezjah že osmič 
izvedli nogometno tekmo med člani slovenske hokejske repre-
zentance in FC Podbrezje. Udeležbo na tekmi, ki bo tudi letos 
imela dobrodelni namen (pomoč ljudem v socialni stiski), so 
že potrdili Rok Tičar, Robert Sabolič, Jan Urbas, Anže Kuralt, 
Matic Podlipnik, Andrej Hebar, Blaž Gregorc, Ken Ograjen-
šek, Klemen Pretnar, Andrej Tavželj … Na dobrodelni dražbi 
bodo licitirali hokejski dres Blaža Gregorca. Po tekmi bodo 
člani domačega društva TVD Partizan, donatorji, sponzorji, 
navijači … ob kulinarični ponudbi, glasbeni spremljavi Dua 
Kržišnik, harmonikarja Jureta Ropreta in plesne skupine Wild 
boots v prireditvenem šotoru nadaljevali druženje s hokejisti 
državne reprezentance.

Dobrodelna nogometna tekma s hokejisti

Suzana P. Kovačič

Kranj – V tednu, ko obeležu-
jemo svetovni dan brez to-
baka in zaključujemo me-
sec globalnega ozavešča-
nja o problematiki zvišane-
ga krvnega tlaka, Center za 
krepitev zdravja in Patro-
nažna služba Zdravstvene-
ga doma Kranj organizirata 
brezplačne meritve krvnega 
tlaka v sredo, 29. maja, med 
9. in 11. uro v avli glavne stav-
be zdravstvenega doma. V 

četrtek, 30. maja, s startom 
ob 9. uri na parkirišču So-
darjeve poti organizirata po-
hod na Sv. Jošt s skupinsko 
vadbo in svetovanjem o raku 
na dojkah (v primeru slabe-
ga vremena dogodek odpa-
de). V petek, 31. maja, med 
10. in 12. uro pa vabijo na test 
telesne pripravljenosti s pre-
izkusom hoje na dva kilome-
tra v Športni center Kranj. 
Na vseh treh dogodkih bodo 
strokovni delavci svetovali 
za opuščanje kajenja.

Ne jutri, danes začnem  
opuščati kajenje

Križe – Kulturno društvo Kruh Križe vabi na premiero igre 
Martin Krpan pred Kulturnim domom v Križah v petek, 31. 
maja, v soboto, 1. junija, in v nedeljo, 2. junija, vsakič ob 20. 
uri. Delo pisatelja Frana Levstika, ki ga je za oder priredil Joža 
Vombergar, za kriški oder pa priredil in režiral David Ahačič, 
bodo izvedli na prostem, v primeru slabega vremena pa v 
dvorani. Ponovitev igre bo v soboto, 15. junija, ob 20. uri, v 
Atriju Občine Tržič. 

Martin Krpan prihaja v Križe
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Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

OSTALO
PRODAM

ŽAGOVINO za nastil, z dostavo, tel.: 
041/695-021 19001511

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi kuhar in natakar. Gostilna 
Logar, Igor Logar, s.p., Hotemaže 3a, 
Preddvor, tel.: 040/130-877 19001502

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio, 
PE Šiška, išče kuharja z izkušnjami in 
veseljem do dela, v prijetnem mladem 
kolektivu. Več informacij na telefon 
040/218-203. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, LJ. - Črnuče 19001505

IŠČEM

IŠČEM DELO – čiščenje, pomoč 
pri hišnih opravilih, nakupih ..., tel.: 
040/870-479 19001501

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
–  z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 19001239

ADAPTACIJE: vsa gradbena dela, notra-
nje omete, strojne omete, fasade, adap-
tacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamni-
te škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, 
Kranj, tel.: 041/561-838 19001243

BELJENJE in glajenje sten, barvanje fa-
sad, napuščev, ograj, nadstreškov, sana-
cijo plesni, dekorativne omete in opleske 
vam nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909 19001447

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

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

RAZNO
PRODAM

BAZEN Intex, 4 x 2 metra, tel.: 
040/893-044 19001509

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.

Lovska družina Železniki na lepi lokaciji NA PRTOVČU  
ODDA V NAJEM LOVSKO KOČO (koča na Toli, Podlonk 50).
Koča se odda v najem od 1. julija 2019 dalje.

Prijava za najem naj vsebuje:
– osebne podatke,
– vizijo delovanja in razvoja koče v prihodnje.

Izbrani najemnik mora imeti registrirano gostinsko dejavnost 
(s. p. ali d. o. o.). Dodatne informacije dobite na telefonski  
številki 031 303 978.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

2 KOLESI – 1-krat Rog na prestave in 
1-krat Scott montana, lepo ohranjen, 
tel.: 040/394-076 19001504

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001506

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008 19001503

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
04/25-51-705, 031/616-647 19001507

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19001237

OVNA jezersko-solčavske pasme, sta-
rega 8 mesecev, tel.: 031/220-367  
 19001508

OVNA JS, plemenski, star 2 leti, ni 
nevaren – napadalen, cena 100 EUR, 
tel.: 041/758-972 19001510

Rezultati 42. kroga – 26. maja 2019
2, 4, 5, 10, 23, 29, 37 in 19

Loto PLUS: 1, 4, 5, 8, 14, 28, 29 in 27
Lotko: 3 5 4 0 2 8

Sklad 43. kroga za Sedmico: 2.390.000 EUR
Sklad 43. kroga za PLUS: 690.000 EUR
Sklad 43. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, da nas je v 81. letu starosti za vedno zapustil naš dragi

Emil Leon Sekne
univ. dipl. inž.
z Milj

Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 30. maja 2019, ob 16. uri 
na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo v sredo, 29. maja 
2019, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: žena Pavla, sin Miha z ženo Matejo, vnuka Anže in 
Aljaž, brat Stane in ostalo sorodstvo

OSMRTNICA

Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča svoje člane,  
da je umrl 

Emil Leon Sekne
ustanovni član in dolgoletni predsednik našega  

društva ter prejemnik najvišjega priznanja  
PZS – svečane listine

Pogreb bo v četrtek, 30. maja 2019, ob 16. uri na 
pokopališču v Šenčurju. Žara bo v vežici pokopališča od 

srede, 29. maja 2019, od 16. ure dalje.

Planinsko društvo Iskra Kranj

Žalost in hvaležnost
lahko izrazite z objavo 
osmrtnice ali zahvale 
v različnih velikostih.

Naročila sprejemamo
na Gorenjskem glasu, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj
ali na e-pošti:
malioglasi@g-glas.si
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OBVESTILA

Vabijo kolesarje
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi vse ljubitelje ko-
lesarjenja vsak petek pred Gasilski dom v Šenčurju. Zbor je 
vedno ob 9. uri. Vabijo tudi tiste z električnimi kolesi, ker jim 
zdravje ne dopušča navadnih koles. Vrnitev je predvidena 
okoli 12. ure. Informacije: Viktor Pravst, tel. 031 512 421.

PREDAVANJA

Jezus odrešuje in ozdravlja
Kokrica – Zavod za izobraževanje Besede življenja Kranj vabi 
v soboto, 1. junija, ob 18. uri v Kulturni dom na predavanje in 
molitve z naslovom Jezus odrešuje in ozdravlja. Gosta veče-
ra bosta Sam Rajendran in Robert Stefanovski iz Avstralije. 
Še posebej vabijo bolne.

KONCERTI

Koncert klasične glasbe
Bled – V soboto, 1. junija, bo ob 20. uri v cerkvi sv. Martina 
na Bledu koncert klasične glasbe. Nastopili bodo: violonče-
listka Marjetka Hribernik, violinist Branko Brezavšček, so-
pranistka Janja Hvala in pianistka Maja Tajnšek.

RAZSTAVE
 

Hiša ilustracij 2019 
Kranj – V Layerjevi hiši bo v petek, 31. maja, ob 18. uri odprtje 
pete skupinske razstave ilustracij Hiša ilustracij. Predstavile 
se bodo umetnice: Maša P. Žmitek, Staša Guček, Ana Vičič, 
Alja Horvat, Anja Polh in Špela Trobec.

Razstava Jerneje Smolnikar
Šenčur – V torek, 28. maja, bo ob 19. uri v Muzeju obči-
ne Šenčur odprtje samostojne razstave akademske slikarke 
Jerneje Smolnikar. Odprtje bo vodila Slavica Bučan. V kraj-
šem kulturnem programu bo sodelovala komorna skupina 
iz Akademije za glasbo Ljubljana.

Razstava razvoja uniform TO in slovenske vojske
Radovljica – V dvorani Veteranskega doma v Radovljici, Lju-
bljanska cesta 60, je postavljena razstava razvoja uniform 
TO in slovenske vojske od ustanovitve pa do danes. Razsta-
vljenih je več kot dvajset uniform. Razstava bo na ogled še 
do petka, 31. maja, vsak dan med 8. in 17. uro. 

PREDSTAVE

Boginja
Ljubljana, Bled – Alja Shaar in Ines Kočar bosta v pone-
deljek, 3. junija, ob 19.30 v Španskih borcih v Ljubljani in 
v četrtek, 6. junija, ob 19.30 v Festivalni dvorani na Bledu 
predstavili plesno predstavo Boginja. Tokratna predstava, ki 
je že sedmi skupni projekt teh dveh plesalk ter koreografinj, 
bo poklon vsem ženskam.

Devet krogov
Jesenice – V sredo, 29. maja, ob 19. uri bo v Kolpernu premi-
era dokumentarnega filma Majde Širca Devet krogov, zgod-
ba o nedokončani nanizanki Vodnik po Ljubljani režiserja 
Jožeta Pogačnika z Mihom Balohom v glavni vlogi. Vstop 
bo prost.

Marin Krpan
Križe – Gledališka skupina Kulturnega društva Kruh Križe 
bo izvedla satirično komedijo v petih delih Marin Krpan. 
V duhu Levstikove povesti je delo napisal Joža Vombergar. 
Komedijo so premierno izvedli v Slovenskem gledališču v 
Buenos Airesu leta 1966. Za kriško gledališče je delo priredil 
David Ahačič. Predpremiera bo v petek, 31. maja, ob 20. uri, 
ponovitev pa v soboto ali nedeljo, 1. in 2. junija, vsakič ob 
20. uri pred Kulturnim domom v Križah. V primeru slabega 
vremena bodo predstave v dvorani Kulturnega doma Križe.

www.gorenjskiglas.si

Škofja Loka – Ob zaključku gostovanja ustvarjalke Anje Dobla-
novič Šešek bodo v Kreativnicah v petek, 31. maja, ob 18. uri 
pripravili pogovorni večer z omenjeno avtorico. V Kreativnicah 
se je predstavljala s svojo novo linijo lanenih izdelkov. Njena 
osnovna kolekcija oblačil je bila tokrat obogatena z ročnimi 
tiski rastlin, predstavila je tudi naravno obarvane torbe.

Pogovorni večer z Anjo Doblanovič Šešek
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Anketa

Marko Šušteršič, Mlaka:

»Sem nekdanji pripadnik JLA 
in ob takih priložnostih vidiš, 
kako se je vojska spremenila. 
Podprl bi idejo o ponovnem 
obveznem služenju vojaške-
ga roka, saj bi tako razvajenci 
lahko postali pravi moški.«

Jure Šluga, Kranj:

»Največ zanimanja vzbudijo 
vojaški oklepniki. Prišel sem 
predvsem zato, da obudim 
spomine na čas, ko sem bil 
sam v vojski. Se je pa stanje 
v vojski precej spremenilo, 
mnogo bolje so oboroženi.«

Irena Podpečan,  
Gašper Sajovic, Kranj:

»Vnuk je želel obiskati vo-
jašnico. Dan odprtih vrat 
omogoči vpogled v življenje 
vojaka, razširi splošno razgle-
danost. Izvedela sem, da ima-
jo veterinarsko enoto.«

Jasmina Bevc, višja vojaška 
uslužbenka, Litija:

»Civilisti na tak dan spozna-
jo, da smo vojaki v redu ljudje 
in da so med nami vedno do-
brodošli. Služimo Sloveniji in 
njenim prebivalcem, zato do 
nas ni treba gojiti strahu.« 

Maša Likosar

Vojašnica Petra Petriča v Kra-
nju je v soboto odprla vrata 
obiskovalcem in jim omogo-
čila, da si pobliže ogledajo in 
spoznajo njihovo dejavnost, 
opremo in vojaško življenje 
nasploh. Kaj nas v življenju 
vojakov najbolj pritegne 
in ali imamo o njem pravo 
predstavo? / Foto: Tina Dokl 

Vojakov se ni 
treba bati 

Anže Rebec, Škofja Loka:

»Otrokom je nedvomno naj-
bolj zanimiv tank. Želeli bi si 
ogledati tudi helikopter in se 
preizkusili v streljanju. Voja-
škega življenja nisem izkusil, 
ker mi ni bilo treba služiti ob-
veznega vojaškega roka.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo
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Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami 
in nevihtami. Jutri bo deževalo, pihal bo severni ali severovzho-
dni veter. Nekoliko hladneje bo. V četrtek bo dokaj sončno, 
popoldne bo morda nastala kakšna ploha. Spet bo topleje.

Simon Šubic

Ljubljana – Vlada je v petek 
na dopisni seji na predlog 
ministrstva za infrastruktu-
ro Igorja Velova predčasno 
razrešila z mesta direktorja 
Agencije za varnost prometa 
(AVP), na čelo agencije pa za-
časno za največ pol leta ime-
novala Vesno Marinko, dose-
danjo vodjo sektorja za razvoj 
in koordinacijo varnosti pro-
meta na AVP. Kot je znano, 
so pred tednom dni v Straž-
išču opazili parkiran vidno 
poškodovan avtomobil agen-
cije, ki naj bi ga vozil Velov. 
Policija sicer v kasnejšem 
postopku ni odkrila nepravil-
nosti, sta pa za medije spre-
govorili dve anonimni priči, 

ki sta navedli, da naj bi Velov 
ob zapustitvi avtomobila ka-
zal očitne znake opitosti. 

Vlada je na petkovi do-
pisni seji prisluhnila svetu 
AVP, ki je v četrtek popoldne 
na izredni seji sklenil, da mi-
nistrstvu za infrastrukturo 
predlaga razrešitev Velova. 
Za to so se po besedah pred-
sednika sveta Jureta Prestor-
ja odločili, ker so ugotovili, 
da je Velov s svojim ravna-
njem močno škodil ugledu 
agencije, poleg tega pa do-
godka ni ustrezno pojasnil. 
Kratko jim je le sporočil, da 
po njegovem mnenju z nje-
govim ravnanjem ni nič na-
robe, je razložil Prestor. Ve-
lov dogodka izpred tedna 
dni javno še ni pojasnil.

Razrešili Velova

Maša Likosar

Moste – Bilo je 2. februarja 
leta 1929, ko so domačini iz 
Most ustanovili prostovolj-
no gasilko društvo in s tem 
lokalni skupnosti zagotovi-
li hitro in strokovno pomoč 
ob naravnih in drugih nesre-
čah. Že ustanovni člani so se 
lotili projekta izgradnje prve-
ga gasilskega doma v Mostah 
– doma, ki je po tolikih letih 
postal premajhen, saj so do-
mači prostovoljni gasilci 
samo v zadnjih dvajsetih le-
tih intervenirali ob številnih 
večjih požarih, kot je bil leta 
2009 v podjetju Niko Tran-
sport v Mostah in letos na Pu-
blikusovi deponiji. Pred de-
setimi leti so dobili novo av-
tocisterno, dve leti zatem pa 
nov kombi. Leta 2017 so po-
ložili temeljni kamen za nov 
gasilski dom, ki so ga ob pra-
znovanju devetdesetletni-
ce slavnostno odprli. »Tako 
kot se je ustanovna generaci-
ja pred devetdesetimi leti lo-
tila projekta, za katerega so 
številni menili, da je nemo-
goč, smo se tudi mi, njiho-
vi nasledniki, danes lotili iz-
gradnje novega gasilskega 
doma. Od položitve temelj-
nega kamna do vselitve je mi-
nilo le pičlo leto in vloženih 

je bilo nemalo prostovoljnih 
ur, za katere nam ni žal, saj se 
danes lahko pohvalimo z ga-
silskim domom, ki je v ponos 
širši okolici in je velika prido-
bitev – ne samo za nas, tem-
več za vso občino,« je dejal 
predsednik PGD Moste Ro-
man Kosirnik.

Zbrane so nagovorili tudi 
župan Občine Komenda Sta-
nislav Poglajen in podžu-
pan Igor Štebe, predsedujoči 

regije Ljubljana 3 in član 
upravnega odbora Gasilske 
zveze (GZ) Slovenije Slavko 
Jalovec ter predsednik Ga-
silke zveze Komenda Jože 
Sušnik. »PGD Moste je v Ga-
silski zvezi Komenda osre-
dnje društvo, zato za njihove 
člane še zlasti velja, da morajo 
biti dobro izurjeni in tehnič-
no opremljeni, da lahko pri-
skočijo na pomoč vsakemu 
človeku v nesreči,« je dejal 

Sušnik in predsedniku Kosir-
niku predal plaketo Gasilske 
zveze Komenda ter denar-
ni ček. PGD Moste je prejelo 
tudi plemenico Gasilke zveze 
Slovenije, ki jim jo je izročila 
namestnica predsednika GZ 
Slovenije Janja Kramer Staj-
nko in jim zaželela, da bi jim 
nov gasilski dom predstavljal 
objekt, na osnovi katerega 
bodo pri svojem delu še uspe-
šnejši in učinkovitejši.

Uspel jim je nemogoč projekt 
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Moste letos praznuje devetdeset let delovanja. Ob častitljivem 
jubileju so slavnostno odprli in namenu predali novi gasilski dom.

Prostovoljno gasilsko društvo Moste je ob praznovanju devetdesetletnice delovanja 
slavnostno odprlo novi gasilski dom v Mostah. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Ukanc – Že deseto leto za-
pored se je Ukanc v okvi-
ru festivala alpskega cvetja 
spremenil v pravo pravljič-
no deželo, ki je znova nav-
dušila obiskovalce vseh sta-
rosti. Prireditev je na dob-
ra dva kilometra dolgo pra-
vljično pot ob koncu tedna 
privabila več tisoč obisko-
valcev. Ti so na poti lahko 
spoznali bohinjske pravljič-
ne like, na primer Zlatoro-
ga do Jezernika in Polesnja-
ka, pa tudi gorske reševalce, 

potapljaške reševalce, ribi-
če, reševalce, gasilce, različ-
na športna društva in druge, 
ki so otroke popeljali s čolni, 
jim od blizu pokazali vod-
na bitja Bohinjskega jezera, 
predstavili opremo, jih spus-
tili po vrvi ... Kot je poveda-
la Andreja Jensterle, idejna 
mama pravljične dežele in 
vodja organizacije, so z obi-
skom zadovoljni, posebno 
pozornost v tem času posve-
čajo vodenim ogledom pra-
vljične dežele, za kar imajo 
že več kot tisoč napovedanih 
obiskovalcev.

Pravljične dežele  
ni ustavilo niti vreme

Otroci so poleg pravljic spoznali tudi aktivno preživljanje 
prostega časa.


