
AKTUALNO

Spomini na osamo-
svojitev
Na Gorenjskem so s številnimi 
prireditvami obudili spomine na 
dogodke izpred 27 let, ko smo raz-
glasili samostojno Slovenijo in jo 
ubranili pred agresorskimi silami 
jugoslovanske armade.
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KULTURA

Tudi denar je lahko 
lep in pisan 
V Stebriščni dvorani Mestne hiše 
je na ogled zanimiva razstava z 
naslovom Flora in favna na denar-
ju, kjer numizmatiki predstavljajo 
denar, na katerem se pojavljajo 
motivi rastlin in živali.
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ŠPORT

Zdravi poškodbo in 
pestuje 
Smučarski skakalec Peter Prevc je 
po kratkih počitnicah odšel na 
operacijo gležnja, pred kratkim pa 
je postal tudi oče. Preostalim ska-
kalcem se bo na skakalnici predvi-
doma pridružil šele avgusta.

9

ZANIMIVOSTI

Staro železo in papir 
za izlet 
V Podbrezjah so se po 55 letih sre-
čali sošolke in sošolci, ki so leta 
1963 končali tedaj še osemletno 
osnovno šolo v Dupljah, ki je bila 
glavna osnovna šola v sedanji ob-
čini Naklo.
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Devetdeset no-
voizvoljenih poslancev se je 
sestalo na konstitutivni seji 
državnega zbora. Prvo sejo 
je do izvolitve predsednika 
vodil najstarejši poslanec 
Peter Jožef Česnik iz Stran-
ke Alenke Bratušek, na njej 
pa so potrdili mandate po-
slancev, s čimer je bil osmi 
sklic državnega zbora ura-
dno ustanovljen. V osmih 
volilnih enotah po vsej Slo-
veniji je bilo izvoljenih 88 
poslancev, dva sta poslan-
ca narodnih skupnosti. V 
novem sklicu parlamenta 
je 36 poslancev iz prejšnje-
ga mandata, med poslanci 

je 22 žensk, štirje poslan-
ci so v državni zbor prišli z 
županskega položaja. Naj-
mlajši poslanec ima 28, naj-
starejši 73 let.

Poslanska mesta je zase-
dlo tudi enajst poslancev, iz-
voljenih v volilni enoti 1, na 
Gorenjskem. To so: Branko 
Grims, Žan Mahnič, Marko 
Pogačnik (vsi SDS), Marjan 
Šarec, Igor Peček, Edvard 
Paulič (vsi LMŠ), Matej To-
nin (NSi), Miha Kordiš (Le-
vica), Mateja Udovč (SMC), 
Samo Bevk (SD) in Franc 
Kramar (SAB). Šest jih je že 
sedelo v državnem zboru, 
peterica je novincev, med 
njimi vsi poslanci LMŠ z 
Marjanom Šarcem na čelu, 

dosedanji bohinjski župan 
Franc Kramar in poslanka 
SMC Mateja Udovč.

Naloga prve seje je bila tudi 
izbira predsednika državne-
ga zbora. Na to funkcijo so z 
osemdesetimi glasovi izvolili 
Mateja Tonina (NSi), kar po-
meni, da so mu podporo na-
menile vse stranke razen Le-
vice. Njegovo kandidaturo 
je vložilo pet levosredinskih 
strank (LMŠ, SMC, SD, De-
SUS, SAB) in NSi s prvopod-
pisanim Marjanom Šarcem. 
Pred tem je bilo v razpravi več 
imen, med njimi Miro Cerar 
(SMC) in dosedanji predse-
dnik Milan Brglez (SMC).

Predsednik državnega zbora je Matej Tonin
V petek so na ustanovni seji novega državnega zbora potrdili poslanske 
mandate in za začasnega predsednika izbrali Mateja Tonina (NSi).

Poslanci novoizvoljenega državnega zbora po konstitutivni seji / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Simon Šubic

Ljubljana – Delničarji Save 
so na petkovi skupščini po-
trdili nasprotni predlog Slo-
venskega državnega holdin-
ga (SDH) o prodaji 37,6 od-
stotka delnic Gorenjske ban-
ke srbski AIK Banki, ki ima 
že v lasti skoraj tretjino del-
nic banke. Cena za delnico 
znaša 298 evrov. Delničarji 

o predlogu, da Sava 37,6 
odstotka delnic Gorenjske 
banke po isti ceni proda svo-
jim ločitvenim upnikom, 
tako niso glasovali. Najve-
čji ločitveni upniki Save, ki 
ima med drugim v lasti po-
membne hotelske kapacite-
te na Bledu, so sicer tudi nje-
ni največji lastniki – SDH, 
Kapitalska družba (Kad) in 
sklad York. 

Delničarji Save za  
AIK Banko
Delničarji Save so na petkovi skupščini soglašali, 
da 37,6-odstotni delež Gorenjske banke po ceni 
298 evrov na delnico prodajo srbski AIK Banki, ne 
svojim ločitvenim upnikom.

Urša Peternel

Jesenice – Jesenice so kot 
prvo mesto v državi dobile 
najsodobnejši, stoodstotno 
hibridni mestni avtobus. 
Gre za model Lion's City Hy-
brid proizvajalca MAN, ki že 
redno vozi na progah me-
stnega prometa velemest, 
kot so Pariz, Dunaj, Mün-
chen, Milano in Barcelona. 
Dvanajst metrov dolgo vozi-
lo je okolju prijazno, saj po-
rabi do trideset odstotkov 
manj goriva, bistveno manj-
ši so izpusti ogljikovega dio-
ksida, na postajališču pa sto-
ji brez oddajanja izpušnih 
plinov in lahko spelje z elek-
triko skoraj brez hrupa.

Prvi hibridni mestni avtobus
V javnem potniškem prometu na Jesenicah je začel voziti prvi stoodstotno hibridni mestni avtobus  
v Sloveniji. Podobni avtobusi vozijo v Parizu, Milanu, Barceloni, na Dunaju ...

Pred stavbo Občine Jesenice so novi avtobus na prvo pot po jeseniških cestah pospremili 
župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, direktor in predsednik uprave skupine 
Arriva Slovenija Bo Karlsson, direktor družbe MAN Truck & Bus Slovenija Claus Wallenstein 
in tehnični direktor skupine Arriva Slovenija Borut Smogavec. 

42. stran

44. stran
Priloga:  Loški glas

jutri: spremenljivo oblačno

VREME

Danes dopoldne bo 
spremenljivo, popoldne 
bodo krajevne plohe. Jutri  
bo pretežno oblačno,  
občasno bo rahlo deževalo.

9/22 °C
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Knjigo prejme MARIJA ŠUBIC iz Poljan nad Škofjo Loko.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Konopljine kapljice s pridihom poletja – 
TropiCanna

Raziskave kažejo številne pozi-
tivne učinke konoplje na imunski 
sistem, bolezni živčevja, prebavni 
sistem, na težave s kožo in srčno-
-žilni sistem ter njeno protibole-
činsko delovanje. Izdelek Tropi-
Canna vsebuje konopljino smolo 
in ekstra deviško hladno stiskano 
kokosovo olje, ki poskrbi za prije-
ten okus in še dodatno pozitivno 
vpliva na številne težave s kožo, 
poleg tega pa ga lahko nanesemo 
neposredno nanjo. Za več infor-
macij pokličete na tel. številko 
080 34 29, kjer vam bodo stro-
kovni sodelavci odgovorili na vsa 

vprašanja, ali obiščite našo spletno stran: www.be-hempy.si. 
Nagradno vprašanje: Katero olje smo dodali konopljini smoli 
v izdelku TropiCanna? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
četrtka, 12. julija 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Predsednik državnega zbora 
je Matej Tonin

Matej Tonin bo funkcijo 
opravljal začasno, do obliko-
vanja vlade. Ob izvolitvi je de-
jal, da je to prvi korak k sta-
bilizaciji slovenskega poli-
tičnega prostora. »Kljub raz-
deljenosti se je parlament v 
ključnih trenutnih sposoben 
poenotiti in to je pozitivno 
sporočilo za slovensko jav-
nost, da smo našli rešitev, ki 
presega blokovsko delitev na 
levo in desno,« je dejal Matej 
Tonin, ki si bo kot prvi med 
enakimi prizadeval, da bodo 
postopki oblikovanja nove 
vlade potekali čim bolj glad-
ko in da bo nova vlada nasta-
la čim prej. Da se z glasova-
njem o predsedniku parla-
menta že kažejo obrisi nove 
vlade, razmišlja Marjan Ša-
rec, v NSi pa menijo, da to še 
ne pomeni vstopanja v kakr-
šno koli koalicijo. 

Kako naprej? Po ustanov-
ni seji morajo poslanci v 

sedmih dneh oblikovati po-
slanske skupine in tudi ura-
dno določiti njihove vod-
je, saj jih za zdaj vodijo za-
časni. Najpozneje v tridese-
tih dneh pa morajo izvoli-
ti še podpredsednike držav-
nega zbora, predsednike in 
podpredsednike delovnih 
teles ter novega generalnega 
sekretarja. 

Poslance državnega zbo-
ra je nagovoril tudi pred-
sednik Borut Pahor, ki je 
znova poudaril pomen so-
delovanja in premoščanja 
medsebojnih razlik. Napo-
vedal je tudi, da bo man-
dat za sestavo vlade pode-
lil že konec tedna ali pa na 
začetku julija. Predsednik 
mora sicer v tridesetih dneh 
od ustanovne seje državne-
mu zboru predlagati kandi-
data za predsednika vlade. 
Kot je že večkrat dejal, bo 
mandat podelil relativne-
mu zmagovalcu volitev Ja-
nezu Janši (SDS). Če pa bi 

po pogovorih z vodji poslan-
skih skupin zatrdno ugoto-
vil, da ta ne more sestaviti 
koalicije, bi Janšo poklical 
na vnovični sestanek, saj ga 
je ta že obvestil, da v tem pri-
meru mandata ne bi sprejel. 

Sicer pa pogovori o morebi-
tnih koalicijah potekajo že 
od volilne nedelje naprej: 
SDS se dogovarja v precej-
šnji tajnosti, Šarec pa z bolj 
odprtimi kartami in pred 
očmi javnosti. 

41. stran

Matej Tonin v vlogi začasnega predsednika državnega 
zbora / Foto: Gorazd Kavčič

SDH je skupaj namreč 
s Kadom 45,13-odstotni la-
stnik Save, sklad York pa 
ima v lasti 41,74 odstotka 
delnic.

»Glede na očitno izkaza-
no pripravljenost kupca in 
lastnika pomembnega de-
leža Gorenjske banke druž-
be AIK Banka, da za delni-
ce plača kontrolno premijo, 
je SDH odločil, da je proda-
ja celotnega paketa Gorenj-
ske banke, katerega lastnica 
je Sava, z vidika družbe Sava 
ekonomsko bolj utemeljena 
odločitev. V primeru preno-
sa 37,65 odstotka delnic Go-
renjske banke iz paketa, ki 
ga prodajata Sava in Aban-
ka, na zastavne upnike, bi 
prišlo do drobljenja paketa, 
kar bi lahko pomenilo tvega-
nje za zmanjšanje vrednosti 
delnic,« so svoj predlog ute-
meljili v SDH. 

Pogodba o prodaji delnic z 
AIK Banko je bila že podpi-
sana, kupec pa je okoli 43,5 
milijona evrov kupnine že 

nakazal na fiduciarni račun 
pri Klirinško depotni družbi 
(KDD), kjer so deponirane 
tudi izbrisne pobotnice loči-
tvenih upnikov. »Ko bo tran-
sakcija izvršena, torej ko bo 
ATVP za to dal soglasje ali 
pa bo potekel zakonski rok, 
v katerem bo AIK Banka lah-
ko znova podala ponudbo za 
prevzem, bo kupnina naka-
zana na račune ločitvenih 
upnikov, delnice pa preknji-
žene pri KDD,« je razložila 
predsednica uprave SDH Li-
dija Glavina. AIK Banka ima 
v skladu s podpisano opcij-
sko pogodbo do konca junija 
2019 čas za izpolnitev vseh 
pogojev.

Lastniki Save so na skupšči-
ni potrdili tudi dokapitalizaci-
jo družbe v višini 4,3 milijona 
evrov, ki bo omogočila nakup 
Hotelov Bernardin. Izglaso-
vana dokapitalizacija je precej 
nižja od 12,5 milijona evrov, 
za kolikor je povečanje osnov-
nega kapitala spomladi pre-
dlagalo poslovodstvo Save, a 
so delničarji aprila takšno do-
kapitalizacijo zavrnili. 

Delničarji Save za  
AIK banko
41. stran

Kdo bo sestavil novo vlado: Marjan Šarec ... / Foto: Gorazd Kavčič ... ali relativni zmagovalec volitev Janez Janša? / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Celovec – Generalni konzul 
Republike Slovenije v Ce-
lovcu Milan Predan z ose-
bjem konzulata je pretekli 
teden v počastitev sloven-
skega praznika dneva dr-
žavnosti na vrtu konzulata 
na Radetzkystrasse priredil 
sprejem, ki so se ga udeleži-
li visoki predstavniki koro-
ških oblasti na čelu z dežel-
nim glavarjem dr. Petrom 
Kaiserjem.

Med gosti je bila tudi slo-
venska veleposlanica na Du-
naju Ksenija Škrilec. Gene-
ralni konzul je izrekel do-
brodošlico več kot tristo go-
stom, izrazil zadovoljstvo 

nad uspešnim razvojem 
Slovenije in prepričanje, da 
bo tudi nova slovenska vlada 
posebej skrbela za razvoj do-
brih odnosov s Koroško ozi-
roma Avstrijo. Deželni gla-
var dr. Peter Kaiser, ki so ga 
spremljali zastopniki vseh 
v deželnem zboru zastopa-
nih strank, je začel svoj go-
vor v slovenščini in zagotovil, 
da si bo prizadeval za vključi-
tev Slovenije in hrvaške Istre 
v že utečeno sodelovanje Ko-
roške, Furlanije in Julijske 
Krajine ter Benečije. Praznič-
ni sprejem so združili z odpr-
tjem razstave kiparke Eve Pe-
terson Lenasi in slikarja Dar-
ka Slavca v prostorih gene-
ralnega konzulata v okviru 

projekta Okno k sosedu. Za 
kulturni program so poskr-
bela Smrtnikova dekleta iz 

Železne Kaple, ki so med 
drugim zapela tudi avstrij-
sko in slovensko himno.

Koroški vrh na slovenski proslavi
Prazničnega sprejema ob dnevu slovenske državnosti na generalnem konzulatu v Celovcu so se 
udeležili najvišji predstavniki dežele Koroške.

Koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser in slovenski generalni 
konzul v Celovcu Milan Predan s Smrtnikovimi dekleti iz 
Železne Kaple

Ljubljana – Včeraj dopoldne je Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor na posebni slovesnosti pred predsedniško palačo 
vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge slovenski moški 
košarkarski reprezentanci. Košarkarji so si priznanje zaslužili 
za izjemen športni dosežek, uveljavljanje Slovenije na svetov-
nem športnem prizorišču, krepitev nacionalnega ponosa ter 
navdih ljudem. Slovenska moška košarkarska reprezentanca 
je na lanskem evropskem prvenstvu briljirala na vseh tekmah 
in osvojila zlato medaljo.

Košarkarski reprezentanci zlati red za zasluge



3Gorenjski glas
torek, 26. junija 2018 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Plaz nad Koroško Belo

KOMENTAR
Urša Peternel

Samo to mi povejte, ko-
liko časa bomo jaz in 
moja družina imeli, da 

zbežimo na varno, če se plaz 
res sproži.« Takole je eden od 
krajanov Koroške Bele ubesedil 
strah domačinov, ki so izvedeli, 
da plazovi na pobočjih Potoške 
planine, ki jih vsak dan gledajo 
skozi okna, nikakor niso tako 
nedolžni, kot so mislili dotlej ... 

Leta 2015 je Geološki zavod 
Slovenije sodeloval v evrop-
skem projektu RECALL, v 
katerem so proučevali štiri 
potencialno nevarna pilotna 
območja v štirih državah. V 
Sloveniji so v projekt vključili 
plaz na Potoški planini nad 
Koroško Belo. Že prve ugoto-
vitve so pokazale, da so na ob-
močju opazni masni premiki, 
saj obstajajo odprte razpoke, 
deformirane gozdne ceste, 
ukrivljenja drevesa, zastajanje 
vode … A v nasprotju s prvimi 
medlimi odzivi države in lo-
kalne skupnosti so izsledki kra-
jane prestrašili. Zaskrbljeni so 
se združili v civilno iniciativo 
Plazovi nad Koroško Belo in s 
pritiskom na odgovorne doseg-
li, da je država naročila doda-
tne raziskave plazu. Lani jeseni 
so tako strokovnjaki geološkega 
zavoda podrobno proučili širše 
območje Potoške planine. Ugo-
tovili so, da lahko z največjima 
plazovoma Urbas in Čikla ter 
še dvajsetimi manjšimi plazovi 
ob izrednih vremenskih raz-
merah, dolgotrajnem deževju, 
taljenju snega ali potresu pride 
do premikanja več kot milijon 
kubičnih metrov različnih ma-
terialov. Drobirski tok, kakršen 

je razdejal Log pod Mangar-
tom, bi se torej v primeru črne-
ga scenarija lahko sprožil tudi 
nad Koroško Belo, kar bi imelo 
uničujoče posledice … 

Izsledke so – po precejšnji 
zamudi in pritisku civilne 
iniciative, ogorčene nad igno-
ranco ministrstva za okolje in 
prostor – prejšnji teden vendar-
le predstavili krajanom. Da 
krajane skrbi, je pokazala že 
udeležba na predstavitvi, saj 
so povsem napolnili dvorano 
gasilskega doma. Z zanima-
njem so poslušali predstavitev 
raziskav in predlagane zašči-
tne ukrepe, med katerimi so 
zlasti izvajanje monitoringa, 
urejanje in gradnja dodatnih 
zaplavnih pregrad, čiščenje 
ter vzdrževanje struge potoka 
Bela. A ukrepi še niso niti ča-
sovno niti finančno podrobno 
opredeljeni. To tudi najbolj 
skrbi krajane – da nihče ne bo 
pravočasno ukrepal. A jeseni-
ški župan je zagotovil, da sta 
se v reševanje problematike ak-
tivno vključili tako Občina Je-
senice kot država. Občina naj 
bi zagotovila denar za vzpo-
stavitev avtomatskega sistema 
spremljanja premikov plazu, 
država pa naj bi poskrbela za 
dodatne zaplavne pregrade 
in vzdrževanje struge potoka 
Bela. A krajane je še naprej 
strah. Bojijo se, da bo neke-
ga dne skozi vas spet pridrvel 
plaz, kot se je to zgodilo že leta 
1789 ... Ali kot je dejal eden od 
domačinov: »Prav v tem tre-
nutku vasi grozi več kot milijon 
kubičnih metrov materiala.« 
Bi vi mirno spali?

D. Z. Ž., U. P., M. A., A. Se.

Jezersko, Radovljica, Hrušica, 
Brnik – Podoživljanje dogod-
kov izpred 27 let, ko je nasta-
la samostojna Slovenija, nas 
spominja na takratno držo, 
ko smo enotno in goreče ži-
veli za isti cilj, je na priredi-
tvi na Jezerskem vrhu dejal 
župan Občine Jezersko Ju-
rij Rebolj in obenem pou-
daril, da ti spomini krepijo 
našo narodno zavest in nam 
v trenutkih malodušja dvig-
nejo samozavest. Slavnostni 
govornik Stanislav Ficko iz 
Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska, v 
času slovenske osamosvoji-
tve pa komandir postaje mi-
lice v Kranju, je obnovil do-
godke, ki so pripeljali do osa-
mosvojitve naše države, ki jo 
je bilo treba že dan po slove-
sni razglasitvi braniti pred 
napadom jugoslovanske ar-
made. Slišali smo tudi, kako 
je agresorska armada napad-
la Jezerski vrh, kako so ga pri-
padniki teritorialne obram-
be in takratne milice branili, 
kako so potekala pogajanja in 
kako je bil naposled ta mejni 
prehod osvobojen brez žrtev. 
V vojni za Slovenijo je sicer 
padlo 19 žrtev, ki so se jim 
na Jezerskem vrhu pokloni-
li z minuto molka. Župan Ju-
rij Rebolj, Stanislav Ficko iz 
združenja Sever Gorenjska 
in Anton Rešek iz Združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj pa so položili venec k 
plošči v spomin na dogodke 
na Jezerskem vrhu. V kultur-
nem programu so nastopi-
li kvartet trobil iz policijske-
ga orkestra, ljudske pevke z 
Jezerskega, učenci Osnovne 
šole Matije valjavca Preddvor 
ter inštrumentalista Marko 
in Tobija Smrtnik.

Slovesnost na platoju 
Karavanke

Na mejnem platoju Kara-
vanke so v petek pripravili 
spominsko slovesnost, s ka-
tero so proslavili dan držav-
nosti in 27. obletnico umika 
pripadnikov JLA in zvezne 

milice. Zbrane je pozdravil 
župan Občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger, slav-
nostni govornik pa je bil To-
maž Čas, predsednik Zveze 
policijskih veteranskih dru-
štev Sever. V svojem nago-
voru je spomnil na nekate-
ra zgodovinska dejstva, ki so 
se dogajala na mejnem pla-
toju Karavanke in ki so vo-
dila v osamosvojitev Slove-
nije, hkrati pa je bil kritičen 
do današnjih sprenevedanj o 
tedanjih dogodkih, izkrivlja-
nja resnice in prirejanja zgo-
dovine. Zahvalil se je vsem, 
ki so požrtvovalno in domo-
ljubno sodelovali v osamo-
svojitvenih procesih, obe-
nem pa proslavo na plato-
ju označil za prijetno druže-
nje in praznovanje vseh, »ki z 

ustrezne distance in razum-
no ter tam, kjer je to mogo-
če, tudi spravljivo gledajo na 
prehojeno pot slovenskega 
naroda v prejšnjem stoletju, 
ki nas je pripeljala do samo-
stojne Republike Slovenije«.

Proslavili pri lipi 
samostojnosti

Občina Radovljica je tudi 
letos pripravila slovesnost 
ob dnevu državnosti. V pe-
tek so tako pri lipi samostoj-
nosti v Radovljici ob praporih 
Pokrajinskega odbora Zveze 
veteranov vojne za Sloveni-
jo Gorenjska in Območnih 
združenj VVS Zgornja Go-
renjska ter Tržič nastopili Pi-
halni orkester Lesce, Folklor-
na skupina KPD Lesce in 

Otroška folklorna skupina 
Č'belce. Program je obliko-
val Rok Andres, povezova-
la pa Suzana Adžič. Zbrane 
je pozdravil župan Ciril Glo-
bočnik. Za dan državnosti 
je čestital prebivalcem obči-
ne in mesta Radovljica, ki po 
njegovem prepričanju cenijo 
naravne in kulturne zname-
nitosti, dediščino in kakovost 
bivanja v urejenem okolju, ga 
ohranjajo in so pripravljeni 
delovati in sodelovati v dob-
ro skupnosti.

Napori in žrtve niso bili 
zaman

V petek je ob stavbi mej-
ne policije na brniškem leta-
lišču potekala proslava v or-
ganizaciji Občine Cerklje, 
Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska in 
Združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kranj ter leta-
liške uprave. Slavnostni go-
vornik Jelko Kacin, velepo-
slanik pri zvezi Nato, je v 
svojem govoru spomnil na 
dogodke s konca junija leta 
1991 in vojaško posredova-
nje Jugoslovanske ljudske 
armade v Sloveniji ter orisal 
dogodke na brniškem leta-
lišču, ko je posredovala tan-
kovska brigada in so jugoslo-
vanska letala napadla letali-
šče in hangar Adrie Airways, 
v spopadu pa so padli pripa-
dnik teritorialne obrambe 
Peter Petrič ter avstrijski in 
nemški novinar. Kacin je po-
udaril tudi uspešno medij-
sko strategijo v osamosvojit-
veni vojni ter sklenil s čestit-
ko ob prazniku.

»Dan državnosti je oble-
tnica izjemne povezanosti in 
zanosa, ki je omogočila našo 
samostojnost, mednarodno 
priznanje in polno integra-
cijo Slovenije v organizaci-
ji Nato in Evropski uniji,« je 
povedal Kacin in dodal, da se 
»naših uspehov žal ne zave-
damo dovolj.« Sklenil pa je 
z besedami: »Spomin ble-
di, zato so takšne slovesnosti 
pravi trenutek, da spomni-
mo, da vsi napori in vse naše 
žrtve niso bili zaman.«

Spomini na osamosvojitev
Na Gorenjskem so s številnimi prireditvami obudili spomine na dogodke izpred 27 let, ko smo razglasili 
samostojno Slovenijo in jo ubranili pred agresorskimi silami jugoslovanske armade. 

Venec k spominski plošči na Jezerskem vrhu so položili 
Anton Rešek, Jurij Rebolj in Stanislav Ficko. / Foto: Tina Dokl

Slavnostni govornik na platoju Karavanke Tomaž Čas

Program slovesnosti v Radovljici so sooblikovali pihalni 
orkester in folklorna skupina iz Lesc ter otroška folklorna 
skupina z radovljiške osnovne šole.

Polaganje cvetja ob pomnik na brniškem letališču leta 1991
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Prvi hibridni 
mestni avtobus

Vozilo je v jeseniški javni 
mestni promet vključil kon-
cesionar podjetje Arriva Slo-
venija. Kot je dejal direktor 
in predsednik uprave skupi-
ne Arriva Slovenija Bo Karls-
son, je novo vozilo moderno, 
uporabnikom prijazno in 
ekološko. »Tako našim po-
tnikom zagotavljamo še bolj 
trajnosten, čist in energij-
sko učinkovit potniški pro-
met na Jesenicah,« je dejal 
in dodal, da je Arrivina vizija 
postati eko pionir, zato so še 
toliko bolj ponosni, da imajo 
v svojem voznem parku prvi 
hibridni avtobus v Sloveniji. 

Tehnični direktor podjetja 
Arriva Slovenija Borut Smo-
gavec je predstavil tehnične 

značilnosti vozila, ki je nav-
zven videti kot vsak drug av-
tobus. Meri dvanajst metrov, 
sprejme lahko okrog osem-
deset potnikov, saj ima 22 
sedišč in 67 stojišč. Avtobus 
je nizkopodni, ima rampo za 
invalide, na postajališčih pa 

uporablja nagib, kar potni-
kom omogoča lažje vstopa-
nje in izstopanje. Glavna po-
sebnost avtobusa je hibridna 
tehnologija, ki omogoča tri-
deset odstotkov manjšo po-
rabo goriva od avtobusov, ki 
jih poganja dizelsko gorivo. 
Izpusti ogljikovega dioksida 
in dimljenje so manjši, zato 
je vozilo bistveno bolj »ze-
leno« od običajnih mestnih 
avtobusov.

Kot je dejal župan Občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger, na Jesenicah sledijo 
celostni prometni strategiji 
in uvajajo trajnostne oblike 
prometa. Tako želijo spod-
bujati uporabo javnega po-
tniškega prometa, kolesar-
jenje, pešačenje ... Zato so 
posebno veseli, da so prvo 

mesto v državi, po katerem 
vozi tako okolju prijazen, 
sodoben mestni avtobus. 
Mestni potniški promet je 
za občino zelo pomemben, 
saj za veliko občanov pred-
stavlja ključno obliko pre-
voza.

Hibridna tehnologija avtobusa omogoča, da se 
kinetična energija, ki nastaja pri zaviranju, prenaša 
v zbirnik električne energije, uporabi pa se tako pri 
speljevanju kot za napajanje luči, klimatske naprave ...

41. stran

Urša Peternel

Rečica pri Bledu  – "Kara-
vanke so eno najbogatejših 
območij in so mesta, ki so 
polna najrazličnejših fosi-
lov," pravi ljubiteljski zbira-
telj fosilov Damjan Jenster-
le, upokojeni arhitekt, pe-
snik in pisatelj. V zadnjih 
desetletjih je prehodil dobr-
šen del Karavank in začel se-
stavljati osupljivo zbirko fo-
silov, ki jo dopolnjuje še da-
nes, v njej pa so številni zani-
mivi kosi, ki na svojevrsten 
način govorijo o preteklosti, 
o življenju živali in rastlin 
pred stotinami milijonov let. 
Kot pravi Jensterle, se je lju-
bezen do narave in zbira-
nja fosilov rodila že v otro-
štvu, ki ga je preživel v Zasi-
pu. »Že kot mulc sem v žep 
vtaknil vse ... Takrat nismo 
bili otroci ekranov, ampak 
otroci narave. Ko sem pri-
šel iz šole, sem torbo vrgel v 
kot, pa smo šli!« Resneje se 
je z zbiranjem fosilov začel 
ukvarjati na Jesenicah, kjer 
je dolga leta živel. Prehodil 
je dobršen del Karavank nad 
Jesenicami in širše, vse od 
Dovjega do Jezerskega, tam, 
kjer drugi ljudje ne hodijo. 
»Z leti dobiš občutek, kje so 
nahajališča in kje lahko pri-
čakuješ fosile ... Je pa tako, 
da karkoli pobereš, rešiš 
pred uničenjem; narava je 
namreč najbolj neusmilje-
ni preparator,« pripoveduje. 
Tako je postopoma nastajala 
obsežna, urejena zbirka naj-
različnejših fosilov, najsta-
rejši slovenski so iz obdobja 
spodnjega karbona. Posebej 

omenja zbirko ramenonož-
cev, ki je bržkone med ve-
čjimi v Sloveniji. A kot pra-
vi, je zanj število najdb manj 
pomembno, pomembnej-
ši so raziskovalni izzivi, za-

dovoljstvo ob odkrivanju no-
vih nahajališč in točk in nji-
hovo ohranjanje. Ob tem pa 
je tudi kritičen do strokov-
nih institucij, ki da se obna-
šajo le še birokratsko: »Radi 
rečejo, da so naši kamni se-
stavni del muzejskih zbirk, 

kar pomeni, da imajo pri 
nas brezplačno hrambo, ki 
bi jo sicer morali plačevati.«  
Zbirko hrani v domači hiši 
na Rečici, v praznem apart-
maju. »Že petnajst let dajem 
okamenelim ostankom – 
namesto turistom – v najem 
apartma, in to na Bledu, kar 
žal govori le o moji nespa-
meti, na kar seveda ne mo-
rem biti ponosen,« pravi ob 
tem. Fosile ima vzorno shra-
njene in dokumentirane ter 
urejene glede na izvor in vr-
sto, svojemu hobiju pa je 
posvetil veliko ur. Občasno 
sodeluje s Prirodoslovnim 
muzejem Slovenije, nekaj 
fosilov je podaril tudi Gor-
njesavskemu muzeju na Je-
senicah, daroval jih je šolam 

za potrebe učnih vsebin, ne-
kaj jih je na ogled v informa-
cijskih točkah Triglavskega 
narodnega parka. 

Del zbirke, in sicer trilobi-
te, je lani predstavil širši jav-
nosti v sklopu razstave Iz za-
sebnih zbirk, ki so jo pripra-
vili v Gornjesavskem muze-
ju Jesenice, na ogled pa je bila 
v Kosovi graščini in v Kranj-
ski Gori. Ob štiridesetletnici 
tržiškega Društva prijateljev 
mineralov in fosilov je imel 
v Atriju v Tržiču razstavo ka-
ravankin s sedemindvajsetih 
točk v Karavankah iz obdobij 
od spodnjega karbona do sre-
dnjega perma. Za jesen pa na 
Bledu pripravlja razstavo fo-
silov, najdenih v bližnji in šir-
ši okolici Bleda.

Karkoli pobereš,  
rešiš pred uničenjem
V zbirki Damjana Jensterla je kar 25 tisoč najrazličnejših fosilov. Večino jih je našel v Karavankah,  
ki so izjemno bogate z ostanki odmrlih živali, rastlin in drugih organizmov iz preteklosti.

Damjan Jensterle je ljubiteljski zbiratelj fosilov, ki ima v zbirki tudi najbolj znane slovenske 
fosile, ramenonožce z imenom karavankina, ki nosijo ime po Karavankah. / Foto: Tina Dokl

Fosili so okameneli 
ostanki rastlin in živali, 
ki so živele v različnih 
geoloških obdobjih.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na junijski seji so 
svetniki sprejeli Odlok o 
ustanovitvi režijskega obra-
ta, ki bo v Občini Naklo de-
loval znotraj občinske upra-
ve. Rešitev izvajanja določe-
nih javnih služb bo s tem za 
občino bolj ekonomična, po 
napovedih se bodo zmanj-
šali stroški izvajanja javnih 
služb, povečala naj bi se tudi 
kakovost opravljenih stori-
tev. Režijski obrat bo imel za 
nalogo vzdrževanje občin-
skih cest, organizacijo zim-
ske službe, urejanje in čišče-
nje javnih površin, urejanje 
in vzdrževanje lokalnih cest, 

javnih poti, zelenih površin 
in površin za pešce, skrb za 
javno športno infrastruktu-
ro, vzdrževanje prostorov v 
lasti in uporabi občine, pla-
katiranje in okraševanje na-
selij, urejanje javnih povr-
šin za potrebe javnih prire-
ditev ... Sprejetje odloka ob-
činski upravi daje podlago, 
da lahko razpiše delovno 
mesto za potrebe režijske-
ga obrata. Svetnik Zdravko 
Cankar meni, da bi potrebo-
vali nekoga, ki bo fizično de-
lal na terenu, stališče občin-
ske uprave pa je, da potrebu-
jejo novega sodelavca bolj za 
opravljanje nadzora nad de-
lom.

Soglasje za režijski obrat 
Mateja Rant

Tržič – V občini Tržič so po-
večali število parkirišč za 
kratkotrajno parkiranje. Mo-
dro cono, ki voznikom s par-
kirno uro ali drugo označ-
bo prihoda od ponedeljka 
do petka med 8. in 17. uro 
omogoča dveurno parkira-
nje, so uredili tudi pri zdra-
vstvenem domu za Mošeni-
kom in pred občinsko stav-
bo na tržnici. Z novo prome-
tno ureditvijo, ki bo veljala 
po dopolnitvi vertikalne pro-
metne signalizacije, na par-
kirišču za Mošenikom ne 
bo več dovoljena vožnja in 
parkiranje tovornih vozil, 

izjema bodo dostava, komu-
nala in intervencije. »Modre 
cone so se izkazale kot do-
bra rešitev pred pošto, knji-
žnico, občino, zdravstvenim 
domom, trgovskim centrom 
Deteljica, Mercatorjem in še 
kje. Zato z uspešno in dobro 
sprejeto rešitvijo nadaljuje-
mo,« je ob tem poudaril žu-
pan Borut Sajovic. V Tržiču 
so nekaj dodatnih površin za 
parkiranje pridobili tudi na 
območju pred kratkim po-
rušene nekdanje upravne 
stavbe znotraj BPT, parkira-
ti je mogoče tudi v Bistrici ob 
krožišču, skupaj z Osnovno 
šolo Bistrica pa so uredili še 
dodatna parkirišča za šolo. 

Dodatna parkirna mesta
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Združite turistično
zavarovanje z 
zavarovanji 
cele družine in 
prihranite do 50 %.

Kamorkoli po svetu
vas ponese pot, 
mi smo z vami. 
Za vsak primer.

Triglav komplet

Lahko
noč,
skrbi.
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Mateja Rant

Tržič – V letošnji proračun 
so na Občini Tržič vključi-
li tudi nekatere projekte, 
za katere so pričakovali so-
financiranje z evropskimi 
sredstvi v novem program-
skem obdobju. »A ker dr-
žava zamuja pri procesu 
črpanja evropskih sredstev 
in zato ti projekti ne pote-
kajo tako hitro, kot bi si mi 
želeli, smo z rebalansom 

proračuna izvedbo teh pro-
jektov delno ali v celoti pre-
stavili v prihodnja leta,« je 
razložil župan Borut Sajo-
vic. Dodatna sredstva pa 
so na ta račun med dru-
gim dodelili za pomoč na 
domu, plače v vrtcih in 
vzdrževanje cest.

Za dejavnost vrtca so tako 
zaradi odprave anomalij pri 
plačah najnižje vrednotenih 

delovnih mest in povečane-
ga števila vpisanih otrok v 
programe Vrtca Tržič dodat-
no namenili sto tisoč evrov, 
za storitve osebne pomoči 
in pomoč družini na domu 
pa šestdeset tisoč evrov. 
Kot pojasnjujejo na obči-
ni, omenjeno storitev vsa-
ko leto potrebuje več obča-
nov. Letošnja huda zima je 
pustila posledice tudi na lo-
kalnih cestah, zato so za nji-
hovo redno vzdrževanje na-

menili dodatnih petdeset ti-
soč evrov. Župan Sajovic pa 
je pri spremembah prora-
čuna opozoril še na 35 tisoč 
evrov, ki so jih zagotovili za 
turistični razvoj naselja Lom 
pod Storžičem, kjer naj bi že 
do prihodnje zime v sodelo-
vanju s tamkajšnjo krajevno 
skupnostjo in športnim dru-
štvom uredili manjše dru-
žinsko smučišče.

Denar tudi za smučišče
Tržiški občinski svetniki so na zadnji seji med 
drugim sprejeli rebalans letošnjega proračuna.

Vilma Stanovnik

Tržič – Od minule sobo-
te je uradno odprta unika-
tna gozdna igralnica ob pri-
ljubljeni postojanki pohod-
nikov in gorskih kolesarjev. 
Pri Domu pod Storžičem 
so namreč postavljeni zani-
mivi didaktični elementi, ki 
spodbujajo igro, urjenje gi-
balnih veščin in varno špor-
tno aktivnost.

Kljub malce manj poletne-
mu vremenu je novost že pri-
vabila številne obiskovalce 
različnih generacij. Projekt 

je plod tvornega sodelovanja 
Planinskega društva Tržič in 
Zavarovalnice Triglav, nov 
gozdni park na dobrih 1100 
metrih nadmorske višine pa 
je preizkusil tudi smučar-
ski skakalec Robert Kranjec. 
»Že kot otrok sem se veliko 
igral zunaj in to mi je ogrom-
no pomenilo. V mojih otro-
ških letih namreč ni bilo ve-
liko igralnic, ampak smo se 
predvsem igrali zunaj. Nov 
gozdni park na Domu pod 
Storžičem pa združuje obo-
je. Preživljanje časa v nara-
vi in gibalne aktivnosti, kar 

mi kot očetu veliko pomeni. 
Sam namreč nasprotujem 
temu, da otroci svoj prosti 
čas preživljajo pred računal-
niki, tablicami in telefoni,« 
je povedal Robert.

Z unikatno igralnico je 
bil tako vstop v deveto sezo-
no priljubljene vseslovenske 
akcije Očistimo naše gore 
res igriv in družinsko obar-
van. In prav druženje in po-
vezovanje različnih genera-
cij je glavni namen večna-
menske gozdne igralnice, ki 
je odprta 24 ur na dan in dos-
topna vsem.

Gozdna igralnica za 
povezovanje generacij
Na prvo poletno soboto sta Zavarovalnica Triglav in Planinsko društvo Tržič 
pri Domu pod Storžičem odprla inovativni gozdni park za vse generacije.

Pri Domu pod Storžičem so v soboto navdušeno pozdravili novo gozdno igralnico. / Foto: mediaspeed

Vilma Stanovnik

Kranj – Na junijski seji so me-
stni svetniki sprejeli odlok o 
javno-zasebnem partner-
stvu za izgradnjo tako ime-
novanega Regijskega večna-
menskega športno-vadbene-
ga centra. »Zelo sem vesel, 
da je bilo to soglasno potrje-
no in dana zelena luč, da lah-
ko začnemo postopke za izbi-
ro izvajalca. Teoretično, če bi 
o tem želel odločati ta mestni 
svet, se lahko gradnja začne 
v treh do štirih mesecih, ker 
je gradbeno dovoljenje že pri-
dobljeno,« je povedal župan 
Boštjan Trilar.

Prav tako so svetniki potrdi-
li odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za 
sosesko Ob Savi, ki je bil na 
majski seji umaknjen z dnev-
nega reda. »Glavni pomislek 

je bil, da to območje nima 
cestne in komunalne infra-
strukture. V vmesnem času 
smo uskladili, katero infra-
strukturo bomo naredili. 
Treba je zgraditi nov most 
in kanalizacijsko omrežje 
čez Savo ter dvopasovno ces-
to od glavne ceste do tega na-
selja. Vse skupaj, torej cestna 
in komunalna infrastruk-
tura, protipoplavna zaščita 
in kolesarske steze, bo sta-
lo 6,3 milijona evrov. Glede 
na to, da bomo po naši oce-
ni dobili 4,7 milijona evrov 
evropskih sredstev in iz ko-
munalnega prispevka, bo 

strošek za občino nekaj več 
kot 1,5 milijona evrov. Pro-
jekt Stanovanjskega sklada 
RS, ki vključuje naselje in ze-
mljišče, je ocenjen na petde-
set milijonov evrov, še doda-
tnih 6,3 milijona evrov je in-
frastrukture. Mislim, da je za 
občino res ugodno razmerje, 
da prispeva okoli tri odstot-
ke od celotne investicije, do-
bimo pa novo naselje z 250 
stanovanjskimi enotami, od 
tega bo šestdeset oskrbova-
nih stanovanj. Pomembna 
dodana vrednost je tudi po-
polnoma nova cestna in ko-
munalna infrastruktura na 

tem degradiranem območju. 
Vesel sem, da je mestni svet 
to potrdil, upam, da bo tako 
tudi v drugem branju. Stano-
vanjski sklad načrtuje, da bo 
gradbeno dovoljenje pridobil 
v letu 2019 in da se bo v naj-
boljšem primeru konec leta 
2019 tudi začela gradnja,« je 
povedal župan Trilar.

Na seji so sprejeli tudi od-
lok o podrobnem prostor-
skem načrtu za del območja 
na Kokrici. Gre za razširitev 
industrijske cone, za kar sta 
izkazala potrebo dva podje-
tnika, ki že delata na tej loka-
ciji. V prvem branju je bil po-
trjen odlok o preselitvi kme-
tijskega gospodarstva Logar. 
Sedaj je kmetija sredi vasi 
Goriče in nima možnosti 
za širitev. Prostorski akt bo 
omogočil preselitev na rob 
naselja. 

Pomemben korak  
do gradnje tribun
Kranjski mestni svetniki so s sprejetjem odloka o javno-zasebnem partnerstvu naredili pomemben 
korak za izgradnjo športnega parka z novimi tribunami. Obeta se tudi gradnja novega naselja Ob Savi.

Svetniki so potrdili prerazporeditev sredstev za začasni 
objekt vrtca v Bitnjah za namestitev otrok v času 
gradnje novega vrtca. Gre za montažni objekt, ki ga bo 
občina najela. 

V okviru rebalansa letošnjega proračuna so dodatna 
sredstva med drugim dodelili za pomoč na domu, 
plače v vrtcih in vzdrževanje cest.
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                        + poštnina

18 90
EURPriročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

Cena posameznega priročnika je

JOGA MAMI IN DOJENČEK
Priročnik za varno  

in učinkovito okrevanje  
po porodu

JOGA ZA NOSEČNICE
Jogijski priročnik za varno  
in aktivno nosečnost

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Junijska seja 
občinskega sveta v Škofji 
Loki je štela kar 21 točk dnev-
nega reda, med katerimi je 
bil tudi rebalans letošnjega 
proračuna. Prerazporejajo 
se znatna sredstva na račun 
urejanja protipoplavne zašči-
te in gradnje vrtca, in sicer za-
radi terminskih zamikov. Za 
vrtec denimo še niso našli iz-
vajalca, razpis so ponovili, a 
letos bodo vseeno začeli gra-
diti. Vsega denarja, namenje-
nega tej naložbi, pa ne bodo 
mogli porabiti letos, zato ga 
namenjajo drugim investici-
jam v občinsko infrastruktu-
ro. Pač pa bo denar za vrtec in 
poplavno zaščito v večji meri 
porabljen prihodnje leto. 
Svetniki so rebalansu pritr-
dili, razen dveh, ki se jima 
neuspešen razpis ne zdi ute-
meljen razlog za takšno pre-
razporejanje. Dobro pri tem 

je vsaj to, da bo šlo več denar-
ja za ceste. 

V prvi obravnavi so svetni-
kom ponudili v branje pred-
log odloka koncesiji za poko-
pališko in pogrebno dejav-
nost. Razpravljali pa so tudi 
o predlogu odloka o ustano-
vitvi zavoda Osnovna šola 
Jela Janežiča. Z njim ponu-
jajo možnost še petega usta-
novitelja zavoda, in sicer po-
leg občin Škofja Loka, Žiri, 
Železniki in Gorenja vas - 
Poljane tudi Občino Med-
vode, saj je vse večji delež 
učencev iz sosednje obči-
ne. Odlok predlaga, da tudi 
Medvode pridobijo ustano-
viteljski status. Dogovori 
se tudi ključ delitve materi-
alnih stroškov in investicij 
med občinami. Na novo od-
lok določa tudi dejavnosti, 
ki so se od prejšnjega odlo-
ka spremenile. Soglasja Ob-
čine Medvode ta trenutek še 
nimajo.

Manj za vrtec in 
poplavno zaščito

Mateja Rant

Žiri – Praznovanje občinske-
ga praznika v Žireh združu-
jejo s praznovanjem dneva 
državnosti. Letos je bilo še 
posebno slovesno, saj je po 
dveh letih prizadevanj na 
Žirku zaplapolala slovenska 
zastava, ki jo je mogoče vi-
deti po vseh Žireh. »Nobena 
država ne more napredova-
ti, če ne spoštuje svojih sim-
bolov,« je ob tem poudaril 
župan Janez Žakelj, ki ver-
jame, da bomo le enotni, ne 
enoumni še naprej uspevali 
tudi v prihodnje.

Na slavnostni seji ob ob-
činskem prazniku je župan 
spomnil na številne kazalni-
ke, po katerih Žiri izstopajo 
v pozitivnem smislu, saj se 
med drugim ponašajo z vi-
soko zaposlenostjo in dobro 
infrastrukturo, občani pa se 
v svojem kraju počutijo var-
ne. Pred tremi leti so po žu-
panovih besedah sprejeli 
strategijo razvoja Žirov, ki jo 
zdaj tudi udejanjajo v skup-
no dobro, tako da jim je ne-
katere stvari v teh treh letih 
že uspelo izboljšati. Ta čas 
se veliko dogaja na področju 
urejanja cest v občini, konec 
maja so odprli tudi nov atlet-
ski stadion, ki predstavlja za-
četek največjega projekta v 

zgodovini samostojne obči-
ne, to je gradnje nove špor-
tne dvorane s povezoval-
nim delom ob osnovni šoli. 
V preteklem letu so veliko 
pozornosti posvečali še pro-
jektu gradnje medgenera-
cijskega centra, kjer še ved-
no čakajo na odločitev drža-
ve glede podelitve koncesije. 
Z obnovo zdravstvene posta-
je so omogočili delo dvema 
novima zdravnikoma dru-
žinske medicine in pediatri-
nji, zdaj pa jih čaka naložba v 

razvojno ambulanto, razmi-
šljajo tudi o širitvi pediatri-
je, je pojasnil Žakelj. Nada-
ljujejo še z urejanjem središ-
ča Žirov in Pustotnika. 

Osrednjo pozornost so ob 
pazniku seveda namenili le-
tošnjim občinskim nagra-
jencem, saj je po županovih 
besedah ljudem, ki znajo in 
hočejo kaj narediti za skup-
no dobro, pomembno po-
vedati, da so jih opazili ter 
da jih cenijo in so jim hva-
ležni. Naziv častni občan 

so podelili gospodarstveni-
ku in politiku Bojanu Star-
manu za trajen pečat in pri-
spevek k vzpostavitvi, razvo-
ju, ugledu in uveljavitvi ob-
čine Žiri. Oton Žakelj je pre-
jel priznanje občine za izje-
men prispevek h graditvi va-
ške skupnosti in razvoju vasi 
Breznica, Andraž Jereb pa 
za vrhunske športne dosež-
ke v judu. Županovo prizna-
nje je prejel Zlatko Padovac 
za koordinacijo postavitve 
slovenske zastave na Žirku.

Bojan Starman častni občan
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku so se v petek v Kulturnem središču Stare Žiri spomnili 
pomembnih dosežkov v preteklem letu in podelili letošnja občinska priznanja. 

Od leve prosti desni: župan Janez Žakelj, Zlatko Padovac, Oton Žakelj, Bojan Starman  
in Andraž Jereb / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V letu 2005 so 
se lastniki začeli pripravlja-
ti na postopek, leta 2011 pa 
je bil sprejet sklep o začet-
ku postopka, ki ga sicer vo-
dijo lastniki sami, občinska 
uprava pa koordinira pripra-
vo OPPN in je nekakšen me-
diator. Želja občine je, da se 
to območje končno uredi in 
lastniki lahko gradijo stano-
vanjske hiše, so poudarili na 
seji občinskega sveta v Škofji 
Loki. Izvedli so tudi urbani-
stično delavnico in na osno-
vi tega je prišlo do pripra-
ve gradiva. Na območju Li-
vada Žovšče naj bi gradi-
li 65 eno- ali dvostanovanj-
skih hiš, predvidena je tudi 
faznost gradnje. To obmo-
čje meri šest hektarjev, po-
leg gradnje individualnih 

hiš ga bodo tudi komunal-
no opremili. Na eno od ze-
mljišč bo umeščeno otroško 
igrišče. Ker gre za močvirnat 
teren, so izdelali tudi stro-
kovno podlago za ureditev 
zalednih voda z jarkom, ki 
bi jih speljali v bližnji vodo-
tok. Pripravljavci dokumen-
ta, ki so ga svetniki soglasno 
potrdili, so tudi pojasnili, da 
je bila za to območje nareje-
na komasacija zemljišč, za-
radi česar je bilo treba skle-
pati kompromise, lastniki 

pa so v zvezi s tem podpisali 
potrebna soglasja. 

Od 22. junija do vključno 
27. julija je sedaj dokument 
na ogled javnosti na javni 
razgrnitvi na Občini Ško-
fja Loka, in sicer vsak dan v 
poslovnem času občine, jav-
no je dostopen tudi na ob-
činski spletni strani. V času 
javne razgrnitve bo 28. juni-
ja ob 17. uri organizirana jav-
na obravnava v veliki sejni 
sobi na Upravni enoti Ško-
fja Loka, vse do 27. julija pa 

lahko ljudje na dokument 
dajejo svoje predloge in pri-
pombe. 

Sprejeli so tudi spremem-
be in dopolnitve odloka o ob-
činskem prostorskem načr-
tu. Vanje so vključene pobu-
de občanov, ki jih je 32 del-
no ali v celoti upoštevanih. 
Dokument med drugim 
vključuje nekatere občinske 
podrobne prostorske načrte. 
Nekateri so bili že izvedeni 
in se ukinejo, tako lokacijski 
načrt za Poljansko obvozni-
co, občinski lokacijski načrt 
za Grenc in zazidalni načrt 
za naselje Pod Plevno. Neka-
tere bodo nadomestili izved-
beni pogoji (OPPN za jedro 
Stare Loke, nekdanje Jelovi-
ce in dvorec Visoko), vključi-
jo pa se na novo veljavni načr-
ti za severno obvoznico in sta-
novanjsko gradnjo v Retečah. 

Razgrnili so dokument  
za Livado Žovšče
Občinski svetniki v Škofji Loki so med drugim tokrat obravnavali dopolnjeni osnutek  
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Livada Žovšče, ki je od petka  
naprej javno razgrnjen. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdorfer 
bo s sodelavci v sredo, 4. juli-
ja, poslovala na Mestni obči-
ni Kranj. S poslovanjem zu-
naj sedeža se skuša Varuh 
človekovih pravic Republike 
Slovenije približati tistim, 
ki ga potrebujejo. Enkrat na 
mesec varuhinja s sodelav-
ci obišče določen predel Slo-
venije in se pogovori z vse-
mi, ki za uveljavljanje svojih 
pravic potrebujejo pomoč. 

Vsakdo, ki ocenjuje, da so 
mu kršene pravice in bi mu 
lahko varuhinja s sodelav-
ci pomagala, naj pokliče na 
telefonsko številko 030 720 
225 najkasneje do ponedelj-
ka, 2. julija, do 15. ure. Pogo-
vori bodo potekali v prosto-
rih občine na Slovenskem 
trgu 1 v Kranju. Varuhinja 
se bo ob tej priložnosti sre-
čala tudi z županom Boštja-
nom Trilarjem in njegovimi 
sodelavci ter se pogovorila o 
prizadevanjih občine za spo-
štovanje pravic občanov. 

Varuhinja človekovih 
pravic v Kranju 

Na območju Livada Žovšče naj bi na šestih hektarjih 
zemljišč gradili 65 eno- ali dvostanovanjskih hiš, 
predvidena je tudi faznost gradnje. Na eno od zemljišč 
bo umeščeno otroško igrišče. Ker gre za močvirnat 
teren, so izdelali tudi strokovno podlago za ureditev 
zalednih voda z jarkom, ki bi jih speljali v bližnji 
vodotok. 
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Postanite donator  
osnovni šoli v svojem kraju  
z nakupom slikanice Pomisli

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

Več: www.amnesty.si/pomisli
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Aleš Senožetnik

Dragomelj – S časom poletnih 
dopustov sta neizogibno po-
vezana tudi povečan promet 
in zastoji na slovenskih avto-
cestah, predvsem v smeri pro-
ti morju in drugih turističnih 
krajih. Kot opozarjajo na Dar-
su, analize kažejo, da je naj-
slabši čas potovanja proti mor-
ju v petek popoldan in soboto 
zjutraj in dopoldan, medtem 
ko se največ prometa iz ob-
morskih krajev proti notranjo-
sti države vali v nedeljo popol-
dan. »Apeliramo, da se ljudje 
na pot odpravijo izven teh ter-
minov. Spremljajo naj prome-
tne informacije in vremenske 
razmere, saj se prometni to-
kovi spreminjajo tudi glede 
na vreme. Večkrat smo priča-
kovali povečan tok iz morja v 
nedeljo popoldan, pa je prišel 
že v petek popoldan,« opozar-
ja Ulrich Zorin, vodja službe 
za upravljanje s prometom in 
prometno varnostjo na Darsu.

Poleg povečanega prometa 
bodo večje prometne zama-
ške povzročala tudi večja dela 
na cestah. Poleg večjih obno-
vitvenih del na Ravbarkoman-
di in vipavski avtocesti pote-
kajo tudi rušenja cestninskih 
postaj, na gorenjski avtocesti 

rušenje cestninske postaje na 
Torovem, zaradi česar bo še 
do konca julija potekala delna 
prometna zapora.

Na Darsu voznike opozar-
jajo, naj spremljajo prometne 
razmere prek medijev, aplika-
cije DarsPromet+ ali spletne 
strani www.promet.si. Pred-
vsem pa voznikom priporo-
čajo strpno in varno vožnjo. S 
preventivno akcijo še posebej 
opozarjajo na upoštevanje var-
nostne razdalje. Neupošteva-
nje te je namreč drugi najpo-
gostejši razlog za prometno 
nesrečo, ki je v kombinaciji s 

preveliko hitrostjo lahko uso-
dna. Samo leta 2016 je bilo za-
radi neustrezne varnostne raz-
dalje 327 prometnih nesreč.

Kot pravi Nataša Kovše iz 
Darsa, pa premajhna varno-
stna razdalja otežuje vklju-
čevanje na avtocesto, preple-
tanje in prehitevanje, vse to 
pa upočasnjuje promet. Pre-
majhna varnostna razdalja 
povzroča tudi t. i. fantomske 
zastoje, torej zastoje brez pra-
vega razloga.

Od leta 2009 so nekateri av-
tocestni odseki označeni s te-
stom dveh sekund, s katerim 

lahko vozniki preverijo varno-
stno razdaljo do vozila pred 
sabo, temu pa letos dodaja-
jo še za zdaj začasno prome-
tno označitev s puščicama, ki 
sta v razmiku ustrezne varno-
stne razdalje. Začasna označi-
tev je za zdaj postavljena med 
počivališčem Povodje in prik-
ljučkom Vodice v smeri proti 
Kranju. Na Darsu bodo spre-
mljali promet na tem podro-
čju in v primeru pozitivnih 
sprememb lahko predlagajo 
pristojnemu ministrstvu, da 
ukrep umesti v redno prome-
tno signalizacijo.

Ključna je varnostna razdalja
Namesto jutranjih konic ob delavnikih gre v poletnih mesecih na avtocestah pričakovati poletne  
zastoje proti turističnim krajem ob koncih tedna.

Ulrich Zorin in Nataša Kovše

Maja Bertoncelj

Medvode – Občinski svet 
Občine Medvode je 20. ju-
nija soglasno sprejel odlok 
o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Medvode. Ta 
je s pripravo Strategije pro-
storskega razvoja in Prostor-
skega reda občine začela že 
v letu 2006, po spremem-
bi zakonodaje pa s sklepom 
določila, da bo nadaljevala 
s pripravo prostorskih ak-
tov in jih končala kot enoten 
prostorski akt Občinski pro-
storski načrt. Po dvanajstih 

letih je vendarle dobil zeleno 
luč. Z intenzivnimi usklaje-
vanji gradiva je pozitivno 
mnenje nanj dalo tudi 32 no-
silcev urejanja prostora.

Med večjimi sprememba-
mi namembnosti zemljišč 
so strateške pobude Obči-
ne Medvode pa tudi pobu-
de podjetij in občanov. Obči-
na Medvode je uspela s pro-
storsko umestitvijo parkirišč 
na turistično bolj obreme-
njenih območjih (Smlednik, 
Zbilje, Topol pri Medvo-
dah in Zavrh), novih infra-
strukturnih povezav, dobili 

so alternativno lokacijo za 
novogradnjo osnovne šole v 
Preski, umestili nove brvi za 
pešce in kolesarje čez Soro in 
Savo na treh lokacijah, dolo-
čili lokacijo za nov zbirni cen-
ter za ločeno zbiranje nene-
varnih komunalnih odpad-
kov, omogočena je prihodnja 
širitev pokopališč v Smledni-
ku in Zgornjih Pirničah ter 
začetek prostorskega ume-
ščanja Športnega parka Med-
vode, prvič so formalno do-
ločena območja namenje-
na tudi urbanemu vrtnarje-
nju. Nov občinski prostorski 
načrt so težko čakali tudi go-
spodarstveniki. Nova, manj-
ša območja, namenjena po-
slovnim dejavnostim, so do-
ločena v Sori, Mošah, Vašah, 
Medvodah (Preska) in Zbi-
ljah (Jeprca). Turistično se bo 
lahko razvijalo tudi območje 
ob igrišču za golf v Smledni-
ku z novimi namestitvenimi 
kapacitetami in območje na 
Golem Brdu, kjer pobudnik 
načrtuje rekreacijski center. 
Degradirano območje »hle-
vov v Hrašah« je spremenje-
no v območje, namenjeno 
centralnim dejavnostim. Na 

Občini Medvode poudarjajo 
še možnost gradnje poligona 
za prostovoljno gasilsko dru-
štvo v Vikrčah in možnost 
prestavitve kmetije na Verju. 
Je pa novi občinski prostor-
ski načrt manj naklonjen sta-
novanjski novogradnji. Ta je 
predvidena v Zbiljah (Žeje), 
Sori, Zgornjih Pirničah, Vi-
krčah in Vašah. 

V novem občinskem pro-
storskem načrtu so zajete po-
bude, ki so jih na Občini Med-
vode sprejemali do konca leta 
2013. Sprejemajo že nove, ki 
jih je že okrog sto petdeset. 
Začetek pregledovanja le teh 
in priprava začetkov postopka 
spremembe občinskega pro-
storskega načrta je predvide-
na že za letošnjo jesen. 

Sicer pa je v sprejetem ob-
činskem prostorskem načr-
tu upoštevan velik del strate-
ških pobud Občine Medvode 
in okrog tretjina podanih po-
bud občanov. Kot je bilo pou-
darjeno, so Medvode s svojo 
lego specifične in v velikem 
delu ležijo v tako ali druga-
če varovanem območju, tako 
da za večje spremembe in ra-
zvoj ostane malo možnosti.

Dokument za razvoj občine
Na junijski seji občinskega sveta Občine Medvode glasen aplavz, saj so svetniki sprejeli odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode, ki so ga začeli pripravljati že pred dvanajstimi leti.

Občina Medvode je uspela s prostorsko umestitvijo 
parkirišč na turistično bolj obremenjenih območjih 
(Smlednik, Zbilje, Topol pri Medvodah in Zavrh), 
novih infrastrukturnih povezav, dobili so alternativno 
lokacijo za novogradnjo osnovne šole v Preski, 
umestili nove brvi za pešce in kolesarje čez Soro in 
Savo na treh lokacijah, določili lokacijo za nov zbirni 
center za ločeno zbiranje nenevarnih komunalnih 
odpadkov, omogočena je prihodnja širitev pokopališč 
v Smledniku in Zgornjih Pirničah ter začetek 
prostorskega umeščanja Športnega parka Medvode, 
prvič so formalno določena območja namenjena tudi 
urbanemu vrtnarjenju.

Aleš Senožetnik

Komenda – Komendski ob-
činski svet je na zadnji seji 
obravnaval predloga odlo-
kov proračunov za prihod-
nje dve leti. Drugo leto tako 
v komendi načrtujejo nekaj 
manj kot 5,9 milijona evrov 
prihodkov in 5,8 milijona 
evrov odhodkov. Leta 2020 
pa so načrtovani prihodki in 
odhodki nekaj višji in znaša-
jo 6,4 milijona evrov oziro-
ma 6,1 milijona evrov.

Kot je povedala Mira Crn-
kovič s komendske občinske 
uprave, je približno sedem-
deset odstotkov odhodkov 
namenjenih za financiranje 
zakonskih obveznosti, ki se v 
zadnjih letih povečujejo, na-
črtujejo pa tudi odplačilo kre-
ditov, in sicer 292 tisoč oziro-
ma 294 tisoč evrov v vsakem 
izmed prihodnjih dveh let. V 

prihodnjih letih se nadejajo 
tudi transfernih dohodkov 
iz državnega in evropskega 
proračuna, predvsem na ra-
čun investicije v krvavški vo-
dovod ter komasacije na po-
dročju Drnovega ter Nasovč 
in Kaplje vasi.

Kot je bilo med razpravo 
slišati iz svetniških vrst, si 
želijo vlaganja v cestno infra-
strukturo. Roman Grošelj je 
predlagal uvrstitev obnove 
ceste skozi Klanec v načrt ra-
zvojnih programov, za kate-
ro meni, da je ena najslab-
ših v občini. Martina Prezelj 
se je zavzela za sredstva za 
cestno infrastrukturo v Ko-
mendski Dobravi, Klara Pre-
zelj pa za obnovo mosta čez 
Pšato in ceste v Suhadolah.

Drugo branje proračunov 
bo sledilo predvidoma na 
septembrski seji občinske-
ga sveta.

Na mizi proračuna 
za naslednji leti
V Komendi so obravnavali predloga proračunov  
za prihodnji leti. Občinska uprava večjih  
investicij ne predvideva. Svetniki si želijo 
predvsem obnov cest.

Žirovnica – Ob dnevu državnosti bo v četrtek, 28. junija, ob 
19. uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici predstavitev knjige 
Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna 1991. Avtor doc. 
dr. Drago Papler opisuje vlogo elektrodistribucijskega podjetja 
pri osamosvajanju Slovenije.

Predstavitev knjige ob dnevu državnosti

www.gorenjskiglas.si
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Igor Kavčič

Kranj – Gorenjski muzej že 
desetletja sodeluje z Numiz-
matičnim društvom Slove-
nije, posebno intenzivno pa 
zadnja leta, ko vsako leto pos-
tavijo najmanj eno skupno 
razstavo. Na tokratni razsta-
vi, ki je na ogled še do 1. juli-
ja, numizmatiki predstavlja-
jo denar, na katerem se po-
javljajo motivi rastlin in živa-
li. Če samo pogledamo v svo-
je aktualne denarnice ali v tis-
te izpred nekaj let, ko še nis-
mo imeli evra, rastlinske in 
živalske motive najdemo že 
na tolarjih, danes pa vsaj naša 
kovanca za en cent in dvajset 
evrskih centov krasita motiva 
štorklje in lipicancev. Zanimi-
vo je, da v zadnjem času najra-
zličnejše države kar tekmuje-
jo, katera bo skovala ali nati-
snila čim bolj barvit, živahen 
in privlačen motiv na denarju. 
Posebno pri kovancih lepota 
in barvitost odločilno vplivata 
na njihovo zaželenost v zbir-
kah zbiralcev.

Tokratna razstava seveda 
ne predstavlja samo aktual-
nega denarja, ampak je tudi 
zgodovinsko zasnovana. Ži-
valski in rastlinski motivi se 
pojavljajo na denarju skoraj 
od njegovega začetka. Tako 
antični Grki kot tudi Kelti in 
Rimljani so svoje kovance 
radi krasili s podobami živa-
li in rastlin, ki so predstavlja-
le močne simbole, božanske 
atribute in umetniške po-
dobe, ki so jih vsakodnev-
no videvali v naravi. Živali in 

rastline se v srednjem veku 
poistovetijo s krščansko 
simboliko ter tako to tradi-
cijo prenesejo v moderno 
dobo.

V prvi vitrini na razstavi si 
tako lahko ogledamo antični 
denar, srednjeveške kovan-
ce in v nadaljevanju kovance, 
ki so jih naši predniki upo-
rabljali v času Habsburža-
nov. Mnogo bližji nam je de-
nar iz nekdanje Jugoslavije, 
ki se ga njegovi uporabniki 
še kako dobro spominjamo. 
Ob predstavljenih kovancih 
in bankovcih so dodani tudi 
zanimivi zapisi in razlage o 
posameznih motivih.

Vsa lepota živalskih in ra-
stlinskih motivov pa še zlas-
ti pride do izraza pri sodob-
nih jubilejnih izdajah ali za 
posebne priložnosti skova-
nih kovancih. Čudoviti so 
trievrski kovanci z barvni-
mi motivi živali. Menda se 
po redni ceni lahko kupijo 
za 120 evrov po kosu, na čr-
nem trgu pa stanejo ... kdo-
ve koliko. Podobno zanimi-
vi so avstralski z morskimi 
živalmi ali pa Beloruski z 
astrološkimi znamenji in 
kristali. Bika najdemo tudi 
na kovancu, ki je bil skovan 
za bosansko valuto, ki niko-
li ni prišel v obtok. Posebej 
slikovita pa je dolga vitrina 
z bankovci s celega sveta, na 
katerih so podobe tako ek-
sotičnih kot nam bolj zna-
nih živali in rastlin, za vizu-
alno prepričljivost pa znajo 
poskrbeti tudi vešči obliko-
valci.

Tudi denar je lahko 
lep in pisan 
V Stebriščni dvorani Mestne hiše je na ogled 
zanimiva razstava z naslovom Flora in favna na 
denarju. 

Razstava kovancev in bankovcev z motivi živali in rastlin je 
izjemno slikovita. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Slavnostni koncert 
ob zaključku šolskega leta je 
v Glasbeni šoli Kranj stalni-
ca zadnjih let. Večer v tradi-
cionalno polni dvorani Kon-
gresnega centra je tudi tok-
rat imel dva dela – glasbe-
nega, v katerem so se letos 
predstavili Mladinski pihal-
ni orkester ter odlični solisti, 
in poslovilnega s pohvalami 
za učence, ki z letošnjim le-
tom zaključujejo šolanje 
v glasbeni šoli, med njimi 
pa nagradijo tudi najboljše 

učence letošnjega in pre-
teklih let. Orkester, v kate-
rem igrajo učenci, ki v pov-
prečju štejejo okrog 14 let, 
na pomoč pa jim je prisko-
čilo še nekaj bivših učencev, 
je pod vodstvom neumorne-
ga Tomaža Kukoviča nav-
dušil prisotne. Mladi glas-
beniki so v skladbah avtor-
jev, kot so J. de Haan, F. in 
M. Jeanjean, Bojan Adamič 
in lahko bi rekli hišni skla-
datelj Gašper Jereb, zvene-
li lepo in ubrano. V sklad-
be so vključili tudi odlič-
ne soliste, sicer vse tri tudi 

prejemnike velike nagrade 
Glasbene šole Kranj, Jerne-
ja Mišiča (harfa), Gabra Av-
sca (klarinet) in Štefana Ko-
sirnika (harmonika), kot so-
list pa je nastopil tudi Vito 
Krajnik (pikolo).

Šolanje je letos z vsaj še-
stimi opravljenimi razredi 
instrumenta zaključilo 63 
učencev, štirje bodo nada-
ljevali šolanje na konserva-
torijih, eden pa na Akademi-
ji za glasbo v Ljubljani. Le-
tošnje leto je bilo za učence 
kranjske glasbene šole tudi 
sicer zelo uspešno, saj so se 

udeležili 16 različnih doma-
čih in tujih tekmovanj. Vseh 
tekmovalcev je bilo petdeset, 
sodelovalo je trideset učite-
ljev (23 mentorjev, sedem 
korepetitorjev), skupaj pa so 
zabeležili 62 tekmovalnih 
nastopov. Zanje so učenci 
prejeli 25 zlatih priznanj (od 
tega tri prve nagrade in eno 
drugo), 15 srebrnih priznanj 
in 16 bronastih priznanj ter 
šest priznanj za udeležbo. 

Veliko nagrado Glasbene 
šole Kranj je torej prejel kla-
rinetist Gaber Avsec (men-
torica Eva Krajnčan), ki bo 
šolanje nadaljeval na Kon-
servatoriju za glasbo in balet 
v Ljubljani. Tu bo šolanje na-
daljeval tudi drugi nagraje-
nec harmonikar Štefan Ko-
sirnik (mentor Dejan Ma-
leš). Veliko nagrado je pre-
jel tudi harfist Jernej Mišič 
(mentorica Bronislava Prin-
čič), ki bo šolanje nadaljeval 
na Državnem konservatori-
ju Jacopo Tomadini v itali-
janskem Vidmu. Male na-
grade za izjemne dosežke 
v šolskem letu 2017/2018 
so prejeli Eva Igličar (kla-
vir, mentorica Jasmina Po-
gačnik), Tilen Lotrič (petje, 
mentor Janez Hostnik) in 
Nejc Urh (kitara, mentorica 
Tanja Rozman).

Najboljše še za zaključek
V Glasbeni šoli Kranj so s slavnostnim koncertom Mladinskega pihalnega orkestra s solisti ter 
podelitvijo pohval in nagrad učencem v sredo na Brdu zaključili letošnje šolsko leto.

Gaber Avsec z mentorico Evo Krajnčan, Štefan Kosirnik z mentorjem Dejanom Malešem in 
Jernej Mišič z mentorico Bronislavo Prinčič / Foto: arhiv Glasbene šole Kranj

Igor Kavčič

Ljubljana – Nagrado kresnik 
za najboljši slovenski ro-
man preteklega leta pode-
ljuje časopisna hiša Delo 
od leta 1991 naprej in ned-
vomno velja za vodilno lite-
rarno nagrado pri nas. Bera 
romanov slovenskih avtor-
jev v preteklem letu je bila 
odlična, o čemer priča kar 
172 novih naslovov. Izmed 
desetih nominirancev, ob-
javljenih pred dvema mese-
cema, smo na Rožniku poz-
dravili pet finalistov: In lju-
bezen Draga Jančarja, Sve-
ti boj Vlada Žabota, ki sta 
izšla pri Beletrini, Vse moje 
Amerike Štefana Kardoša, 
Gramoz Florjana Lipuša ter 
Starec in jaz Sarivala Sosiča, 
ki so izšli pri Založbi Litera. 
V programu kresnega veče-
ra so v krajših pogovorih z 
voditeljico programa Blaž-
ko Müller Pograjc avtorji 
svoje romane tudi predsta-
vili publiki. Medtem ko je 
strokovna žirija, ki so jo ses-
tavljali literarni zgodovinar 

Tone Smolej (predsednik), 
Tina Vrščaj, Tina Kozin in 
Alen Albin Širca, za kako 
uro sedla v klavzuro, da do-
loči zmagovalca, so na odru 
nastopili skupina Same 
babe, Počeni škafi, Teo Col-
lori & Momento Cigano, na 
svojevrsten način praznič-
no pa je kresni večer začinil 
še Ženski pevski zbor Car-
men manet.

Po deseti zvečer je žirija 
objavila letošnjega dobitni-
ka nagrade kresnik – Draga 
Jančarja za roman In ljube-
zen tudi. To je po romanih 
Zvenenje v glavi (1999), Ka-
tarina, pav in jezuit (2001) in 
To noč sem jo videl (2011) če-
trti njegov roman, ki je pre-
jel nagrado kresnik. V obra-
zložitvi je žirija med drugim 
zapisala, da se je avtor tudi 

tokrat velikopotezno poglo-
bil v čas druge svetovne voj-
ne, da za bralce izpiše pre-
pričljiv vojni in ljubezen-
ski vrtinec, neločljivo prep-
lete usode treh junakov – 
Sonje, Valentina in Ludvi-
ka – in v tem posebno dob-
ro posnema življenje. Nato 
se loti upodabljanja tiste-
ga, kar je najtežje ubesedi-
ti – kako se človek, ki je ob-
čutljivo, a ne nujno tudi etič-
no bitje, znajde ali ne znaj-
de v skrajnih zgodovinskih 
okoliščinah. »Zdi se mi, da 
gre za temo, ki nas še ved-
no spremlja – in nas bo ver-
jetno spremljala še desetle-
tja. Gre za ključno obdobje 
slovenske zgodovine in tudi 
neko moje osebno izkustvo, 
ki me je spremljalo pravza-
prav vse od mojega maribor-
skega otroštva in mladih let. 
Ta roman je nekako čakal, 
da ga napišem,« je povedal 
Drago Jančar in nato v druž-
bi »kresnic« ob pesmi Car-
men manet ter številnih lju-
biteljev slovenskega romana 
prižgal letošnji kres.

Kresnik že četrtič Jančarju
Kresnika za najboljši roman z letnico 2017 je v soboto zvečer na že tradicionalni prireditvi na Rožniku 
četrtič doslej prejel Drago Jančar, tokrat za roman In ljubezen tudi.

Drago Jančar, ovenčan z lovorovim vencem, je letos osvetlil 
kresni večer. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Danes, v torek, 26. junija, ob 17. uri bo v Galeriji Mestne 
občine Kranj v prvem nadstropju občinske stavbe odprtje raz-
stave likovnih del slikarja Vojka Gašperuta - Gašperja. Sli-
karska dela večkrat nagrajenega mednarodno uveljavljenega 
umetnika imajo še posebno dragocenost, saj jih avtor slika z 
usti, so med drugim v povabilo k razstavi zapisali na kranjski 
občini.

Razstava del Vojka Gašperuta
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Zoran Račič

Lesce – Minuli konec te-
dna se je v Lescah zbralo kar 
212 padalcev in padalk iz 24 
držav. V petek zaradi slabe-
ga vremena ni bilo izvedene-
ga nobenega skoka, zato pa 
so v soboto in nedeljo prire-
ditelji uspeli izvesti sedem 
od predvidenih osmih serij. 

V tekmovalnem smislu so 
bili najbolj zadovoljni Madža-
ri, ki so slavili ekipno in med 
moškimi, a tudi slovenska 
bera je odlična. Ekipa Elan je 
bila sicer dolgo časa v vodstvu, 
žal pa so naši padalci v šesti in 
sedmi seriji naredili nekaj na-
pak, kar jih je stalo najvišje 
stopničke, a tudi tretje mes-
to je v tako močni konkuren-
ci izjemen uspeh. Z zmago se 
je ves čas spogledovala tudi 
Maja Sajovic, ki je podobno 
kot ekipa Elan vodila do pete 
serije, v zadnjih dveh pa stori-
la dve manjši napaki, zavoljo 
katerih je morala stisniti roko 
odlični Francozinji Deborah 
Ferrand. Da so bili Slovenci 

na zmagovalnih stopničkah 
v vseh treh konkurencah, sta 
poskrbela še Peter Balta in Ro-
man Karun, ki sta si razdeli-
la tretje mesto, čeprav je tudi 
pri Karunu močno dišalo po 
zmagi, ki jo je tekmecem pre-
pustil v zadnji seriji.

»S svojim skakanjem sem 
iz redno zadovoljen, sploh 

za  radi rezultatov na treningu, 
ki niso bili na tej ravni. Zado-
voljni smo tudi zaradi ekipne-
ga uspeha, saj so naši tekme-
ci trenirali precej več kot mi, 
kar se zagotovo pozna. Vre-
menski pogoji so bili vseka-
kor pisani nam na kožo, kaj-
ti v zadnjih dneh smo trenira-
li na padalskem krogu, kjer se 

je vreme nenehno spreminja-
lo,« je tekmovanje ocenil Ro-
man Karun.

Pred padalci je še dolga 
sezona, julija jih čakata dve 
tekmi svetovnega pokala, av-
gusta sta na sporedu dve sve-
tovni prvenstvi, septembra 
pa še zaključek svetovnega 
pokala z dvema tekmama.

Ekipni uspeh naših padalcev
Na leškem letališču je od četrtka do nedelje potekalo drugo letošnje tekmovanje za svetovni  
pokal v skokih na cilj, naši pa so si trikrat priskakali tudi stopničke.

Naši padalci so se na domači tekmi dobro odrezali. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so naši 
najboljši smučarski skakalci 
že opravili prve treninge na 
skakalnici v Kranju. S tribun 
jih je opazoval Peter Prevc, 
ki se jim bo na skakalnici 
predvidoma pridružil šele 
avgusta.

Kako ste se spočili od minu-
le sezone?

»Z dekletom sva bila teden 
dni v Valenciji, saj ta ni pre-
daleč, je pa zelo lepa. Med do-
pustom sem si res vzel čas in 
se dobro spočil, nato pa me 
je čakala operacija gležnja in 
dopust sem si še podaljšal.«

Zakaj je bila operacija pot-
rebna?

»Zadnja leta se mi je zače-
la na gležnju zaraščati oziro-
ma naraščati kost in vsako 

leto je bil gleženj manj gib-
ljiv. Zdravniki temu rečejo 
utesnitveni sindrom. Vedno 
bolj me je bolelo in to je bilo 
treba urediti.«

Okrevanju po operaciji so 
bile najbrž prilagojene tudi 
priprave?

»Trenirati sem začel hitro, 
sedaj lahko rečem, da prehit-
ro, in vse skupaj se je znova 
razbolelo in zateklo. Tako mo-
ram trenutno znova počivati.«

Vmes ste postali tudi oče, saj 
sta z dekletom Mino pred 
kratkim povila sina Ludvika. 
Kako se znajdete v tej vlogi?

»Lahko rečem, da je lepo, 
ker imava doma dojenčka. Je 
pa res, da prve dneve za otro-
ka nisem najpomembnejši. 
Moja vloga je predvsem go-
spodinjsko delo in pomoč 
tako mami kot dojenčku.«

Kdaj načrtujete vrnitev na 
treninge?

»Trenutno imam kar ne-
kaj dela s terapijami. Nasled-
njih 14 dni imam ob terapi-
jah predpisan počitek brez 
treningov. Nato se bomo gle-
de na stanje odločili, kako bo 
s treningi. Če bo vse po sreči, 

bom avgusta začel trenirati 
tudi na skakalnici.«

O poletni tekmovalni sezo-
ni gotovo ne razmišljate več?

»Ne, poletno sezono bom 
pač julija in avgusta moral 
izpustiti. Drugače pač ne 
gre.«

Zdravi poškodbo in pestuje
Smučarski skakalec Peter Prevc je po kratkih počitnicah odšel na operacijo gležnja, pred kratkim  
pa je postal tudi oče.

Peter Prevc si je po operaciji moral vzeti še nekaj  
počitka. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – S petkovim slav-
nostnim odprtjem, na kate-
rem je slovensko zastavo no-
sil telovadec Sašo Bertoncelj, 
so se na nogometnem stadi-
onu v Tarragoni uradno zače-
le 18. sredozemske igre. Tek-
movanje bo potekalo do 1. ju-
lija, na njem pa sodeluje tudi 
močna slovenska delegacija s 
179 športniki v 25 panogah.

Prvi dobitnik medalje za 
Slovenijo je bil Ormožan Ke-
vin Venta, ki je z zračno pištolo 
na deset metrov osvojil srebr-
no medaljo, prvi dan pa sta za 
bronasti kolajni poskrbeli pla-
valki Tjaša Oder na osemsto 
metrov prosto in Neža Klan-
čar na sto metrov prosto.

Na sredozemske igre se je 
odpravilo tudi šest najboljših 
slovenskih karateistov. Naša 

najuspešnejša tekmovalka 
Kra njčanka Tjaša Ristič se je 
v svojem prvem boju pome-
rila s Tunizijko Hasnaouije-
vo, kjer je slavila z 2 : 0, nato 
je naslednji dvoboj odigrala s 
Hrvatico Ano Lenard in svo-
jo premoč pokazala z rezul-
tatom 6 : 3. Tekmo je nada-
ljevala z Italijanko Lallovo ter 
se z rezultatom 4 : 0 uvrsti-
la v finale. V zaključni borbi 
se je pomerila z aktualno sve-
tovno prvakinjo Egipčanko 
Loflyjevo ter si po zmagi za-
gotovila zlato medaljo.

Prav tako izjemno borbe-
nost je pokazala Lina Pušnik 
in osvojila bronasto medaljo. 

V nedeljo so naši športni-
ki zbirki medalj dodala še štiri 
nove. Dve srebrni so prispeva-
li lokostrelci, po eno bronasto 
pa kajakašica Anja Osterman 
in strelka Živa Dvoršak.

Najboljša v Sredozemlju
To je kranjska karateistka Tjaša Ristič, ki je med 
našimi športniki osvojila prvo zlato medaljo na 
Sredozemskih igrah v Tarragoni.

Kranj – »Vesel sem, da ste po nekaj letih ponovno prinesli na-
slov državnega prvaka v Kranj. Tako ste pokazali, da se v klubu 
dobro dela. Nekaj k temu pripomore tudi občina, ki zagotavlja 
prostor za treninge,« je ob čestitki državnim prvakom Aka-
demskega vaterpolskega kluba Triglav dejal podžupan Boris 
Vehovec. Na kranjski občini so namreč minuli petek gostili 
člansko moštvo Triglava, ki si je v tej sezoni po petih letih 
priigralo naslov najboljših v državi. Zbranim je v imenu kluba 
in Športne zveze Kranj čestital tudi Tadej Peranovič. »Veseli 
smo, da se je pokal vrnil v Kranj, ki ima tradicijo in bogato 
zgodovino ter vrhunsko infrastrukturo. Trudili se bomo, da 
bodo pogoji za šport, ki lahko prinese vrhunske rezultate, čim 
boljši,« je poudaril Peranovič.

Čestitke vaterpolskim prvakom

Kranjski podžupan Boris Vehovec je čestital državnim 
vaterpolskim prvakom. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo nedeljo je v 
Mirni Peči potekalo letošnje 
državno prvenstvo v kole-
sarstvu. Med člani je zmagal 

Matej Mohorič iz Podblice, 
kolesar ekipe Bahrain-Meri-
da. Do svojega prvega naslo-
va v članski elite konkuren-
ci je prišel po 178,5 kilome-
tra v Mirni Peči, kjer je ugnal 

klubska kolega Domna No-
vaka na drugem in Luko Pi-
bernika na tretjem mestu. 
Majico državnega prvaka 
med mlajšimi člani je osvo-
jil Tadej Pogačar, drugi je bil 

Izidor Penko, tretji pa član 
Kolesarskega kluba Kranj 
Nik Čemažar. Iz kranjskega 
kluba se je izkazala tudi Taj-
da Mohorič, ki je bila pri sta-
rejših mladinkah druga.

Matej Mohorič je državni prvak

Jože Marinček

Kamnik – Minulo soboto so 
bazen Pod skalco zasedli va-
terpolisti, ki so se zbrali na 
25. shodu. Začelo se je z igra-
njem pokala za vaterpoliste 
do 15. leta. V prvem polfi-
nalnem obračunu so mladi 
iz Triglava z 21 : 8 premaga-
li vrstnike iz Ljubljane Slo-
vana. V drugem polfinali so 
se pomerili mladi iz Kamni-
ka in Kopra 1958. Boljši so 
bili domačini, ki so zmaga-
li z 11 : 6. V finalu sta se nato 
pomerila Triglav in Kamnik. 
Mladi iz Kranja so zmagali 
s 14 : 7. AVK Triglav je pod 
vodstvom trenerja Rada 

Čermelja nastopil postavi: 
Nikola Rajlič, Nejc Peric, 
Jaka Grabec, Jaša Lah, Jure 
Zupan, Aleksander Pauno-
vič, Juš Vončina, Rok Becič, 
Maks Becič in Tim Dragaš. 
Čas med tekmami kategori-
je do 15 let so zapolnili dečki 
do 11 let, ki so odigrali zad-
nji turnir te sezone. Nastopi-
li so mladi iz Ljubljane, Ko-
pra, Kamnika, Nove Gorice, 
Rovinja in Opatije. Že v pe-
tek so v Kamniku nastopi-
li veteran in v hladnem vre-
menu odigrali le eno tekmo. 
Ekipa Mroža je z 10 : 5 pre-
magala ekipo, sestavljeno iz 
igralcev Kranja 75, Vodovo-
dnega stolpa in Kamnika.

Vaterpolisti v Kamniku
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Mandala Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 78 )

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

Ste kdaj risali, slikali ali 
barvali mandale? Poskusite. 
Že samo opazovanje nači-
na, kako mandalo barvamo 
ali rišemo, nam lahko po-
maga ozavestiti ali pridobi-
ti odgovore za različne situa-
cije, ki jih želimo razumeti. 
Videti vzorce svojega delo-
vanja, uvideti, kje se zatika-
mo, spotikamo. Poiskati od-
govore, kako se spremeniti, 
preseči omejitve, če nam ne 
ustrezajo več. 

Mandala v dobesednem 
prevodu iz sanskrta pome-
ni krog. 

Z današnjim člankom se 
zaključuje krog mojega pi-
sanja v tej rubriki in se pos-
lavljam od vas. V spomin na 
naše druženje vam na foto-
grafiji podarjam svojo man-
dalo, ki sem jo naslikala 
zase. Preden sem jo začela 
slikati, sem ji dala namen: 

zdravljenje. Zdravljenje vse-
ga, kar ni harmonično, kar 
ni v ravnovesju. Pomoč pri 
ohranjanju fizičnega zdrav-
ja. Zdravljenje odnosov. 

Mandala vam s svojo ener-
gijo lahko pomaga pri pre-
obražanju vsega starega, 
da se naredi prostor nove-
mu. Če jo boste uporablja-
li, ji lahko daste svoj namen 
in prosite, da vas njena ener-
gija podpre v tem, kar želi-
te doseči. Zaupajte. Uspelo 
vam bo. 

In na koncu današnjega 
članka še najpomembnej-
ša in najmočnejša manda-
la, ki zdravi in rešuje vse od-
nose in težave. Polepša tre-
nutek ali dan. Vedno in pov-
sod. To je hvaležnost. Iskre-
na zahvala. 

Hvala …
… za zaupanje in prilož-

nost, spoštovana direktorica, 

gospa Marija Volčjak. Da 
sem smela leto in pol z bral-
ci vašega Gorenjskega glasa 
deliti svoja razmišljanja in 
vedenja. In fotografije. Da, 
razen redkih izjem so bile 
poleg zapisov tudi te moj iz-
delek. Sem odkrila še eno 
strast v sebi poleg pisanja in 
slikanja mandal. 

… vam, bralkam in bral-
cem te rubrike, da ste si vze-
li čas in prebrali zapisano. 

… vsem sodelavkam in so-
delavcem te rubrike (Grega, 
lektorice, oblikovalci, teh-
nično osebje in vsi drugi), ki 
ste moje zapise in fotografi-
je postavili v tisku primerno 
obliko. 

… Mateji in Petri, ki sta mi 
skrbno vsak teden poslali iz-
vod objavljenega članka za 
moj arhiv. 

Ste kdaj pomislili, koliko 
ljudi sodeluje pri kakšnem 

od vaših opravil, da je to iz-
vedeno tako, kot ste si za-
mislili. Ogromno. Vpe-
ti smo v mrežo odnosov, 
le redko kaj lahko izpelje-
mo popolnoma sami. Brez 
sodelovanja ali vpletenos-
ti soljudi. Zato je prav, da 
se tega zavedamo in zač-
nemo ceniti in spoštovati 

prispevke drug drugega. 
In se naučimo iskreno reči 
hvala. In svet in mi v njem 
bomo lepa, barvita, poveza-
na, prijazna, harmonična 
mandala. 

Iskrena hvala.
In uspešno pisanje nasle-

dniku oziroma naslednici v 
tej rubriki.

Jelena Justin

Nič ni lepšega kot razi-
skovanje novih krajev, is-
kanje novih poti in obču-
dovanje razgledov z do se-
daj neznanih vrhov. Danes 
se bomo odpravili na vrh, ki 
kraljuje nad mejnim preho-
dom Robič oziroma se dvi-
ga nad reko Nadižo. Po Po-
ljanski dolini se zapeljemo v 
Cerkno, od koder nadaljuje-
mo do Mosta na Soči, nato 
pa skozi Tolmin do Kobari-
da, kjer zavijemo proti mej-
nemu prehodu Robič. Mal-
ce za mejnim prehodom je 
vas Štupca/Stupizza. Sre-
di vasi zavijemo desno na 
makadamsko parkirišče, 
kjer parkiramo. Južno od 
parkirišča je mostiček čez 
reko Natisone oz. Nadižo po 

naše. Prečkamo reko in na 
drugi strani brega zavijemo 
desno. Sledimo poti št. 754 
proti planini in vrhu Mon-
te Mia. Hodimo ob reki, ne-
kaj časa brez vzpona, nato 
pa dosežemo strmo, skoraj 
tlakovano mulatjero, po ka-
teri hitro pridobivamo viši-
no. Vmes so celo narejene 
stopnice. Narava okoli nas je 
edinstvena. Obdaja nas za-
raščeni gozd, polno je prap-
roti, mahov, lišajev, skal, ki 
jih preraščajo korenine dre-
ves; pravi pragozd. Po prib-
ližno tridesetih minutah 
hoje nas smerokaz usme-
ri desno. Pot se začne str-
mo dvigati skozi gozd in ne 
popusti. Vsake toliko časa 
nas informacijske table, 
žal le v italijanščini, opozo-
rijo na okolico in kaj lahko 

vidimo. Hodimo namreč po 
poti Sentiero Nat. Pradoli-
no. Na planini Mia/Casera 
Mia je neoskrbovano zaveti-
šče. Morda si lahko vzame-
mo nekaj minut za počitek, 
sicer pa ob desni strani za-
vetišča nadaljujemo naprej 
proti vrhu. Hitro dosežemo 
gozdno cesto, križišče nekaj 
poti, a mi sledimo markaci-
jam, ki nas usmerijo desno. 
V tem delu poti bodimo po-
zorni na markacije. Pot je si-
cer odlično označena, a ho-
dimo po zakraseli pokraji-
ni. Če bi bila pot slabše oz-
načena, bi se izgubili v labi-
rintu kraške pokrajine in bi 
bil vzpon prava pustolovšči-
na. Pot se približa robu, kjer 
se nam odpre pogled na gre-
ben Stola z Brinico, zadaj vi-
dimo greben Muscev z Zaja-
vorjem, še bolj zadaj je Ka-
nin pa Žrd in velikani Zaho-
dnih Julijcev in tudi Karnij-
ske Alpe. Markacije nas vo-
dijo v desno in nas pripelje-
jo na vrh Monte Mia. Z vrha 
se odpre lep razgled na Ma-
tajur, spodaj pa je ena najto-
plejših alpskih rek Nadiža. 

Z vrha se vrnemo do pla-
nine, kjer pa gremo mimo 
zavetišča in po drugi poti 
spustimo v smeri sedla Nad 
Pradolom in Štupice. Sestop 
najprej poteka po cesti, ki pa 
se konča in nas usmeri na 
stezo skozi gozd. Spust je v 
zgornjem delu še zmerno 
strm, nato pa strmina na-
rašča. Hodimo po listju in 

med skalami. Sestop je res-
nično strm, ponekod tudi 
malce neprijeten, saj je pot 
v senci in je precej vlažno in 
spolzko. Previdno. Ko stopi-
mo na pot, ki pelje skozi pra-
gozdno dolino (Valle di Pra-
dolino), zavijemo levo. Pot 

poteka skoraj po ravnem. 
Tudi tukaj so informacij-
ske table, ki razlagajo okoli-
co, po kateri se gibamo. Ču-
dovita dolina, ne preveč vro-
ča, lahko je pa soparno. Ko 
smo pri odcepu za Mio, kjer 
smo zjutraj zavili desno, 

smo zašpilili turo, zato se 
po znani poti vrnemo nazaj 
do izhodišča. 

Nadmorska višina: 1236 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 5 ur in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Mia (1237 n. m.)

Hrib s pragozdom
Skromna višina, a precejšnja višinska razlika. Pot skozi pragozd. Neokrnjen 
svet nad reko Nadižo, eno najtoplejših alpskih rek.

Monte Mia v popoldanskem soncu in kristalno čista Nadiža / Foto: Jelena Justin

Na planini Mia; do vrha nas loči še približno 30 minut. / Foto: Jelena Justin

Pragozd v dolini Pradolino / Foto: Jelena Justin
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Maša Likosar

Kranj – Življenje je košarka je 
dobrodelni projekt, ki spod-
buja integracijo oseb z mot-
njami v duševnem razvoju v 
sodobno družbo. Šport, v ka-
terem načeloma igrajo vsi za 
enega in eden za vse, je že 
večkrat dokazal, da ne pozna 
meja. Preprečuje se stigma-
tizacija ljudi z motnjami v 
duševnem razvoju in njiho-
vo odrivanje na rob družbe. 

Projekt je zaživel leta 
2009, ko so bili na košar-
karski kamp Boki Nachbar 
povabljeni VDC Kranj ter 

VDC Koper, ob dnevu odpr-
tih vrat kampa pa so odigra-
li prvo revijalno tekmo. Te-
daj je kranjski košarkar Sini-
ša Drobnjak dal pobudo, da 
bi se ta dva centra redno po-
merjala na tovrstnih dogod-
kih.

Pobuda je bila uresničena 
in letos so se že desetič po-
merili na revijalni tekmi V 
Kranju. Vodja projekta, sod-
nik tekme in trener varovan-
cev iz Kranja Siniša Drob-
njak je pojasnil, da nadobu-
dni košarkarji redno trenira-
jo enkrat mesečno od janu-
arja do maja skupaj z dijaki v 

sklopu učne ure športa.
Tokrat se je pomerilo kar 

štirideset igralcev, VDC 
Kranj in VDC Vrhnika - Idri-
ja, ki so dosegli 47 košev, na-
sproti VDC Koper in VDC 
Nova Gorica, ki so dosegli 
27 košev. Vsaki skupini sta 
se pridružila dva dijaka Sre-
dnje tehniške šole Kranj. 

»Zmaga je res ostala 
doma, a rezultat in zma-
ga nista bila v ospredju. 

Ključna je neprecenljiva in 
nepozabna izkušnja ter og-
romno navdušenje vseh ak-
terjev na tekmi,« je pojas-
nil Siniša in dodal: »Za upo-
rabnike Varstveno-delovnih 
centov je košarkarska tekma 
velik dogodek, ob vsakem 
zadetem košu je bilo nepo-
pisno veselje. Dejstvo je, da 
oni znajo ravnati z žogo, vi-
deli smo trojke in zadete pro-
ste mete. Pravila so nekoliko 

prilagojena, a z njimi sem 
vseeno nepopustljiv, obrav-
navam jih enakovredno – in 
oni to cenijo.«

Pred tekmo sta vse zbrane 
pozdravila podžupan Kra-
nja Boris Vehovec in direk-
torica VDC Kranj Mirjana 
Česen, sklepne besede do-
godka pa so pripadle ravna-
teljici Srednje tehniške šole 
Kranj Saši Kocijančič. Po-
sebna gosta dogodka sta bila 

Dragiša Drobnjak, ki je vodil 
ekipo VDC Kranj in Vrhnika 
- Idrija, ter Nebojša Joksimo-
vić, ki je vodil ekipo VDC Ko-
per in Nova Gorica. 

Po zaključku tekme so si 
uporabniki in zaposleni iz 
VDC Koper ogledali kranj-
ske prostore Varstveno-de-
lovnega centra in se sezna-
nili z delovnim procesom ter 
ročnimi izdelki, ki jih izde-
lujejo njihovi varovanci. 

Nepopisno veselje ob vsakem košu
V Kranju je potekala jubilejna, deseta revijalna tekma varstveno-delovnih centrov (VDC) Kranj, Koper, Nova Gorica in Vrhnika - Idrija. Sodelovali  
so tudi dijaki Srednje tehniške šole Kranj, ki so se ogrevali skupaj z uporabniki in z njimi odigrali nepozabno srečanje.

Zbrani na sredini prireditvi so vsak koš pospremili s kriki in nepopisnim veseljem. / Foto: Jure Nastran

Vodja projekta, sodnik tekme in trener Siniša Drobnjak je 
po tekmi čestital vsem igralcem. / Foto: Jure Nastran

Maja Bertoncelj

Radovljica – Radol’ška 10ka 
je bil četrti tek letošnje serije 
Gorenjska, moj planet. V pe-
tek, 22. junija, zvečer je po-
tekala v organizaciji Športne 
zveze Radovljica. Najprej so 
se na krajših razdaljah po-
merili otroci, nato pa je bil 
še start teka na deset kilome-
trov z več kot sto udeleženci.

Od lani je trasa spremenje-
na in poteka po mestnem je-
dru Radovljice. Je krožna, 
deset krogov po kilome-
ter. Zmagovalca sta v moški 

konkurenci odločila zad-
nja dva. Potem ko je prvih 
osem kilometrov skupaj tek-
la manjša skupina tekačev, 
je v deveti kilometer z ne-
kaj metrov prednosti vstopil 
Žiga Koprivnik, prednost po-
večeval in jo na koncu zadr-
žal za novo zmago. »Po star-
tu običajno nekoliko taktizi-
ram, opazujem konkuren-
co. Tekli smo tempo za re-
zultat 35 minut in sem si re-
kel, da če nas bo proti koncu 
še toliko skupaj, bom pospe-
šil. Nisem želel tvegati odlo-
čitve v sprintu. Pospešil sem 

v devetem kilometru in z var-
no prednostjo pritekel v cilj. 
Zelo sem zadovoljen tako z 
zmago kot z organizacijo, 
konkurenco, traso, pogoji. 
Na tem teku sem sicer prvič,« 
je povedal Žiga Koprivnik iz 
Sebenj, ki je za deset kilome-
trov po Radovljici potreboval 
34 minut in 44 sekund. Šest 
sekund je za njim v cilj prite-
kel Uroš Bertoncelj, še slabe 
tri več pa je na tretjem mestu 
zaostal Marjan Robič. 

Odločitev v ženski konku-
renci pa je padla v zadnjem 
kilometru. Tino Klinar, ki je 

bila ves čas v vodstvu, je za 
devet sekund prehitela Ni-
ves Skube (40:09). Tretja je 
bila domačinka, komaj 13-le-
tna Lucija Medja, članica AK 
Radovljica (42:07). »Vede-
la sem, da je Tina zelo dob-
ra tekačica in da bo dobro, če 
ji bom sledila. Na koncu sem 
videla, da jo lahko dohitim, in 
to mi je tudi uspelo. Lani sem 
bila na tem teku četrta, letos 
sem zmagala. Napredek je 
kar velik, in sicer več kot šti-
ri minute,« je bila zadovoljna 
Nives Skube iz Žirovnice. 

Naslednji tek serije Gorenj-
ska, moj planet bo 15. avgusta 
s Kranjskogorsko 10ko.

Deset kilometrov po Radovljici
Zmagovalca Radol'ške desetke sta Žiga Koprivnik in Nives Skube.

Več kot sto tekačic in tekačev se je podalo na deset kilometrov dolgo progo.

Najhitrejša sta bila Nives 
Skube in Žiga Koprivnik.

Vilma Stanovnik

Kranj – Drugo junijsko nede-
ljo se je s turnirjem v Ljubljani 
začela 15. sezona Grosbasket 
državnega prvenstva v košar-
ki tri na tri. Na turnirju, ki ga 
sta ga spremljala prekrasno 
vreme in razigrana publika, je 
nastopilo rekordnih 96 ekip v 
sedmih različnih kategori-
jah. V najbolj prestižni član-
ski konkurenci se je za zmago 
na prvem turnirju potegovalo 
13 ekip. Do končne zmage je 
prišlo moštvo 3x3 Kranj, ki je 
v finalu ugnalo Ivančno Go-
rico. Pri članicah so do prve 
zmage in stotih točk prišle ko-
šarkarice ekipe 4P Fitness. 
Prejšnjo soboto pa je bil na 

sporedu že drugi drugi tur-
nir. Na velenjskem Titovem 
trgu se je predstavilo 63 ekip 
v šestih kategorijah. Za nove 
točke se je potegovalo 13 mo-
štev. Velike zmage so se ve-
selili košarkarji 3x3 Adecco iz 
Maribora, ki so si priborili na-
stop na turnirju FIBA Chal-
lenger v Ljubljani, hkrati pa s 
160 točkami prevzeli vodstvo 
v skupnem seštevku državne-
ga prvenstva. Ekipa Kranja, ki 
v Velenju ni nastopila, je s sto-
timi točkami na tretjem mes-
tu. Članice na turnirju niso 
nastopile. Nov turnir bo to ne-
deljo, 1. julija v Kopru, v sobo-
to, 7. julija, pa bo četrti kvali-
fikacijski turnir potekal na 
Glavnem trgu v Kranju. 

Prva zmaga za Kranj

Člani ekipe 3x3 Kranj Davor Sattler, Matic Urbas,  
Mensud Julević in Tomo Čajič so se zmage veselili  
v Ljubljani. / Foto: arhiv organizatorja
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Simon Šubic

Kranj – V mednarodni krimi-
nalni združbi, ki se je ukvar-
jala s preprodajo orožja in 
so jo pred kratkim slovenski 
policisti razbili v sodelova-
nju s tujimi varnostnimi or-
gani, so sodelovali tudi Go-
renjci. Kriminalno združbo 
naj bi namreč po ugotovi-
tvah Nacionalnega preisko-
valnega urada (NPU) poleg 
treh tujcev sestavljalo še naj-
manj dvajset slovenskih dr-
žavljanov, starih od 29 do 
sedemdeset let, s širšega ob-
močja Ljubljane, Domžal, 
Litije, Trbovelj, Novega mes-
ta in Jesenic.

Preiskovalci NPU so pred 
slabima dvema tednoma 
skupaj s policisti policij-
skih uprav Ljubljana, Celje, 
Kranj, Koper in Novo mes-
to izvedli več hišnih prei-
skav, v katerih so iskali do-
kaze zoper domnevne čla-
ne mednarodne kriminal-
ne združbe, ki naj bi prepro-
dajala orožje in drogo. Okoli 
sto policistov, šestdeset kri-
minalistov in 49 preiskoval-
cev NPU je v hišnih preiska-
vah na 39 naslovih po Slove-
niji zaseglo več kosov orožja, 
ki je bilo namenjeno hudo-
delskim združbam Zahod-
nega Balkana, ki imajo svo-
je celice praktično v vseh dr-
žavah Evropske unije in se 
ukvarjajo s tihotapljenjem 
velikih količin kokaina iz 
Južne Amerike v Evropo ter 
z gojenjem konoplje na ob-
močju Španije. V zaključni 
akciji so kriminalisti pridr-
žali 15 osumljencev, šestim 
od njih je bil kasneje tudi od-
rejen pripor. Istočasno so hi-
šne preiskave potekale tudi 
na Hrvaškem in v Špani-
ji, slovenska policija pa je v 
preiskavi sodelovala še z ita-
lijanskimi varnostnimi or-
gani, Europolom in pred-
stavniki ameriške varnostne 
agencije DEA.

Kriminalistična preiska-
va, ki jo je usmerjalo speci-
alizirano državno tožilstvo, 
je stekla septembra 2016, v 
njej pa so izvajali tako kla-
sične kot prikrite preisko-
valne ukrepe. V preiskavi so 
najprej identificirali 65-le-
tnega Slovenca, za katere-
ga so ugotovili, da se ukvar-
ja s preprodajo orožja na ob-
močju Slovenije, v nadalje-
vanju pa so še šest njego-
vih najtesnejših sodelavcev, 
starih od 43 do sedemdeset 
let. Januarja lani so policisti 
opravili prvi zaseg različne-
ga orožja (avtomatska pu-
ška znamke Thompson, re-
petirna puška, ročna bomba 
znamke M52, dva nabojnika 
za avtomatsko puško Thom-
pson in večje število nabojev 
kalibra 45 in 7,9). Od julija 

2017 do maja 2018 so z do-
voljenjem tožilstva opravi-
li še osem navideznih od-
kupov orožja in dva zasega 
orožja, na ta način pa so za-
segli več kot štirideset kosov 
različnih vrst dolgocevnega 
in kratkocevnega orožja ter 
streliva.

Eden večjih tihotapcev 
orožja

V preiskavi je bil med dru-
gim identificiran 62-letni hr-
vaški državljan, ki je skrbel 
za transport orožja iz Hrva-
ške v Slovenijo prek t. i. zele-
ne meje, ki so ga potem prev-
zemali slovenski osumljen-
ci. Najpomembnejši uspeh 
policistov pa je bila identi-
fikacija 49-letnega bosan-
skega državljana s stalnim 

prebivališčem v Ljubljani, ki 
je celotni preiskavi dala mo-
čan mednarodni vidik. »Sle-
dnji je po naši oceni eden 
od večjih tihotapcev orožja, 
ki prebiva v Sloveniji in ima 
močne zveze pri dobavite-
ljih orožja z območja Bosne 
in Hercegovine. V sodelova-
nju s hrvaško, špansko in ita-
lijansko policijo smo ugoto-
vili, da je organiziral tihota-
pljenje večjih količin orožja 
v Milano, Marseille in Bar-
celono,« je poudaril direktor 
NPU Darko Majhenič. Nje-
gova najbližja sodelavca oz. 
sostorilca v Sloveniji sta so-
rodnika, stara 59 in šestde-
set let. 

Glavni osumljenec je po 
ugotovitvah policije deloval 
tako, da je poiskal (novačil) 
kurirja, ki se je sam odločil, 
ali bo za tihotapljenje upora-
bljal svoje vozilo ali mu bo 
sam najel vozilo. V vseh od-
kritih primerih je tudi sam 
osebno z drugim vozilom 
spremljal kurirja. Vozil se 
je pred njim z namenom, da 
mu »čisti« pot in ga obveš-
ča o policijskih kontrolah, ki 
bi se lahko pojavile na poti. 
S prikritimi ukrepi so prei-
skovalci tudi potrdili, da je 
49-letni bosanski državljan 
preprodajal tudi prepoveda-
ni drogi kokain in konopljo. 

Kot so še pojasnili na poli-
ciji, je imela razkrita hudo-
delska združba izrazito mre-
žno strukturo, v kateri je de-
lovalo najmanj 23 osumlje-
nih članov. Njeno ožje jedro 
so sestavljale osebe, ki so 
imele bolj povezovalne kot 
pa vodilne vloge. Odloča-
nje naj bi potekalo od vodil-
ne osebe navzven, ni pa šlo 
za klasično hierarhično od-
ločanje, so razložili in doda-
li, da razmerja med člani hu-
dodelske združbe niso bila 
strogo formalizirana, med-
sebojno pa so bili osumljen-
ci bolj kot ne ohlapno pove-
zani.

V prodaji orožja tudi Gorenjci
V nedavno razbiti mednarodni kriminalni združbi, ki naj bi z orožjem preskrbovala predvsem t. i. 
Balkanski kartel, so delovali tudi osumljenci z Jesenic in iz Domžal. 

Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega 
urada / Foto: Tina Dokl (arhiv)

V hišnih preiskav so zasegli 21 pištol, dva revolverja, 
dve plinski pištoli, puške, več kot tri tisoč nabojev, 45 
detonatorjev, 48 dimnih vložkov, 19 topovskih udarov ...
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Kranj – Na kranjski obvoznici mimo Savskega otoka sta v četr-
tek popoldne trčila voznika osebnih avtomobilov. Nesrečo je 
povzročil voznik, ki je po obvoznici vozil proti Zlatemu Polju 
in je med vožnjo na nasprotnem smernem vozišču trčil v vo-
znika, ki je pripeljal v nasprotni smeri. Povzročitelj nesreče, ki 
so ga iz zverižene pločevine rešili kranjski poklicni gasilci, se 
je v trčenju huje poškodoval, drugi voznik pa lažje. 

Trčenje vozil na kranjski obvoznici
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Simon Šubic

Srednje Bitnje – Kranjski po-
licisti iščejo neznanega vo-
znika, ki je v soboto okoli 
22.20 na cesti Kranj–Žabni-
ca v Srednjih Bitnjah z avto-
mobilom zbil pešca, nato pa 
pobegnil. Pešec se je v nesre-
či huje poškodoval, medtem 
ko je drugi pešec, ki je hodil 
z njim, uspel pravočasno od-
skočiti s ceste in se je trčenju 
izognil, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. Nesreča se 
je zgodila v bližini priredit-
venega prostora, na katerem 
je potekala veselica. 

Povzročitelj nesreče, ki se 
je peljal iz Žabnice proti Kra-
nju, naj bi vozil rdeče oseb-
no vozilo Renault Clio, tip 2, 
ali drugo podobno srednje 

veliko vozilo rdeče barve. 
Policisti so na kraju nesre-
če našli drobce stekla, zato 
domnevajo, da ima vozilo 
povzročitelja poškodovano 
luč, meglenko ali vetrobran-
sko steklo. Pobeglo vozilo je 
poškodovano po desni stra-
ni, so še dodali policisti.

Policisti pozivajo vse mo-
rebitne priče, naj zaradi raz-
jasnitve okoliščin nesre-
če pokličejo na številko 113 
ali anonimni telefon 080 
1200. Na isti številki naj pok-
ličejo tudi vsi, ki so se mor-
da v obravnavanem času na 
območju Kranja, Bitenj ali 
Škofje Loke srečali z avto-
mobilom, ki ustreza zgor-
njemu opisu, ali pa so mor-
da kje videli parkiran takšen 
avtomobil.

Iščejo pobeglega voznika

Simon Šubic

Kranj – Gorski reševalci so 
imeli obilico dela tudi zadnji 
konec tedna. Med drugim so 
gorski reševalci iz Mojstrane 
in dežurna ekipa za reševa-
nje v gorah ob pomoči heli-
kopterja Slovenske vojske 
pomagali alpinistoma, ki sta 
se v nedeljo dopoldne zaple-
zala na vrhu plezalne smeri 
Jugov steber. V nedeljo po-
poldne pa je pri sestopu s 
Slemenove špice planinka 
obtičala med snegom in ste-
no. Reševalci GRS Kranjska 
Gora so jo z vrvno tehniko 
rešili iz razpoke, jo oskrbe-
li in spravili na varno. 

V soboto popoldne sta v 
zahodni steni gore Ablan-
ca zaplezali turistki. Posad-
ka helikopterja Slovenske 
vojske, dežurna ekipa GRS 

na Brniku in gorski reševal-
ci GRS Bohinj so nepoško-
dovani planinki rešili in s 
helikopterjem prepeljali na 
Rudno polje. S helikopter-
jem so isto popoldne z Er-
javčevega kota v dolino pre-
peljali tudi občana, ki je do-
živel možgansko kap. V so-
boto zvečer pa sta se pod vr-
hom Velike Mojstrovke za-
plezali alpinistki. Tudi nji-
ju, bili sta nepoškodovani, 
so ob asistenci gorskih reše-
valcev GRS Rateče in dežu-
rne ekipe GRS Brnik s heli-
kopterjem prepeljali na var-
no do Vršiča.

V petek zgodaj zjutraj pa 
planinca nista našla pra-
ve poti s Prisojnika, zato so 
posredovali reševalci GRS 
Kranjska Gora, ki so nepo-
škodovana planinca našli in 
ju pospremili v dolino.

Zaplezali so se v stenah

Simon Šubic

Bled – S poletjem se v go-
renjskih turističnih kra-
jih močno poveča obisk tu-
ristov, kar pa ni priložnost 
samo za hotelirje, gostince 
in druge turistične delavce, 
temveč tudi za nezaželene 
žeparje in torbičarje. Tega 
se zavedajo tudi blejski po-
licisti, ki so v zadnjih dneh 
obravnavali več manjših tat-
vin. V petek so bili tako žrtve 
priložnostnih tatov kar trije 

tuji turisti. V enem prime-
ru je storilec denar odtujil 
iz nahrbtnika, v drugem iz 
torbice, v tretjem primeru 
pa je tat ukradel denarnico. 
V nedeljo pa je turist na Ble-
du ostal brez torbice, v kateri 
je imel denar, kartice in tele-
fon. Storilec naj bi tatvino iz-
vršil na Veslaški promenadi.  

Podobni tatvini so poli-
cisti konec tedna obravna-
vali tudi na avtocestnem po-
čivališču in v Kranju. Na av-
tocestnem počivališču je 

neznanec med postankom 
ogovoril tujko, medtem pa 
je najverjetneje njegov paj-
daš iz njenega vozila, ki je 
bilo odklenjeno, vzel torbi-
co z denarjem in dokumen-
ti. Med nakupovanjem v tr-
govini na Savskem otoku v 
Kranju pa je neznana sto-
rilka oškodovanki iz torbice 
odtujila denarnico z nekaj 
denarja in dokumenti.

Policija opozarja, da se že-
parjev najlažje obvarujete s 
samozaščitnim ravnanjem.

Turisti tarče žeparjev
Škofja Loka – Gorenjski po-
licisti so v nedeljo obravna-
vali dve prometni nesreči s 
telesnimi poškodbami. Do-
poldan je na območju Škofje 
Loke med dohitevanjem dru-
gega kolesarja v ovinku padla 
kolesarka. Zdrsnila je v vodo, 
iz katere so jo rešili mimoido-
či. Kolesarka se je v nesreči 
lažje poškodovala. Precej 
huje pa se je v popoldanskih 
urah na območju Zgornjih 
Gorij poškodoval motorist. 
Med vožnjo proti Zatrniku je 
zaradi neprilagojene hitrosti 
padel po cesti.

Padla zaradi 
neprilagojene hitrosti

Radovljica – Radovljiški policisti so pred dnevi zasegli dva 
predelana mopeda. Njuna voznika so ustavili, ko sta vozila 
okoli 50 km/h, čeprav najvišja hitrost mopeda ne bi smela pre-
segati 25 km/h. Da sta mopeda predelana, so kasneje potrdili 
na tehničnem pregledu. Oba voznika so oglobil s po 400 evri.

Zasegli predelana mopeda



Alenka Brun

N
a festival so 
se prijavili lju-
biteljski film-
ski ustvarjalci 
iz vse Sloveni-

je, predvsem Ljubljane. Filmi 
so bili kratki, najdaljši je trajal 
pol ure, eni so bili predvajani 
prvič, medtem ko so nekate-
ri že videli kakšen drug festi-
val, sta nam razložili Tjaša in 
Suzana Kokalj iz Kovorja, del 
ekipe, ki je festival organizi-
rala, KD Svetega Janeza Krs-
tnika Kovor (Kres in Avan-
tura). Glede na to, da je fes-
tival potekal prvič, je bil kar 
dobro obiskan, sta še poveda-
li. Filmi so se sicer v nedeljo 
ponovili, a so bile projekcije v 
soboto namenjene zunanjim 

obiskovalcem in ljubiteljem 
filmske umetnosti, nedelja pa 
bolj sodelujočim. Obakrat pa 
je filme pospremil Koncert, 
kratki film režiserja Ireneja 
Vida Bošnjaka, tokrat člana 
strokovne komisije, ki je fil-
me ocenjevala. Koncert nosi 
letnico 2012, ko se je ustvarja-
lec z režijo in filmom ukvarjal 
še ljubiteljsko. Film je v sobo-
to napovedal projekcije, v 
nedeljo pa zaključek in pode-
litev nagrad. Teh je bilo osem, 
za osem kategorij. Strokov-
no komisijo pa sta sestavlja-
la še direktor fotografije Aljo-
ša Korenčan in igralka Maja 
Martina Merljak. Podelitve se 
člani komisije sicer niso ude-
ležili, zato pa so prek video 
sporočil razglasili zmagoval-
ce; njihove obrazložitve pa 
smo slišali iz ust povezovalke 

programa. Prisotne je nago-
voril tudi župan tržiške obči-
ne Borut Sajovic.

Za ljubitelje filmskega pro-
cesa od a do ž so organizator-
ji festivala poskrbeli še z Eks-
pres filmsko delavnico za 
popolne začetnike, po pode-
litvah nagrad pa zaključno 
slovesnost odlično dopolni-
li z glasbenim programom v 
živo.

Na prvem #FLIF-u so si obi-
skovalci lahko ogledali 13 fil-
mov, razdeljenih v štiri sklo-
pe tekmovalnega programa. 
Prvi sklop so sestavljali fil-
mi Idi se solit (Vid Milaković, 
2018), Krvava senca (Matevž 
Zebec, 2018), Spremem-
be (Jan Fabris, 2016), druge-
ga Glasba v moji glavi (Mišo 
Šušak, 2017), 22:00 (Jakob 
Grižonič, 2018), Kar človek 

čuti (Urh Pirc, 2018), Deus Ex 
Machina (Nejc Kavka, 2017), 
tretjega Igra (Rok Vrban, 
2017), Ugrabljena (Jure Jev-
šjak, 2017), Robbery Cassette 
(Peter Zemljič, 2017), zadnje-
ga, četrtega pa Sanje o Bosni 
(Nika Vidic, Urh Pirc, 2017), 
Used se (Manca Kos, 2018) in 
Še enkrat (Urh Mlakar, 2016). 
Filmi so v slovenščini, v Rob-
bery Cassette slišimo še špan-
ščino in v Used se ruščino.

Tudi občinstvo izbralo 
svojega najljubšega

Nagrado za najboljšo mon-
tažo je prejel film Deus Ex 
Machina Nejca Kavke, ki je 
dobil tudi nagrado za najbo-
ljšo fotografijo. Peter Zem-
ljič in Tomás Juvančič sta 
dobila nagrado za scenarij za 
film Robbery Cassette. Maja 
Martina Merljak je razglasi-
la najboljšo igralko in igral-
ca #FLIF-a. Nika Vidic, ki se 
podelitve ni udeležila, je pre-
jela nagrado za vlogo Mateje 
v filmu Kar človek čuti. Aljaž 
Pohar pa je bil tisti, ki je s svo-
jo igro prepričal strokovno 
komisijo v filmu Še enkrat. 
Za režijo je prejel nagrado za 
film Kar človek čuti Urh Pirc, 
ki se tudi ni udeležil podelitve; 
se je pa na festivalu predsta-
vil še s filmom Sanje o Bosni. 
Strokovna žirija je za najbo-
ljšega izbrala film Še enkrat, 
medtem ko se je občinstvo 
odločilo za Spremembe, film 
sicer ljubiteljskega režiser-
ja, a v njem že srečamo zna-
na domača igralska imena 
kot Saša Pavlin Stošić, Miha 
Rodman, Peter Musevski. 

LJUBITELJSKI IGRANI FILM SE 
JE USTAVIL NA GORENJSKEM
Kovor je v soboto in nedeljo gostil #FLIF – Festival ljubiteljskega igranega filma. Gledalci so si lahko 
ogledali trinajst filmov v večnamenski dvorani Doma Krajanov v Kovorju. V nedeljo so po končanih 
projekcijah podelili tudi nagrade najboljšim.

Nagrajenci: Nejc Kavka, Tomás Juvančič, Peter Zemljič, Aljaž Pohar in Jan Fabris / Foto: Tina Dokl

Tomás Juvančič (na fotografiji še oče Juan, drugi z leve) ter 
brata Zemljič, Peter in Matijas (prvi z leve), so Argentinci 
slovenskih korenin, ki so se predstavili s filmom Robbery 
Cassette. Juvančičeva sta v Sloveniji dobrih deset let, pri 
Zemljičevih teče dvanajsto. Juan še ponosno pove, da je 
bila njegova mama Gorenjka iz okolice Cerkelj. Strokovna 
komisija je njihov scenarij oziroma film označila kot 
»odlično komedijo absurda špansko govorečih likov v 
slovenskem okolju«. Ekipa razmišlja že o drugem delu, film 
pa naj bi imel štiri nadaljevanja. / Foto: Tina Dokl

Mladi kreativni upi Fakultete za dizajn so se prek zgodb 
in idej poklonili literatu Ivanu Cankarju z razstavo Design 
Explosion. V Hiši za dizajn managment in inovacije si lah-
ko do konca poletja ogledate izdelke študentov dizajna, ki 
jih bodo morebiti nekoč razvili v blagovno znamko. Matej 
Zorman iz Trboj, študent prvega letnika smeri Tekstili in 
oblačila je tako ustvaril kolekcijo oblačil, katere tematika 
so študentski upori v letu 1986. »Poudariti sem želel gro-
teskno bolečino, ki so jo doživljali študenti med uporom 
in pretepi. Osrednja kosa sta bomber jakna in široke hlače. 
Uporabil sem temačne barve, predvsem sivo z vijoličnimi 
detajli, ki odražata zatirano počutje študentov.« Projektu 
se je pridružila tudi Tara Zupančič, ki je svoj umetniški 
talent pokazala že pri unikatnih ročno poslikanih sko-
delicah. Tokrat je predstavila svojo novo kolekcijo torb, 
denarnic in dodatkov iz recikliranih materialov. Tara se je 
v novem modnem projektu povezala z blagovno znamko 
Tricikel, s katero zdaj ustvarja modne kose, sama pa se 
podpisuje pod avtorsko grafiko in oblikovanje, ki krasijo 
torbe Tricikel x Varishana.

Zgodbe kreativnih upov dizajna

Organizatorka razstave Manca Matičič Zver, Matej 
Zorman s svojim izdelkom, dekanja Fakultete za dizajn 
Nada Matičič in Tara Zupančič / Foto: Tina Dokl

Film je režiral Jan Fabris, pri-
poveduje pa zgodbo o mla-
dem meščanskem paru, ki si 
želi urediti življenje, a naleti 
na moralno dilemo, ki je ni 
sposoben razrešiti brez tra-
gičnih posledic. Film reži-
serja Urha Mlakarja z naslo-
vom Še enkrat pa je zgodba 
o istoimenski predstavi. Dan 

po premieri te predstave nap-
reč sledimo šolskemu dnevu 
protagonista Aljaža, njegove-
mu spopadanju z ljubezni-
jo in incidentom, ki se mu je 
dan prej pripetil med predsta-
vo odru. Kot smo že omenili, 
je za vlogo protagonista filma 
Še enkrat dobil nagrado tudi 
Aljaž Pohar.
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Ali še slišiš moj korak?
Objemi me in poslušaj,
če še slišiš bitje srca. 

Sploh še bije, še živi?
Poglej me v obraz 
in beri z ustnic mi,
kaj ti govore. 

Me sploh poslušaš?
Veš sploh še,
kaj bistvo vsega je. 

Dolga je ta pot, ta pot, 
ki vodi me.
Slišiš tisto, kar slišim jaz,
upaš in ljubiš, kot ljubim jaz.

Sliši

PESMI MLADIH

Lea Lukanec

Lepa poletna pesmica. Nabita s čustvi. Slišati, ljubiti, čuti-
ti … Dragi moji šolarji, želim vam lepe počitnice, vsem 
drugim pa veliko sreče v srcu. Meta

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

Mateja Rant

E
den najlepših nači-
nov spoznavanja 
novih dežel je prek 
okušanja njihovih 
lokalnih specialitet. 

A če ob Nizozemski večina 
pomisli predvsem na različ-
ne vrste sira, pa sirne plošče 
še zdaleč niso višek njihove 
gastronomske ustvarjalnos-
ti. Pravo kulinarično posla-
stico znajo ustvariti tudi iz 
surove ribe. In zato se je v 
Amsterdamu nujno ustavi-
ti tudi ob ribjem kiosku, kjer 

vam postrežejo surove slani-
kove fileje ali haringe.

Ena zadnjih tradicional-
nih stojnic s haringi je Frens 
Haringhandel, ki že skoraj tri 
desetletja vztraja na Koning-
spleinu v neposredni bliži-
ni cvetlične tržnice. Chris 
in Liesel Frens sta stojnico s 
slaniki postavila že leta 1986 
nedaleč od kraja, kjer zdaj 
stoji že od leta 1995. V dru-
žinski posel sta zadnja leta 
vpeta tudi njuna sinova Jas-
per and Ruben. Kot že ime 
pove, osrednje mesto v njiho-
vi ponudbi zavzemajo slani-
ki, čeprav so se jim sčasoma 

pridružile še druge vrste rib 
in zdaj ponujajo tudi druge 
nizozemske specialitete, kot 
so recimo nizozemski rak-
ci ali lososovi zvitki, pa tudi 
dimljene ribe in ocvrto trs-
ko ter še marsikaj je mogo-
če najti na njihovem meni-
ju. Medtem ko Jasper Frens 
pripravlja porcije haringov, 
v katere zatika zobotrebce z 
nizozemsko zastavico, nje-
gova mama Liesel iz slani-
ce neutrudno jemlje surove 
ribe in jih z izkušenimi hitri-
mi gibi drugo za drugo očiš-
čene polaga na pult. Na vpra-
šanje, koliko rib je tisti dan že 
očistila, se samo široko nas-
meje: »Veliko.«

Haringe, razloži Jasper 
Frens, je mogoče jesti na več 
načinov. Tradicionalno se 
je jedel takole – nagne glavo 
daleč nazaj in si surovi file sla-
nika podrži nad široko odpr-
timi usti. V tem primeru so 
pogoltnili kar celo ribo naen-
krat, a ker njihov kiosk obisku-
je tudi vse več turistov, so pos-
trežbo malce prilagodili, tako 
da je zdaj uživanje surovih rib 

nekoliko »prijaznejše«. Sla-
nikov file namreč razrežejo 
na manjše grižljaje in bogato 
obložijo s kislimi kumaricami 
in na kocke narezano čebu-
lo. Treba je priznati, da gre 
riba tako veliko lažje po grlu, 
saj priloge kar malce zakrije-
jo ne samo okus, ampak tudi 
vonj po surovi ribi. Vsekakor 
je okus surove ribe zelo zani-
miv, če je tudi dobra, pa je ver-
jetno stvar posameznika. O 
okusih se ne razpravlja, to so 
vedeli že stari Rimljani. Jasper in Liesel Frens

Frens Haringhandel – ena zadnjih tradicionalnih stojnic s haringi.

Slanikov file danes razrežejo na manjše grižljaje in bogato 
obložijo s kislimi kumaricami in na kocke narezano čebulo.

Amsterdam (1)

SUROVA POSLASTICA

Mateja Rant

P
ravljični mara-
ton so po bese-
dah koordinatorke 
Otroškega stolpa 
Pungert Slavice V. 

Okorn letos pripravili drugo 
leto zapored. Osem pripo-
vedovalcev pravljic je otroke 
potegnilo v sproščeno vzdu-
šje pravljičnega sveta.

Otroci so z zanimanjem 
prisluhnili pravljicam, ki so 
jih med drugim pripovedo-
vali arheologinja, muzealka 

in pravljičarka Verena Per-
ko, soustanoviteljica Križni-
kovega pravljičnega festiva-
la v Motniku in urednica več 
knjig slovenskih pravljic Bre-
da Podbrežnik ter gledališ-
ki igralec Pavel Rakovec. Alja 
Kump je pozornost otrok pri-
tegnila tudi s pripovedova-
njem zgodb ob slikah oziro-
ma kamišibajem. Ob tej pri-
ložnosti si je bilo v »časov-
nem stroju« Otroškega sto-
lpa Pungert mogoče ogledati 
tudi razstavo z naslovom Utr-
dbe mesta Kranj skozi zgodo-
vino in stolp Pungert.

MARATON PRAVLJIC
Pred Otroškim stolpom Pungert v Kranju so na Poletno muzejsko noč otroci lahko uživali ob branju 
pravljic v okviru stolpovega Pravljičnega maratona.

Pred otroškim stolpom Pungert so se otroci lahko potopili v 
pisan svet pravljic.

V skupini Palčki v Vrtcu Orehek so pretekli ponedeljek 
gostili pet stanovalcev Doma upokojencev Kranj. Po bese-
dah vzgojiteljice Brede Bogataj so si skupaj ogledali srčno 
risanko o kužku in ribiču ter o ptici, ki je z deževniki želela 
nahraniti svoje lačne mladičke. »Po ogledu risanega filma 
smo preverili svoje risarske sposobnosti. Na risalne liste 
smo narisali vtise, ki jih je v nas pustila risanka.« Druže-
nje so nadaljevali ob petju ljudskih pesmic Lisička je prav 
zvita zver, Barčica po morju plava in Polžek je gospod 
ter se na koncu še posladkali s sladoledom, je razložila 
Breda Bogataj.

Medgeneracijsko druženje 
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Slavica V. Okorn je svojo zgodbo pospremila z risbami.
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Kulturno umetniško društvo 
»Pod lipo« Adergas  

v okviru praznovanja svoje osemdesetletnice vabi na 
ogled duhovne igre Josepha Jacoba Feitna, v priredbi 

Nika Kureta in režiji Silva Sirca 

Termini predstav: 
petek, 22. junij ob 20.30 
sobota, 23. junij ob 20.30 
petek, 29. junij ob 20.30 
sobota, 30. junij ob 20.30 
 
Predstava bo izvedena 
na prostem, za cerkvijo v Adergasu. 
 
Predprodaja kart: 
2 uri pred predstavo. V primeru 
dežja bo dogodek žal odpovedan. 

INFO: www.kudpodlipo.si 
info@kudpodlipo.si 
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Kranj – Članice Mažoretnega in twirling kluba Kranj so 
izjemno zaključile letošnjo tekmovalno sezono. Tudi 
to leto je bilo za vse polno dogodivščin, novih izzivov, 
vestnega treninga, nastopov in zmag. Skupno so dekleta 
preplesala 478 ur, opravila 15 nastopov po Gorenjskem 
ter osvajala odličja na štirih tekmovanjih. Udeležila so 
se državnega prvenstva za kategorijo dance twirl, finala 
državnega prvenstva MTZS za disciplino twirling baton, 
mednarodnega tekmovanja v twirlingu v Samoborju ter 5. 
Norminega pokala v Novi Gorici. Priplesala so si sedem 
zlatih medalj, sedem srebrnih in devet bronastih odličij 
ter pokal za najboljšo koreografijo in umetniški vtis. Pred 
kratkim so uspešno nastopila na zaključni prireditvi Poz-
drav poletju, ki je potekala na Gimnaziji Franceta Prešer-
na v Kranju, na kateri so se predstavile vse članice kluba. 
Z raznolikim ter odlično izpeljanim programom so dekle-
ta dokazala, da so zelo napredovala na vseh področjih: 
gimnastika, ples, elementi s palico. Kot je dejala njihova 
mentorica Ingrid Čemas, se dekleta zadnji dve leti bolj 
usmerjajo v disciplino twirling, kar se je izkazalo za zelo 
dobro odločitev, kar že kažejo tudi odlični rezultati na tek-
movanjih.

Nova uspešna sezona mažoretk

Dekleta so blestela tudi na Norminem pokalu. / Foto: arhiv kluba

Jure Ferlan

V 
petek so nastopi-
li Elvis Jackson, 
Brkovi, Zablu-
jena generacija, 
Joker Out, Shot-

down in ansambel Ikebana, v 
soboto MI2, Hamo & Tribu-
te 2 Love, Avven, Nude, Lum-
berjack, The Rusks, Ice on 
fire, Razpaljot in Gasos band, 
v nedeljo pa Happy Ol McWe-
asel, Big Foot Mama, Koala 
Voice, Nera, Chainbrake, The 
Wet, Viperstone, Fat Butlers 
in Ne joči pevec. Dnevno doga-
janje je bilo popestreno z razli-
čnimi športnimi, družabnimi 
in kulturnimi dejavnostmi.

Letos je obiskovalce pose-
bej navdušila sobotna upri-
zoritev komedije Brade. Gora 
Rocka velja za domala edini 
dobrodelni festival v Sloveni-
ji, saj gre izkupiček v dobrobit 
lokalne skupnosti, pomagajo 
pa tudi širše. Letos bodo pod-
prli ureditev večnamenskega 
prostora na Šentviški plano-
ti, nakup defibrilatorja in pro-
jekt Botrstvo v Sloveniji.

Na festivalu je letos ob dob-
ri rock glasbi v objemu neokr-
njene narave uživalo okoli 13 
tisoč udeležencev. Veliko jih 
je prišlo tudi z Gorenjskega. 
Kot je povedal vodja festivala 
in njegov idejni začetnik Jer-
nej Kenda, je Gora rocka edi-
ni slovenski rokovski festival, 
ki še vztraja, ker delajo z zdra-
vo kmečko pametjo v okviru 
možnosti, ki omogočajo nje-
govo preživetje. Tako že vabi-
jo na Goro rocka 2019.

GORA ROCKA
Na tradicionalni lokaciji v vasi Prapetno Brdo na Šentviški planoti nad Tolminom je letos med  
22. in 25. junijem že štirinajstič potekal festival Gora rocka.

Nastop glasbenika Matevža Šaleharja - Hama in njegove skupine Tribute 2 Love je ponovno 
navdušil vse festivalske navdušence. / Foto: Jure Ferlan

Skupina Avven med občinstvom festivala / Foto: Jure Ferlan

Samo Lesjak

D
U Šenčur vabi na 
poletna glasbena 
srečanja, ki bodo 
potekala v Muze-
ju Občine Šen-

čur. V četrtek, 28. junija, bos-
ta ob 20. uri nastopila Man-
ca Izmajlova in Benjamin 
Izmajlov. V programu z nas-
lovom Poklon Sloveniji bos-
te slišali najlepše iz naše glas-
bene zakladnice: domoljub-
ne in ljubezenske pesmi raz-
ličnih skladateljev in časovnih 
obdobij. Seveda ne bo manj-
kala tudi priljubljena Avseni-
kova Čez zelene trate. V petek, 
29. junija, bo ob 20. uri nas-
topil Godalni kvartet Nova iz 

Nove Gorice, ki ga sestavlja-
jo štiri simpatična primorska 
dekleta. Obeta se zelo pester 
program, ki ga sestavljajo skla-
dbe klasičnih avtorjev in skla-
dbe novejših skladateljev, ki so 
pisane za godalni kvartet ozi-
roma je aranžmaje pripravila 
članica kvarteta mag. Barbara 
Grahor. V petek, 6. julija, bosta 
ob 20. uri nastopili Anja Clift 
in Estelle Constanza. Anja pri-
haja iz Slovenije, Estelle iz Ita-
lije, obe pa sta sedaj profesori-
ci glasbe v Baslu v Švici. Pose-
bej za koncert v Šenčurju sta 
izbrali dela priznanih avtor-
jev – od Fedela do Piazzolija. 
Zaigrali pa bosta tudi skladbo 
Brine Jež Brezavšček Stones 
apart, ki sodi v zvrst sodobne 
komorne glasbe.

POLETNA GLASBENA 
SREČANJA V ŠENČURJU Bled – V soboto, 30. 

junija, bo na promena-
di ob Blejskem jezeru 
potekala Rolka, špor-
tno tekmovanje z retro 
deskami. V sedmo Rolko 
bomo odveslali ob 9.30 
z aktivisti Balkan River 
Defence. Ob 11. uri se 
začne trening, ob 13. uri 
pa sledi tradicionalno 
rolkarsko tekmovanje v 
treh panogah: slalom, 
tapkanje in hippie jump, 
na katerem bodo sku-
šali podreti Guinnessov 
rekord. Po tomboli bo 
večerni koncert zasedbe 
Koala Voice, za najbolj 
vztrajne sledi še after v 
klubu Stop ob udarnih 
zvokih in melodijah zna-
nih slovenskih DJ-ev.

Sedma Rolka  
s Koala Voice
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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

O
b petdeseti ob
letnici matu
re so se pono
vno srečale: 
trinajst gos

pa – večinoma Gorenjke, le 
dve Izolčanki – je v gostil
ni Kot v Kranju ob poznem 
kosilu obujalo spomine na 
čase, ko so fantje še pristo
pili do deklet in jih povabili 
na zmenek; na čase, ko še ni 
bilo mobitelov, da bi se zalju
bljali le virtualno. 

V razredu so bila sama 
dekleta, bila so prva genera
cija upravnoadministrativ
ne šole, ki je danes ni več. 
Kot pravi organizatorka sre
čanja Irena Furlan, jih je 
bilo v prvem letniku tride
set, a v drugega jih je nap
redovalo le šestnajst. Prvih 
deset let po maturi so se red
no srečevale vsako leto, nato 
na pet let. Ob tokratnem 
jubileju so manjkale le tri: 
dve sta bili zadržani, Blan
ka Guček pa je pokojna. S 
svojim obiskom so nekda
nje dijakinje počastili tudi 
trije profesorji: Milan Aha
čič, ki je poučeval telovad
bo, profesorica stenografi
je Vera Žnidaršič in Anton 

Podpečan, ki je predaval 
strojepisje, stenografijo in 
javno upravo. »Veliko nam 
pomeni, da so se srečanja 
udeležili tudi trije profesor
ji. To nam da vedeti, da v šoli 
nismo bile le številke.«

Njihova razredničarka je 
bila Vera Klavora. »Vsako 
leto nas je peljala na mor
je. Imele smo občutek, da 
nas ima rada, saj smo bile 
vendarle pridne, edino v 

četrtem letniku smo na izle
tu v sobi kadile. Vera nas je 
zalotila in sledilo je dolgo 
predavanje o škodljivosti 
kaj enja ... «

Po šolanju so se večino
ma takoj zaposlile. »Tedaj 
ni bilo problem dobiti slu
žbe – služba je iskala nas in 
ne mi nje. Delale smo v taj
ništvu ali računovodstvu, 
opravljale smo poklic, ki se 
mu danes strokovno reče 

poslovni sekretar,« pove Ire
na in nadaljuje: »Danes in 
nekoč – pravzaprav je vse dru
gače ... Nekoč smo hodili na 
''randije'', v kino, obiskovali 
smo folkloro, nismo bili suž
nji tehnologije, predvsem pa 
smo gojili vrednote in spoš
tovanje do ljudi. In profesor
jev smo se bali. Danes tega ni 
več, danes imajo učitelji stra
hospoštovanje do učencev – 
narobe svet.«

PROFESORJE SO SPOŠTOVALI 
IN SE JIH BALI
Prišle so razposajene in nasmejane, držale so se pod roko in se hihitale. Zdelo se je, kot  
da so se vrnile v čas pred petdesetimi leti – v čas, ko so bile še dijakinje Srednje ekonomske  
in upravno-administrativne šole Kranj.

Prva generacija upravno-administrativne šole je maturirala pred petdesetimi leti / Foto: Tina Dokl

Največ znanja boste pridobi-
li s kombinacijami kart, lahko 
sta samo dve karti in povesta 
celo zgodbo. Za določeno 
vprašanje ne potrebujemo 
celega kompleta kart. Tako 
ali tako se vedno izberejo tis-
te, ki so tisti trenutek name-
njene. Na primer nekoga 
zanima, ali mu je partnerska 
oseba zvesta, in si izbere 
karti Zvestoba in Težava. 
Karta Težava v tem primeru 
pokaže nezaupanje in stalne 
kontrole nad parterjem, ne 
odgovori pa na vprašanje. 
Če imamo karto Zvestoba 
in Neiskrenost, lahko takoj 
podamo odgovor – in ta je, 
da določena oseba ni zve-
sta, česar pa seveda ne bo 
priznala. In če imamo karti 
Zvestoba in na primer Sre-
ča, Veselje ali Hiša, je oseba 
zvesta. Naslednja kombina-
cija je lahko Nekaj denarja 
in Žalost, vprašanje pa je, ali 
bo spraševalec zadel na lotu. 
Čisto resno, to vprašanje je 
zelo pogosto v moji praksi. 
Pri teh dveh kartah je odgo-
vor negativen. Nekaj denarja 
in Nenadna sreča napovesta 

zadetek na lotu. Če pa je dru-
ga karta Darilo, govorimo o 
manjšem znesku. Seveda če 
oseba izbere karti Nesreča in 
Sovražnik, ne moremo napo-
vedati sreče pri takih igrah. 
Pomisleke dela karta Denar, 
katere pomeni niso poveza-
ni samo z denarjem. Nekdo 
vpraša za ljubezen ali osebno 
stanje ter si izbere karti Denar 
in Hrepenenje, Vdovo ali 
Žalost, Mislec. Napoved nima 
nobene zveze z denarjem. 
Pokaže osebo, ki je čustveno 
prazna, ranjena in se nikakor 
ne počuti dobro v svoji koži.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Zanimanje«
Zanima me glede moža, kaj 
se mu dogaja, sem na tem, da 
se odselim, ker mu ne zaupam 
popolnoma nič več. Pa glede 
moje mlajše hčere, kako bo s 
šolanjem. 
Vaš zakon že dolgo ni več tis-
to, kar bi moral biti. Zaupati 
ne morete več, saj so minili 
časi, ko ste še verjeli nje-
govim besedam in raznim 
obljubam, ki se nikoli niso 
izpolnila. Prihodnost ima 
za vas še marsikaj lepega. 
Zato samo pogumno naprej. 
Bodite trdni v svojih odločit-
vah, imejte se radi. Selitev bo 
kmalu. Hči bo zelo uspešna. 
Srečno.

»Stanka 1954« 
Pozdravljena gospa Tanja. 
Odločila sem se, da vas tudi 
jaz poprosim za vpogled v pri-
hodnost. Zanima me, kako bo 

z mojim zdravjem in počutjem 
mojega moža. Je pred mano 
kakšna nevarnost, na kate-
ro bi morala biti še posebej 
pozorna? Hvala in lep poletni 
pozdrav.
Dokler smo zdravi, mnogi 
ne pomislimo na skrb za 
zdravje, s katero bi lahko še 
pravočasno preprečili nasta-
nek marsikatere bolezni. Vi 
ste imeli srečo, da se vam 
glede na dane okoliščine ni 
pripetilo kaj hujšega. Vide-
ti je, da je pred vami še en 
manjši poseg, in misel nanj 
vam povzroča dvome in stra-
hove. Ne skrbite, saj se bo 
vse dobro končalo. Obiski 
zdravnikov vam predstavlja-
jo stres, ki ga nevede prena-
šate tudi na družinske člane. 
Vzemite to raje kot nekaj 
dobrega, saj ste si končno na 
jasnem, kaj se je z vašim tele-
som dogajalo. Skrajni čas je 

že bil, da se stvari uredijo in 
da se vaše počutje izboljša. 
Po preteku določenega časa 
bo vaše stanje skoraj takšno 
kot pred postavitvijo diagno-
ze. Mož vam ljubeče stoji ob 
strani in lahko ste srečni, da 
lahko vedno računate nanj. 
Glede njegovega zdravja ni 
posebnosti. Videti je le, da bi 
mu koristilo več gibanja. Po 
značaju je veseljak in stres 
mu ne pride tako hitro do 
živega. Tukaj bi se lahko kaj 
naučili od njega. Previdno 
pri izdatkih, saj se bo v roku 
pol leta pojavila potreba po 
prenovi stanovanja. Srečno!

»Triperesna deteljica« 
Pozdravljeni. Obračam se na 
vas, ker me zanima, kaj si lah-
ko obetam od prijateljevanja 
z mojo simpatijo. Kako se bo 
razpletla ljubezenska drama, 
v katero sem bila vpletena? 

Ste zelo senzibilna oseba in 
tega ne morete skrivati. Po 
tem ste najbolj prepoznavni, 
saj čustva kar vrejo iz vas. 
Ljudje vas imajo prav zaradi 
tega radi, saj je nekaj najlep-
šega ravno to, kako iskreno 
izkazujete svojo naklonje-
nost ljudem, ki jih imate radi. 
Ni vas sram in svojih občut-
kov ne skrivate. Sedaj pa ste 
se znašli med ljudmi, ki so 
to vašo lastnost grdo izra-
bili. Počutite se izdane in ne 
veste, kako narediti naslednji 
korak. Simpatija, ki jo imate v 
mislih, je neodločna in veli-
ko preveč ji pomeni mnenje 
okolice. Razmislite, ali je to 
tisto, kar si sploh želite zase. 
Razplet dogodkov bo še pravi 
čas pokazal, kdo je bil iskren 
in kdo ne. Na koncu boste vi iz 
tega potegnili najboljše. Sre-
ča je namreč na strani pošte-
nih ljudi. Lep pozdrav.

V soboto, 9. junija, so zakonsko zvezo sklenili: na Zgornji 
Beli Borut Gašpar in Tjaša Matičič, na Šmarjetni gori Jure 
Valjavec in Maja Benedičič, na Zgornjem Brniku Armin 
Čaušević in Špela Gorišek, v kranjski Layerjevi hiši Najec 
Lušina in Katja Skumavec, na Zgornjem Jezerskem Tilen 
Štremfelj in Barbara Bizjan, v Gradu pa Klemen Sedlar in 
Medeja Peternel. V soboto, 16. junija, so zakonsko zvezo 
sklenili: v Kranju Maks Sekirnik in Tanja Kondić, na Brdu 
pri Kranju Alexandru-Ioan Mincu in Anamarija Habjan, v 
Dvorjah na Gradu Strmol Peter Praznik in Špela Krušec, na 
Zgornji Beli Primož Kramžar in Simona Bravhar ter Adolf 
Slekovec in Anita Romšak, na Zgornjem Brniku Aleš Žagar 
in Špela Vidic, na Zgornjem Jezerskem Gašper Karničar in 
Nina Hafner, v Vopovljah Boštjan Zabret in Špela Klemen, 
na Bledu Davorin Kejžar in Teja Kenda ter Sakib Mahić in 
Amira Abdijanović, v Ribnem Marko Ovčak in Jasmina 
Smailović, v Radovljici pa Bernard Slavec in Mojca Gradišar.

Mladoporočenci

Minuli teden smo Gorenjci dobili 39 novih prebivalcev. V 
Kranju se je rodilo 16 dečkov in 12 deklic. Najtežji je bil eden 
od dečkov – tehtnica mu je pokazala 4525 gramov. Najlažja 
je bila deklica, ki je tehtala 2690 gramov. Na Jesenicah se 
je rodilo 5 deklic in 6 dečkov. Najtežji je bil deček s 4460 
grami, najlažja pa deklica s 3150 grami.

Novorojenčki

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

www.gorenjskiglas.si
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_26. 06. 2018

1. nagrada: 2 vstopnici za koncert MARKO ŠKUGOR & KLAPA MASLINA
2. nagrada: 2 vstopnici za koncert NEW SWING QUARTET
3. nagrada: 2 vstopnici za koncert NEW SWING QUARTET

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, 6. julija 2018, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

www.visitkranj.com

NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO, 
SVETLANA MAKAROVIČ
Z GOSTI

RUSKA NOČ
MANCA IZMAJLOVA – MEZZOSOPRAN, 
OLGA ULOKINA – KLAVIR, 
BENJAMIN IZMAJLOV - VIOLINA

29. 6.

15. 7.

26. 8.

31. 8.

15. 9.

30. 6.

24. 7.

PETEK 
ob 21.00

NEDELJA 
ob 21.00

NEDELJA 
ob 21.00

PETEK
ob 20.30

SOBOTA 
ob 21.00

SOBOTA 
ob 21.00

TOREK
ob 21.00

DUB FX (Avstralija)

MARKO ŠKUGOR 
& KLAPA MASLINA

NEW SWING QUARTET

SPREHOD PO ZGODOVINI GLASBE 
MARTA ZORE IN GOJMIR 
LEŠNJAK GOJC

MAMMA MIA

KRANFEST OSREDNJI GORENJSKI FESTIVAL 
KULTURE, ŠPORTA IN KULINARIKE 
V STAREM KRANJU20

18

TABU / HAMO & TRIBUTE 2 LOVE / HELP ! BEATLES TRIBUTE  
ABBA MIA / SLAVKO IVANČIČ  / TINKARA KOVAČ / EROIKA / AROMATIKA  

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI  
FESTIVAL LAJNARJEV / ULIČNO GLEDALIŠČE ANA MONROE 

STAND UP / KRANSKA KUHNA / OTROŠKI KRANFEST

19-21
JULIJ

www.visitkranj.si
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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_26. 06. 2018

Rose Leslie (31) in Kit Harington (31), 
ki sta se med snemanjem priljublje-
ne serije Igra prestolov zaljubila, sta 
se poročila. »Ker je prelepa država, 
ker so zvezde tu čarobne in ker je to 
kraj, kjer sem se zaljubil,« je citiral 

besede iz serije Harington, ki pravi, da se ni težko zaljubiti 
v nekoga, s katerim snemaš ljubezenske prizore in te pri-
vlači že dlje časa. Poroke, ki je potekala v Aberdeenshiru 
na Škotskem, od koder prihaja nevesta, se je udeležila 
celotna ekipa serije. Uradni del je potekal v tamkajšnji cer-
kvi, zabava pa na gradu, ki je last njenega očeta.

Zvezdnika Igre prestolov dahnila usodni da

Na dražbi hiše Dorotheum na Dunaju 
so bili čevlji cesarice Elizabete oziroma 
Sissi, žene cesarja Franca Jožefa, proda-
ni za vrtoglavih 21.250 evrov, njen svileni 
senčnik pa za 18.750 evrov. Kupil jih je 
najboljši ponudnik, dvorec Schönbrunn. 

Za 11.250 in 6.250 pa so prodali tudi para cesarjevih copat. 
Prodajalci so bili člani osebja na habsburškem dvoru, ki so 
imeli dovoljenje, da lahko zasebne predmete prodajo ter 
si na ta način nekoliko izboljšajo svoj prihodek.

Prodali čevlje za ceno boljšega avtomobila

Medtem ko zvezdnica serije Seks v mes-
tu in kandidatka za guvernerko New Yor-
ka Cynthia Nixon (52) svojo zasebnost 
skrbno skriva, pa je ob svetovnem dnevu 
transseksualcev naredila izjemo in se 
poklonila svojemu najstarejšemu sinu, 

ki je, kot pravi, v teh dneh diplomiral in je transseksua-
lec. Samuel Joseph Moze se ji je rodil v zakonu z Dan-
nyjem Mozesom in mu je bilo ime Samantha.

Sin Cynthie Nixon je transseksualec

Zvezdnica serije Sodobna družina Sarah 
Hyland (27) je ob svetovnem dnevu sel-
fiejev objavila fotografijo, na kateri ima 
otečen in napihnjen obraz. »Včasih je 
selfie nekaj povsem drugega kot čedna 
podoba oziroma fotografija iz dobre-

ga kota. Tokrat sem se odločila, da z vami delim bolečo 
resnico,« je zapisala igralka, ki se že od devetega leta bori 
z ledvično displazijo in je leta 2012 prestala presaditev 
ledvice. Kako hudo je igralkino stanje, ni znano, saj njen 
predstavnik ne daje izjav.

Sarah Hyland v bolnišnici

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
avod za turizem, 
šport in kultu-
ro Kamnik se je 
tudi letos odločil, 
da v parku Evro-

pa organizira udobne kuli-
narične večere, t. i. Kul pet-
ke. Prvi tak petek je navdušil, 
muzicirala je skupina LaQu-
stik, v petek prihajajo graš-
ki Swingwagon. Dan kasne-
je pa bo v Termah Snovik že 
16. Postrvijada, kulinarično 
tekmovanje, kjer se seveda 
vse vrti okoli postrvi. Najbo-
ljši trije krožniki bodo tudi 
nagrajeni.

Pred časom smo se odzva-
li vabilu Hotela Triglav Bled 

na posebno večerjo, kjer so 
ob hrani postregli z izjem-
no zanimivimi koktajli z 
ginom kot glavno sestavino. 
Kmalu po tistem pa so Ljub-
ljančani organizirali podob-
no kulinarično doživetje na 
ladjici med vožnjo po Ljub-
ljanici. V poletnih mesecih 
naj bi postala tovrstna vož-
nja mesečna stalnica. Več-
hodni meni, kjer je za okuse 
poskrbel kuharski mojster 
Ivo Tomšič, so namreč pos-
premili koktajli Jana Noseta, 
z glavno sestavino vodilnim 
ameriškim viskijem, ki mu 
po domače rečemo kar Jack.

Tik pred dopusti so tudi 
znane čokoladne krogli-
ce praznovale prihod nove-
ga »družinskega« člana na 

tradicionalni Casali After 
Work zabavi. To je gostil lju-
bljanski lokal Makalonca, 
vesela družba pa se je ziba-
la v ritmih DJ-a Pera. Tako 
so proslavili novo avanturo: 
čokoladi, kokosu in rumu 
se je pridružil še okus gin 
tonika. Očitno je gin letos 
»must«. Bil pa je to trenutek, 
ko lahko rečemo, da so ime-
li tako mimoidoči kot turisti 
polne žepe čokoladnih kro-
glic, saj so hostese poskrbe-
le za pravi sladki dež okoli 
sebe. 

Nekateri pa so v poletje 
vstopili v barvitem razpolo-
ženju: udeležili so se že četr-
tega dobrodelnega Tuševe-
ga teka barv v Ljubljani. Po 
vzoru svetovnih prestolnic s 

krožno petkilometrsko tra-
so so se udeleženci na pet-
ih postajah obarvali zeleno, 
modro, rdeče, oranžno in 
rumeno, kar je predstavlja-
lo nepopisno veselje vsem 
generacijam. Sledil je večer-
ni DJ-spektakel, celo ognje-
met, ki je na glasbenem 
odru napovedal zvezdo veče-
ra Alana Walkerja. 

Prav na prvi poletni dan so 
povabili še v ljubljansko Pla-
yo na druženje z glasbeni-
ki založbe Menart Records. 
Podelili so priznanja za 
izjemne glasbene dosežke, 
Janu Plestenjaku pa izka-
zali posebno pozornost za 
njegov album Dvigni krila, 
saj je ta dosegel platinasto 
naklado.

UVOD V POLETJE
Jan Plestenjak je prejel platinasto nagrado za naklado albuma Dvigni krila. Na Ljubljanici so pripravili 
zanimiv kulinarični dogodek. Makalončin splav se je gibal v čokoladnih ritmih. Tušev tek v barvah je bil 
ponovno dobrodelen. V soboto ne zamudite Postrvijade, Kul petke pa gosti Kamnik.

Barmana na dogodivščini po Ljubljanici: Jan Nose in Žan 
Oder / Foto: arhiv organizatorja (Marko DeBello Ocepek)

Kuharski mojster Ivo Tomšič je tokrat poskrbel za večhodni 
meni. / Foto: arhiv organizatorja (Marko DeBello Ocepek)

Glasba iz Makalonce je odmevala tudi na drugo stran 
Ljubljanice. / Foto: arhiv organizatorja

Pozibavanja v ritmih nove sladke avanture se je udeležila 
tudi Regina. / Foto: arhiv organizatorja

Tušev tek v barvah je bil letos četrtič in je bil ponovno 
dobrodelen. Pri tem teku čas ne igra posebne vloge. 

Med prejemniki priznanj na zabavi Menart Records sta bila 
tako Jan Plestenjak kot tudi Challe Salle. 

Simpatični Kamničanki Tino Pogačar in Tjašo Zorič 
smo srečali na enem zadnjih kulinaričnih dogodkov v 
Kamniku, kjer sta na Mangoopovi stojnici skrbeli za 
lačne navdušence nad burgerji. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Kuhanje po astrološkem koledarju

O slovenskem kuharju Andreju Fricu smo v našem časopisu 
že večkrat pisali. Posebno takrat, ko je izdal kakšno svojo 
novo kuharsko knjigo. Tako smo po malem predstavili recepte 
za pripravo postrvi, ki smo jih vzeli iz knjige Postrv iz reke 
na mizo, recepte starih slovenskih jedi iz knjige O Martinu, 
moštu, goski in vinu, potem so bile na vrsti sladice iz obse-
žne knjige sladic iz vsega sveta z naslovom Po božiču diši, 
recepti iz knjige Planeti v loncu, kjer je izbral recepte, ki so 
pisani na kožo prav določenemu astrološkemu znamenju, pa 
potrpežljivo čakajo. Zdajle je na vrsti rak, od 21. junija do 22. 
julija. Pa poglejmo, kaj ima rak rad na mizi oziroma kaj rad 
kuha. V pripravljanju jedi uživa, ugotavlja pisec, posebno za 
juhe, omake, ribe, školjke in solate »ima roko«. Rad vidi, da 
je vsa družina zbrana za mizo, kajti rak je družinski človek, 
čustven in topel. 

Pečena postrv z žajbljem

Potrebujemo: 4 očiščene postrvi, maslo, lističe žajblja, sol in po-
per.

»Žajbljeve lističe dobro operem. Postrvi v mrzli vodi pazljivo 
in z ljubeznijo očedim in jih nato še bolj pazljivo popivnam 
oziroma osušim. Nato jih začinim s soljo in poprom, solim 
tudi očiščeno trebušno votlino. V večji posodi segrejem maslo, 
in ko se speni, dodam suhe žajbljeve lističe in postrvi. Pečem 
približno sedem do osem minut na vsaki strani. Postrvi postre-
žem še vroče,« zaključi Andrej Fric.

Bučke in krompir v pečici

Potrebujemo: 650 g bučk, 550 g krompirja, 1 veliko rdečo papriko, 
1 čebulo, 400 g paradižnika iz pločevinke, 1,5 dl ekstra deviškega 
oljčnega olja, sol, črn poper v zrnu, 3 stroke česna, 1 žličko suhega 
origana in 3 žlice sesekljanega peteršilja.

»Bučke operem, obrišem in narežem na kolesca. Papriko raz-
polovim, jo očistim semen in narežem. Pločevinko paradižnika 
odprem, potem pa paradižnik z ostrim nožem sesekljam kar 
v njej. Čebulo olupim in narežem na tanka kolesca. Česen 
olupim in drobno sesekljam. Krompir operem, olupim in 
narežem na kocke. Zavrem 1,5 dl vode. Pečico segrejem na 
190 stopinj C. V večji ognjevaren pekač stresem vso priprav-
ljeno zelenjavo in sesekljan česen. Dobro premešam, nato 
pa dodam še oljčno olje, vročo vodo in origano. Še enkrat 
premešam in jed enakomerno porazdelim po pekaču. Tega 
za 30 minut potisnem v segreto pečico, nato pa ga vzamem 
ven in zelenjavo potresem s sesekljanim peteršiljem, prelijem 
z malo vode in premešam. Nato pekač za 45 minut vrnem v 
pečico. Za tem temperaturo zvišam na 200 stopinj Celzija, jed 
pa pečem še približno 15 minut, da se krompir lepo zapeče,« 
pove mojster Andrej.

Sladke češnje
Češnjev kolač s skuto in 

čokoladni biskvit s češnjami 
bi lahko uvrstili v kategorijo 
hitro in enostavno priprav-
ljenih peciv. Obema je skup-
no, da sta sočna, ne pretežka 
in sta še posebno priročna za 
na pot ali piknike, saj ju lah-
ko jemo z rokami.

Za pripravo češnjevega ko-
lača s skuto potrebujemo: 
240 g moke, 200 g sladkorja, 
4 jajca, 400 g pasirane sku-
te, 2 dl tekočega jogurta, 5 žlic 
olja, 1 pecilni prašek, 1 vanili-
jev sladkor, lupinico ene bio 
limone, sok pol limone, 500 
g izkoščičenih češenj.

Moko presejemo in ji pri-
mešamo pecilni prašek ter li-
monino lupinico. Rumenja-
ke in beljake ločimo. Beljake 

stepemo v sneg in jim proti 
koncu stepanja dodamo tre-
tjino sladkorja. Rumenja-
kom dodamo preostali slad-
kor in vanilijev sladkor ter 
vse skupaj dobro stepemo, 
da se ves sladkor raztopi. Do-
damo skuto, jogurt, limonin 
sok in olje. Med stalnim me-
šanjem postopoma dodaja-
mo mešanico iz moke. Prip-
ravljeno maso razporedimo 
v namaščen pekač. Po vrhu 
potresemo s češnjami in pe-
čemo v pečici, ogreti na 170 
°C, 30 do 45 minut.

Nasvet: Čas peke je odvisen 
od velikosti pekača in s tem vi-
šine kolača. Ali je kolač pečen, 
preverimo s suhim zobotreb-
cem. Uporabimo lahko tudi 
drugo sadje, kot so na primer 

maline, robidnice, breskve … 
V zimskem času uporabimo 
sadje iz kompota.

Za pripravo čokoladne-
ga biskvita s češnjami pot-
rebujemo: 160 g moke, 150 
g sladkorja, 4 jajca, 3 žlice 
temnega kakava, pol pecil-
nega praška, 4 žlice olja, 1 dl 
tekočega jogurta, 300 g iz-
koščičenih češenj.

Moko presejemo in ji pri-
mešamo pecilni prašek ter 
kakav. Rumenjake in belja-
ke ločimo. Beljake stepe-
mo v sneg in jim proti kon-
cu stepanja dodamo tre-
tjino sladkorja. Rumenja-
kom dodamo preostali slad-
kor in jih penasto stepemo. 
Dodamo jogurt in olje ter 
premešamo. Med stalnim 

mešanjem postopoma do-
dajamo mešanico moke in 
kakava. Pripravljeno maso 
razporedimo v namaščen 
pekač. Po vrhu potresemo 
s češnjami in pečemo v pe-
čici, ogreti na 170 °C, 30 do 
45 minut.

Nasvet: Tudi tukaj je čas 
peke odvisen od velikosti pe-
kača in višine biskvita.

Mojca Logar

V soboto je bil v Škofji Loki 
srednjeveški dan. Danes se 
imenuje Historial. Tak sre-
dnjeveški dan v Škofji Loki živi 
že vsaj dvajset let. Če le morem, 
tedaj obiščem Loko. Na vsakem 
vogalu srečam znane ljudi. 
Kar trije so me letos vprašali, 
ali nisem bila med pionirji teh 
dogodkov v Škofji Loki. Res je, 
to je bila moja prva služba. Na 
Občini Škofja Loka sem bila 
zadolžena za oživljanje sta-
rega mestnega jedra in razvoj 
podeželja. Tedaj se je prireditev 
imenovala Venerina pot. Po 
srednjeveški pesnitvi Ulrika 
Liechtensteinskega, ki se je pre-
oblečen v žensko smukal tudi 
po naših krajih, so se srednje-
veška mesta v Sloveniji in širši 
okolici povezala in ustvarila 
prireditev. Trajala je cel konec 
tedna. Loški oder je pripravil 
igro Sojenje Agati Schwarzko-
bler. Igrali so jo na prostem, na 
sotočju Sor. Dobro se spomnim 
dekleta, ki je igralo Agato. »Ni-
sem kriva, nisem kriva,« je po-
navljala, pa izraza sodnika in 
Jurija Kalana. Z zborom smo 
bili tedaj v vlogi ljudstva. Prip-
ravili smo srednjeveško poroko 
in župan ter matičarka sta se 
morala naučiti besedila v stari 
slovenščini. S pomočjo šivilj in 
z lastnim znanjem meščanov 
je bilo sešitih ogromno srednje-
veških oblek. Ljudje so se oblekli 
in prišli ta dan v srednjeveški 
opravi. Dogodki so se odvijali 
na gradu, v mestu in Naceto-
vi hiši v Puštalu. Delavnice, 
koncerti srednjeveške glasbe in 
plesa in seveda tržnica z av-
tentičnimi obrtmi. Spomnim 
se, da je neki obrtnik s sladkor-
no peno in pokovko vsako leto 
poslal prošnjo, če bi lahko sode-

loval na prireditvi, pa smo ga 
vsako leto vljudno povabili, naj 
pride kakšen drug dan, tokrat 
ne. Še danes so obrtniki pristni. 
Vsi so oblečeni v srednjeveško 
obleko in nudijo kakovostne 
izdelke domače obrti. Vsi pra-
vijo, da v Loko rad pridejo, saj 
je tukaj dobro vzdušje. Koliko 
je bilo usklajevanj in pogovorov 
z gostinci, da so te dni nudili 
nekaj pristnega, pijačo v stekle-
nih kozarcih, brez čevapčičev 
in hot dogov in tudi v soboto ste 
v »gostišču na prostem« lahko 
naročili ribo. Čudovit je obču-
tek, ko prideš v mesto in vidiš, 
da stvar živi. Vsak dogodek 
se razvija, ima viške in nižke 
– in vendar njegovo življenje 
teče dalje. Zaman se lahko 
trudijo občinarji, turistični in 
kulturni delavci, če dogodka 
za svojega ne sprejmejo ljudje, 
meščani. In v tem je Loka ne-
kaj izjemnega. Na Mestnem 
trgu v Loki živijo Ločani, v 
trgovinah kupčujejo, nič ni 
zaprtega. Kolega pravi: »Tekel 
sem v Loki na Teku štirih mo-
stov. To je zame eden najlepših 
tekov. Na vsakem mostu so 
bili ljudje, spodbujali so nas, 
navijali, mahali z zastavami 
in danes so v izložbah obešene 
fotografije tega dogodka. Čutiš, 
da je to njihovo.« Kot učiteljica 
vem, da so dijaki, ki prihajajo 
z območja nekdanjega Loškega 
gospostva najboljši dijaki – so 
spoštljivi, imajo delovne na-
vade, so vedoželjni, hvaležni, 
veselijo se dela in življenja. Ne-
kaj srednjeveškega lahko v Loki 
začutiš vsak dan. Ni slučajno, 
da je ta lepotica s svojim pasi-
jonom umeščena na seznam 
Unescove kulturne dediščine.

Srednjeveška lepotica

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

V vseh letih najinega sku-
pnega življenja se je veliko 
spremenilo. Komaj se še spo-
minjam najine zaljubljenosti, 
kako sva sanjala o srečnem 
skupnem življenju, o otrocih, 
hiši in o dopustih. Nisva priča-
kovala, no nihče nama tega ni 
jasno povedal, težav, ki se bodo 
pojavile v zakonu. Otroci so 
odšli, prihajajo vnuki, prigara-
la sva si velik del delovne dobe, 
za lažje preživetje obdelujeva 
njivo in sadovnjak. Midva pa 
sva si postala tujca. Zelo poti-
ho je prišla ta odtujitev in sedaj 
se niti ne prepirava več. V skrbi 
za otroke, premoženje in služ-
bo sva pozabila na naju. Veli-
ko dela ter neskončni prepiri so 
bili vedno izgovori, da sva lah-
ko ostajala narazen. Najina 
trenutna bilanca je odtujitev, 
hlad med nama, prekinitev 
spolnosti, ločeni dopusti, nekaj 
veselja sicer prinesejo vnuki, 
zvečer televizija. 

Najino oddaljevanje se je 
pospešilo v zadnjih letih, ko 
si mi povedala, da imaš vsega 
preprosto dovolj. Povedala si mi 
celo, da boš za zdaj še držala 
poročno obljubo zvestobe. Za-
čela si brati čudne knjige, hodiš 
na neka predavanja, družiš se 
z novimi ljudmi. Kadar te kaj 
povprašam, mi vse rada razla-
gaš, jaz pa kar ne razumem, 
kaj mi govoriš. Nekako čudno 
čutim, da spoznavaš nova pod-
ročja, ki so meni popolnoma 
neznana. Sama si začela hodi-
ti na izlete in domov se vračaš 
zadovoljna. Hkrati še vedno 
občasno vidim tvojo željo, da 
greva skupaj na kakšen izlet, 
kolesarjenje, planinarjenje. 
Meni pa v glavi le odzvanja 
delo, denar, preživetje, finanč-

na skrb za družino, čeprav 
imava redne dohodke. Vidim 
te, da postajaš drugačna, in 
vidim, da sva ravno zaradi 
tega še bolj narazen. Žal mi je, 
vendar jaz za zdaj ne zmorem 
moči lastnega spreminjanja. 
Saj niti ne vem, kaj si želim in 
kaj hočem. Nikoli tega nisem 
vedel. Bil sem mladoleten, ko 
mi je umrla mama. V celoti 
sem moral prevzeti skrb za 
gospodinjstvo in sestrici. Na-
vajen sem, da samo delam in 
delam. Ne vem, v čem drugem 
naj uživam. Rad bi ti povedal, 
da s tem, ko se oddaljujeva, 
čutim tako čudno vzdušje, kot 
da sedaj še ti odhajaš na podo-
ben način, kot je odšla moja 
mama, in sem ostal sam s kopi-
co dela in žalosti. O tem seveda 
niti pod razno ne upam govori-
ti tebi. Kadar mi je najhujše, se 
dodatno zamotim z delom. 

Prosim te, da mi vedno s so-
čutjem in nežnostjo poveš, da 
greš spet na ono predavanje, na 
izlet, da boš na tak način pos-
krbela zase. Tako bo vsaj eden 
v najinem odnosu zadovoljen. 
In ne pozabi mi še naprej raz-
lagati, kaj si novega spoznala. 
Ne vem, ali bom zmogel iti po 
podobni poti kot ti. Imaš novo 
vedenje, zato me le še kdaj pa 
kdaj povabi s seboj. Niti sam 
sebe ne razumem: tako ogab-
no se počutim sam, hkrati pa 
ne želim storiti kaj novega za 
naju. Ne bi želel biti v takšnem 
odnosu. Vsaj tega se zavedam. 
Povej mi še kdaj, da nisi moja 
mama, temveč žena. Povej mi, 
naj odrastem in se poslovim od 
svoje boleče zgodovine.

Draga moja žena!

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

9EUR
90

Pred vami je spet knjiga 
polna sladkih skrivnosti, 
ki se pripravljajo 
hito in enostavno. Je 
prva rešitev za vse 
gospodinje, ki bi rade 
naredile torto v čim 
krajšem času. Za torte 
vam ni treba peči 
biskvitov, piškotov 
in podobno, kreme 
pa so enostavne, iz 
običajnih sestavin in 
zelo okusne. Recepti 
niso le za pripravo 
klasičnih tort, ampak 
tudi desertne in 
priložnostne torte ter 
domiselne otroške 
kreacije.

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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

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

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

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

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

Urša Peternel

Jesenice – »Največja pridobi-
tev lokalne skupnosti je, če se 
uspešni posamezniki kasne-
je vrnejo v svoje domače oko-
lje, zato si želim, da bi tudi vi 
po končanem izobraževanju 
našli svojo pot nazaj na Jese-
nice,« je dejal župan Občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger najboljšim učencem 
jeseniških osnovnih in sre-
dnjih šol na sprejemu, ki ga 
je pripravil v sredo v Kolper-
nu. Letos je med odličnjaki 
29 osnovnošolcev in 17 dija-
kov, ki jim je župan čestital 
za uspeh in jim podaril knji-
go Duša slovenska. V imenu 

ravnateljev se je županu za 
sprejem zahvalila ravnate-
ljica Gimnazije Jesenice Li-
dija Dornig, učencem pa je 

položila na srce, naj si v živ-
ljenju postavljajo visoke cilje, 
saj najlažja pot ni vedno naj-
boljša. Ob tem pa naj nikoli ne 

pozabijo biti dobri ljudje, jim 
je dejala. Za kulturni program 
je poskrbel kvartet klarinetov 
Glasbene šole Jesenice.

Sprejem za šestinštirideset 
najboljših
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Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški žu-
pan Nejc Smole je pred ne-
davnim na srečanju v Knji-
žnici Medvode  podelil pri-
znanja najuspešnejšim 
učencem. 

V občini Medvode je v le-
tošnjem šolskem letu 139 
devetošolcev, od tega jih je 
priznanja prejelo 39, kar je 
dobrih 28 odstotkov. Poleg 
priznanja župana so v vreč-
ki dobili tudi komplet treh 
knjig Cankar v stripu. 

Na srečanju je potekal 
tudi krajši program, deve-
tošolci pa so izvedeli ne-
kaj zanimivih podatkov, 
med drugim, da so osnov-
no šolo obiskovali več kot 

1700 dni in v šoli prežive-
li skoraj 11.200 ur. Župan 
Nejc Smole jim je poleg 

čestitke zaželel lepe poči-
tnice in vse dobro na na-
daljnji poti ter izrazil željo, 

da ne bi pozabili na doma-
čo občino in da bi soustvar-
jali življenje v njej.

Priznanja za devetintrideset učencev

Najuspešnejše devetošolce iz medvoške občine je sprejel medvoški župan Nejc Smole.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Učence, ki vseh de-
vet let dosegajo najboljši šol-
ski uspeh, vsako leto povabi 
na sprejem tudi preddvorski 
župan Miran Zadnikar. Pri-
znanja za odličnost je tudi le-
tos podeljeval skupaj z župa-
nom Občine Jezersko Jurijem 
Reboljem, saj preddvorski in 
jezerski učenci od šestega ra-
zreda naprej skupaj obisku-
jejo Osnovno šolo Matije Va-
ljavca v Preddvoru.

Letos je bil sprejem na zad-
nji šolski dan na terasi gra-
du Hrib ob jezeru Črnava. 
Učenci Osnovne šole Matije 

Valjavca Preddvor, ki obisku-
jejo različne glasbene šole, 
ki gostujejo v preddvorski 
osnovni šoli, so pripravili 
kratek koncert, ki se je nada-
ljeval s prijetnim druženjem, 
ob srečanju z učenci in njiho-
vimi starši pa so bila podelje-
na tudi priznanja za odlič-
nost sedmim učencem, ki so 
vseh devet let šolanja zaklju-
čevali z odliko. Letos jih je 
šest iz občine Preddvor, in si-
cer Ambrož Janhar, Andraž 
Snedec, Tea Gregorc, Katja 
Bogataj, Tina Nunar in Maks 
Zager, iz občine Jezersko pa 
Aljaž Jan Krč. Ob koncu so se 
vsi posladkali s sladoledom. 

Z odličnjaki ob jezeru

Najboljši učenci (manjka dvojica) z razredničarkama, 
ravnateljem Bogdanom Sušnikom ter županom Miranom 
Zadnikarjem in Jurijem Reboljem / Foto: Tina Dokl

Bistrica pri Tržiču – V Domu Petra Uzarja bo od 29. junija 
do 28. julija na ogled razstava člana Foto kluba Tržič Lada 
Srečnika pod naslovom Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču 
je zablestela v novi podobi, ki sovpada s praznovanjem kra-
jevnega praznika 4. julija. Na ogled bo tudi razstava o Mirku 
Majerju (1924–2017), v spomin in zahvalo častnemu članu 
Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije in častnemu 
članu Turističnega društva Tržič. Tudi to razstavo je pripravil 
Lado Srečnik. Kulturno društvo tržiških likovnikov Tržič pa je 
25. junija pod vodstvom predsednice Francke Globočnik in 
mentorja akademskega kiparja in slikarja Nikolaja Mašukova 
začelo nov projekt upodobitve Bistrice pri Tržiču. Slikajo na 
prostem, ob praznovanju krajevnega praznika bodo za en dan, 
30. junija, predstavili svoja dela, razstava pa bo kasneje na 
ogled v Domu Petra Uzarja, in sicer od 29. julija dalje.

Več razstav v Domu Petra Uzarja
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
26. 6.

10/23 °C

Nedelja 
1. 7.

11/26 °C

Sreda 
27. 6.

Četrtek
28. 6. 

Petek
29. 6. 

Sobota
30. 6.

11/24 °C 12/23 °C 12/24 °C 11/26 °C

Ponedeljek 
2. 7.

Torek
3. 7.

Sreda
4. 7.

Četrtek
5. 7.

12/27 °C 14/28 °C 13/27 °C 12/27 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 27. 6.
19.15 Z LJUBEZNIJO, SIMON
20.30 OCEANOVIH OSEM
16.00, 18.15 NEVERJETNI 2, sinhro.
17.00 LJUBITI PABLA
21.15 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 27. 6.
16.30, 20.00 Z LJUBEZNIJO, SIMON
18.40, 20.50 OCEANOVIH OSEM
16.15, 18.40 NEVERJETNI 2, sinhro.
17.30 NEVERJETNI 2, 3D, sinhro.
21.10 PODEDOVANO ZLO

15.40 LJUBITI PABLA
17.00, 20.30 JURSKI SVET: PADLO 
KRALJESTVO
19.30 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO, 3D
18.10 DEADPOOL 2

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 29. 6.
20.00 TI LOVIŠ!

Sobota, 30. 6.
18.00 DVIGNI SIDRO!, sinhro.
20.00 V CIAMBRI

Nedelja, 1. 7.
18.00 DVIGNI SIDRO!, sinhro.
20.00 TI LOVIŠ!

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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

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

Organizator :

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

IZLET /  OD 7. DO 9.  SEPTEMBRA 2018

CENA: 249 €

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

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

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v dvo-
posteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St. Moritz, 
ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter DDV. 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj – 04/20 13 220, Škofja Loka – 04/51 70 
305, Radovljica – 04/53 20 445; Jesenice – 04/58 09 755,  
Ljubljana – 01/23 08 505, Domžale – 01/72 20 016,  
Tržič – 04/59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

sudoku_LAZJI_18_51
NALOGA

7 2 8 9
2 6 4 1

8 3 4 7 5
3 9 8 4

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

5 3 9 2
sudoku_LAZJI_18_51

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_51
NALOGA

8 5 3
6 2 7 4

2 5
1 7

5 7 9 8 4 2 6
9 4

5 8
4 7 8 9

4 2
sudoku_TEZJI_18_51

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_51
NALOGA

853
6274

25
17

5798426
94

58
4789

42
sudoku_TEZJI_18_51

REŠITEV

815439762
629857341
734261958
461523897
573984126
982176435
257398614
346712589
198645273

sudoku_LAZJI_18_51
NALOGA

7289
2641

83475
3984

52
9813
14796
3765

5392
sudoku_LAZJI_18_51

REŠITEV

742851693
593276841
861934725
237569184
415387269
986142537
124798356
379625418
658413972

26. 6.  tor. Stojan 5.12 20.57

27. 6. sre. Ema 5.13 20.57 

28. 6. čet. Hotimir,  5.13 20.57 

29. 6. pet. Peter, Pavel 5.14 20.57

30. 6. sob. Emilija 5.14 20.57

1. 7. ned. Bogoslav 5.15 20.57

2. 7. pon. Marija 5.15 20.56

Jože Košnjek

Podbrezje – Pri Slavki v 
Podbrezjah so se pretekli te-
den za nekaj ur družili nek-
danji sošolke in sošolci, ki so 
pred 55 leti, torej leta 1963, 
končali takrat še osemletno 
osnovno šolo v Dupljah, ki 
je bila glavna osnovna šola v 
sedanji občini Naklo. Tega 
leta jih je šolsko leto kon-
čalo 34. Dupljanci so imeli 
najbližje do šole. Nakljan-
ci so se vozili v Duplje z vla-
kom, ki je takrat še vozil do 
Tržiča in je imel na vzponih 
hude težave, če so fantje 
tirnice namazali z milom, 
Podbrežani, Zadražani, Že-
jani, Strahinjci in Bistričani 
pa so hodili do šole peš ali s 
kolesom. 

»Čeprav je med fanti iz po-
sameznih vasi prišlo občas-
no do ravsa, smo bili prije-
ten in složen razred. Vsakih 
pet let, ko se nas dobi okrog 
15, obujamo dogodivščine 
in se spomnimo tudi 11 po-
kojnih sošolk in sošolcev – 
in tudi tistih, ki niso poleg. 
Še posebej pa smo veseli, da 
je tudi letos med nami naša 

razredničarka Mara Černi-
lec,« pove Slavka Jelenc iz 
Zgornjih Dupelj, ki ji takšna 
druženja pomenijo veliko. 
Ko jo vprašam, katerega do-
godka se še posebno rada 
spominja, odgovori, da je to 

zaključni izlet v Split. »Pa 
ne samo zato, ker smo šli za 
en teden od doma in še tako 
daleč povrhu, ampak zara-
di tega, ker smo denar za iz-
let zbrali sami. Na prostoru, 
kjer je sedaj bencinski servis 

v Naklem, smo pomagali pri 
urejanju parka in zbirali sta-
ro železo ter papir. Z zaslu-
ženim denarjem nismo pla-
čali le izleta, ampak tudi 
stroške valete, kar je razbre-
menilo starše.«

Staro železo in papir za izlet
Po 55 letih so se srečali sošolke in sošolci, ki so leta 1963 končali tedaj še osemletno osnovno  
šolo v Dupljah.

Sošolke in sošolci, ki so leta 1963 končali osnovno šolo v Dupljah, z razredničarko Maro 
Černilec (v sredini) na jubilejnem srečanju v Podbrezjah

Milje – Skupino Ljudski pevci Hiše čez cesto srečujemo na več 
prireditvah. Kot pravi Dragica Markun, pobudnica Hiše čez 
cesto na Miljah, kjer potekajo različne prireditve in razstave, je 
skupina nastala spontano. »Sprva so hodili na ljudsko petje v 
Hišo čez cesto posamezno, tam so se slišali po glasovih in se 
začeli dodatno družiti in prepevati. Pevci prihajajo iz Šenčurja, 
Srednje vasi, Milj, Visokega, Bašlja, Tupalič. Na druženjih ve-
liko prepevajo in uživajo. Niso mislili, da bodo tudi nastopali, 
toda začeli so jih vabiti na razne prireditve in v upokojenske 
domove. Imeli so dva samostojna koncerta. Ker imamo radi 
kulturno dediščino, smo šli na izlet z muzejskim vlakom v 
organizaciji Gorenjskega glasa,« pravi Dragica Markun.

Ljudski pevci Hiše čez cesto
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Prodajalec na področju Ljubljane, m/ž (Ljubljana) 
Pričakujemo: prijaznost in ustrežljivost do strank, komunikativnost, samostojnost, 
osebno urejenost, poznavanje trgovinskega poslovanja, vozniški izpit B-kategori-
je. Pami, d. o. o., Vipavska cesta 50, 5000 Nova Gorica. Prijave zbiramo do 30. 6. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir razvijalec programske opreme, m/ž (Kranj) 
Zaželena znanja in kompetence: V, VI. ali VII. Stopnja izobrazbe tehnične smeri, 
poznavanje programskih jezikov in tehnologij: C#, ASP.NET, Javascript, MS SQL, 
Python +, Tensorflow, Html, poznavanje Microsoft razvojnega okolja (Visual Stu-
dio), aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), samoiniciativnost, timska 
usmerjenost Eurotronik Kranj, d. o. o., Štirnova ulica 8, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 30. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnična podpora (m/ž) (Šenčur) 
Imate dobre komunikacijske veščine? Poznate najbolj priljubljene spletne brskal-
nike in programe za e-pošto? Vam izrazi, kot so HTML, CSS, FTP in DNS, niso popol-
na neznanka? Če poleg tega obvladate še slovenski in angleški jezik, vas vabimo v 
našo ekipo! Avant.Si, d. o. o., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 
21. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v prodaji (m/ž) (Komenda) 
Ključne delovne naloge in zadolžitve: obdelava povpraševanj in priprava ponudb, 
obdelava in vnos naročil, informacijska in administrativna podpora prodajnemu 
timu, administracija in koordinacija reklamacijskih in servisnih zahtevkov, priprava 
prodajne dokumentacije, dnevna komunikacija s kupci in partnerji, posredovanje 
informacij o izdelkih in naročilih ... RLS merilna tehnika, d. o. o., Poslovna cona Žeje 
pri Komendi, Pod Vrbami 2, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 10. 7. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater (m/ž) (Begunje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: priprava materiala za potrebe dela v procesu, podrobna 
priprava delovnega mesta in CNC-stroja, nadzorovanje pravilnosti delovanja CNC-
-stroja, osnovno tekoče vzdrževanje strojev in opreme, skrb za smotrno porabo ma-
teriala in časa, manipulacija materiala na krajših razdaljah (posamezno ali v skupini), 
druga dela in naloge po nalogu nadrejenega. Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje 
na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 21. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Administrator za skladiščenje, m/ž (Brnik) 
Delovno mesto obsega vodenje in organizacijo administrativno-skladiščnih in lo-
gističnih aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno dnevno delovanje skladiščnega 
centra ter za izpolnjevanje zahtev naših kupcev. Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji 
Brnik 130f, 4210 Brnik – Aerodrom Prijave zbiramo do 21. 7. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Sistemski inženir, m/ž (Kranj) 
K sodelovanju vabimo sistemskega inženirja, katerega naloge in odgovornosti so 
sodelovanje pri pripravi tehničnih rešitev, podpora prodajnemu in servisnemu ose-
bju, inštalacija in vzdrževanje prodanih rešitev. Kron Telekom, d. o. o., Koroška 20, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec na oddelku pohištva, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj, komunikativnost, prijaznost, ambicio-
znost. Rutar marketing, d. o. o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 21. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir za področje tehnologij Oracle, m/ž (Naklo) 
Delovne naloge na delovnem mestu so predvsem: zagotavljanje nemotenega de-
lovanja informacijskih sistemov in načrtovanje informacijskih tehnologij, ki obse-
ga: načrtovanje, razvoj in dokumentiranje IT-tehnologij in infrastrukture, odgovor-
nost za brezhibno delovanje in razvoj infrastrukture Oracle, sodelovanje in koor-
diniranje aktivnosti s ponudniki oz. zunanjimi partnerji ... Merkur trgovina, d. o. o., 
Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 1. 7. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Jesenice) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prevzem, komisioniranje, izdajo 
blaga in materiala, vnašanje in kontrolo podatkov, preverjanje istovetnosti blaga in 
spremnih dokumentov ... Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. 
Prijave zbiramo do 15. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž, krajši delovni čas 30 ur tedensko (Kranj) 
V poslovni enoti Kranj za krajši delovni čas 30 ur tedensko zaposlimo prodajalca. 
Pričakujemo: stopnja izobrazbe: IV. ali V., smer: trgovska, komercialna ali ekonom-
ska, zahtevana dodatna znanja: osnovna računalniška znanja, delovne izkušnje: 0 
let. NKD, d. o. o., MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem. Prijave zbiramo do 21. 7. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog v proizvodnji (štance), m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: načrtovanje in uvajanje tehnoloških postopkov štancanih delov 
in globokega vleka, izdelava tehnološke dokumentacije, zagotavljanje nemotene 
proizvodnje in izboljševanje. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prija-
ve zbiramo do 15. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec-monter, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnega mesta: delo v proizvodnji, delo na CNC-stroju, priprava in sesta-
va predelnih aluminijastih panelov, vrat in zasteklitve ... Imgrad CR, d. o. o., Kidri-
čeva cesta 75, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 5. 7. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

Janez Kuhar

Cerklje – Pohodniška sek-
cija Škrjančki Planinskega 
društva Komenda je v začet-
ku junija, organizirala tri-
najsti pohod bosonogih. Ker 
v občini obnavljajo cesto Za-
log–Tunjice, so se tokrat po-
dali na Šenturško goro s Ko-
mendske Dobrave, tako da 
je bila letošnja pot daljša za 
dva kilometra. Pohoda se je 
udeležilo sto pohodnikov, 
med njimi je bilo letos veliko 
mladih. Devet jih je bilo na 
vseh dosedanjih pohodih. 
Najštevilnejša je bila sedem-
članska družina Lončar iz 
Zaloga pri Cerkljah. Osem 

kilometrov dolgo pot sta brez 
težav prehodila tudi najmlaj-
ša štiriletna pohodnika Tilen 
Križnar iz Suhadol pri Ko-
mendi in Eva Kern iz Zalo-
ga pri Cerkljah ter najstarej-
ši 80-letni Peter Jakomini 
iz Kamnika. Med bosonogi-
mi smo slišali same pohvale. 
Ciril Globočnik s Pšate se je 
do sedaj udeležil enajstih po-
hodov, vendar mu je bila le-
tošnja pot prava masaža in te-
rapija za nogi. Navdušen nad 
idealnimi pogoji za hojo je bil 
tudi Janez Korbar iz Glinj. 

Vsi pohodniki so preje-
li pred začetkom poti spo-
minske majice, po konča-
nem pohodu pa je bilo v 

Planinskem domu Milana 
Šinkovca v Podborštu pri Ko-
mendi družabno srečanje, 
kjer so udeleženci iz rok Zo-
rana Sodnika, predsednika 
Planinskega društva Komen-
da, in Franca Drolca, vodje po-
hodniške sekcije Škrjančki, 
prejeli spominske medalje. 
Vsem pohodnikom so tudi 
postregli s toplim obrokom.

Vse več ljudi torej upošte-
va star pregovor, ki pravi: Ko 
pride Sveti Jur (23. aprila), se 
vržejo čevlje za dur. Med po-
hodniki smo tudi slišali, da 
si na takšen način odpravi-
jo znojenje nog in zmasirajo 
podplate in da gre pri tem za 
pristen stik z naravo. 

Sto bosonogih pohodnikov 
na Šenturško goro
Trinajstega pohoda bosonogih na Šenturško goro do Kmečkega turizma Pavlin se je udeležilo  
sto pohodnikov.

Letošnjega pohoda bosonogih se je udeležilo točno sto pohodnikov.

Vodja pohoda Franci Drolec 
je vseskozi pazil, da je bila 
hitrost primerna tudi za 
tiste z manj kondicije in 
bolj občutljivimi podplati ali 
ploskimi stopali.

Grega Flajnik

Potoče – Zaradi velikega za-
nimanja za naš majski izlet 
v počastitev svetovnega dne-
va čebel smo izlet ponovili 
še v juniju. Tudi tokrat smo 
obiskali Medičarstvo Perger 
v Slovenj Gradcu in se od-

peljali na Kope, kjer nam je 
»holcer«Toni pokazal svoje 
vragolije.

 Na poti proti Jezerskem 
vrhu smo se ustavili še v 
čebelarstvu Kokl v Poto-
čah, kjer imajo lep in mo-
deren čebelnjak, ki je pri-
lagojen prav za ogled turi-
stičnih skupin. Po dobro-
došlici s šilcem medene-
ga likerja nam je gospodar 
Tomaž predstavil, kakšne 

»poklice« opravljajo čebele 
v svojih 45 dneh življenja, in 
nam zaupal, na kakšni viši-
ni troti oplodijo matico. Na 
kratko smo spoznali razvoj 
čebelarstva skozi zgodo-
vino, pokazali so nam ne-
kaj zaščitnih oblačil. Potem 
smo si ogledali še, kako je 

videti panj in kako se čebe-
le gibajo v njem. Opazova-
li smo, kako čebele svojim 
tovarišicam sporočajo, kje 
je dobra paša. Kdor je želel, 
je lahko kupil nekaj medu 
in izdelkov iz medu, drugi 
smo si lahko ogledali pros-
tor za piknike, ki ga imajo v 
bližini ob reki Kokri. Za ko-
nec smo spili kavo in sku-
paj zapeli še Slakovo pesem 
Čebelar.

Obiskali smo 
Koklov čebelnjak
Po majskem praznovanju svetovnega dneva 
čebel zanimanje za čebelarstvo ne pojenja, zato 
smo junija ponovili izlet in obiskali čebelarje na 
Koroškem in Gorenjskem.

Naša skupina izletnikov pred čebelnjakom Koklovih  
v Potočah
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V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  
da nas je v 87. letu starosti za vedno zapustila naša draga mama

Pavla Sajovic
p. d. Kolešovčeva Pavla iz Luž

Pogreb drage pokojnice bo v torek, 26. junija 2018, ob 17. uri na pokopališču v Šenčurju. 
Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi domači

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

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

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

NOVO V 

KRANJU

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

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

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema
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NEPREMIČNINE
POSESTI
KUPIM

PARCELO za vikend ali vikend v okoli-
ci Škofje Loke, Poljanske doline, tel.: 
041/275-058 
 18002072

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati; izjemne tehnič-
ne, umetnostne, sporočilne in energ.
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 18002040

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18002078

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

PAJKA na 2 vretena, tel.: 04/57-41-
143, 070/505-765 18002075

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

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

KRMNI krompir, tel.: 040/607-451  
 18002073

STROČJI fižol, rumen, domač, tel.: 
031/817-246 18002021

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/506-183 18002069

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

TELICO simentalko v 9 mesecu bre-
josti, tel.: 031/225-062  
 18002070

TELIČKO LS/LIM, staro 1 mesec, tel.: 
041/584-235  
 18002074

OSTALO
PRODAM

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozila 
z dvigalom (C in E kategorija). Prednost 
imajo kandidati iz okolice Komende. 
Prijave pošljite na: zaposlitev@kom-
teks.si. Komteks d.o.o., Loka 119, 
4290 Tržič 18002076

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18002077

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18001945

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18001801

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

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

RAZNO
PRODAM

VAP, star 4 mesece, nerabljen, cena 
80 EUR, tel.: 031/605-223 18002068

ZA simbolično ceno prodam industrij-
ski pletilni stroj, tel.: 031/272-213 
 18002071

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: torek, 26. junija, od 18. do 
19.30: TVU 2018: Ravnovesje uma, čustev in duha; sreda, 27. 
junija, od 10. do 11. ure: Vesele urice – ruščina; od 17. do 18. 
ure: Vesele urice – nemščina. Obvezna prijava na brezplačne 
dogodke na tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

Prikaz prihoda cesarja Franca Jožefa
Naklo – Konjeniško društvo Naklo, KUD LIK Naklo in Gos-
tišče Pr' Kovač ob občinskem prazniku vabijo na razstavo mo-
tivov s kranjsko klobaso in na ogled kratkega igranega prizora 
prihoda cesarja Franca Jožefa v petek, 29. junija, ob 19.30. 
Razstava bo odprta v vagonu na postaji, kamor bo cesar pris-
pel ob 19.45. Prireditev bo od 20.15. potekala na parkirišču 
Gostišča Pr' Kovač z igranim gostilniškim prizorom. Ob kon-
cu bodo obiskovalci postreženi s kranjsko klobaso in pivom.

IZLETI

Pohod po Fužinskih planinah
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 7. julija, v Stoge v Fu-
žinskih planinah. Najprej na planino Blato, nato prek Krste-
niškega Stoga, Jezerskega in Prevalskega Stoga ... Vzpon je 
primeren za planince gornike s primerno kondicijo in vešče 
hoje po brezpotjih! Hoje od 8 do 10 ur. S seboj imejte vso 
opremo, navedeno v razpisu izleta (tudi 5 metrov vrvi, dve 
pomožni vrvici, dve vponki) ter ostalo opremo za visoko-
gorje, primerno letnemu času ter dovolj lahkoenergetske 
hrane in tekočine. V nahrbtniku naj ne manjka osebna prva 
pomoč. Odhod z osebnimi avtomobili ali minibusom izpred 
Mercatorja Primskovo ob 4. uri. Prijave in informacije: Kle-
men Ručigaj (051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com), 
Luka Švegelj (068 168 257, lukasvegelj@gmail.com).

Po podatkih državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi RS (NUS) 
je bilo v letu 2017 zbrano 3299 
kosov oz. 9474,26 kg, v 2018 
pa že 1183 kosov oz. 2191,17 
kg vojaških neeksplodiranih 
ubojnih sredstev na ozemlju 
RS, ki jih je enota NUS stro-
kovno uničila. 
Raztresena vojaška eksploziv-
na ubojna sredstva po slovan-
skem ozemlju iz časov prve in 
druge svetovne vojne in osa-
mosvojitvene vojne še vedno 
pobijajo in pohabljajo naše 
civilno prebivalstvo. Ena zad-
njih nesreč z zelo težkimi po-
sledicami je bila v juniju leta 
2013, ko je moškemu odtrgalo 
obe roki, smrtna pa v mesecu 
februarju letos, ko je ob eksplo-
ziji minometne mine iz druge 
svetovne vojne umrl moški.

Vojaška ubojna 
sredstva

Civilni invalidi vojn Slovenije 
smo osebe, ki smo največkrat 
kot otroci, pogosto v zelo rani 
mladosti utrpeli telesne po-
škodbe zaradi eksplozij od-
vrženih, raztresenih vojaških 
ubojnih sredstev. Sredstvo je 
največkrat eksplodiralo v roki 
ali neposredni bližini povsem 
nezaščitenih in nič hudega 
slutečih otrok; zato so posle-
dice preživelih med vsemi voj-
nimi poškodovanci najtežje 
in najbolj dramatične: pogos-
to slepota, tudi z amputacijo 
okončin, sama amputacija 
ali huda deformacija okončin 
in telesa, vedno pa je ostalo v 
telesu veliko kovinskih drob-
cev po eksploziji sredstva, kar 
ima težke posledice za trajno 
slabšanje zdravja in kasnej-
ših morebitnih preiskav in 
zdravljenj (prepoved magne-
tne resonance in bioresonan-
ce).
V letih po drugi svetovni 
vojni je bilo v Sloveniji okoli 
23.000 civilnih vojnih poško-
dovancev (CIV). Danes nas 
je še malo pod tisoč, od tega 

pet težkih invalidov v starosti 
do 28 let.
CIV imamo svojo organi-
zacijo od leta 1970. De-
lujemo v šestih društvih, 
povezanih v Zvezo društev 
civilnih invalidov vojn Slo-
venije (ZDCIVS). Bistvene 
vsebine našega delovanja so: 
aktiviranje ostalih psihofi-
zičnih zmožnosti in socialna 
vključenost naših invalidov, v 
dialogu z državo pa zagoto-
viti pošteno nadomestilo za 
izgubljeno zdravje oz. izgub-
ljene psihofizične zmožnosti 
zaradi poškodb.
Za nastanek vojn je odgovor-
na družba, ker ljudje nočemo 
dogovorno razreševati med-
sebojnih konf liktov interesov, 
tako od najožje do najširše 
asociacije medsebojnega so-
delovanja v svetu. Do vojn 
pripelje slaba politika zaradi 
premalo sposobnih politikov, 
kar pa države udejanjajo. 
Zato so države odgovorne 
osebam, ki so poškodovane v 
vojnah in v zvezi z vojnami.
CIV Slovenije smo določili 

26. junij, dan agresije JLA na 
Slovenijo, kot naš dan civilnih 
invalidov vojn Slovenije, ker je 
tudi vsak od nas doživel agresi-
jo na svojo osebo.
Letos bomo naš dan obeleži-
li 14. junija 2018 s srečanjem 
civilnih invalidov vojn – živih 
spomenikov na človeško bre-
zumje iz celotne Slovenije v 
Trebnjem. 
Naš slogan je – Nikoli več vojn.

 
Mag. Adolf Videnšek,  
predsednik ZDCIVS

Jezersko – Na Jezerskem, kjer so v teh dneh pospešeno poteka-
la dela pri rekonstrukciji državne ceste, smo doživeli pravcati 
prometni zastoj. Ob tesnem srečevanju dveh težko naloženih 
tovornjakov sta morala voznika uporabiti vso spretnost, da 
sta zvozila brez prask. Tudi kolesarja in gradbeni delavci so 
si oddahnili, ko sta se orjaka mimo gradbišča varno odpeljala 
vsak v svojo smer. Tistim, ki takšna srečanja doživljajo večkrat, 
je v veliko tolažbo, da se bodo dela kmalu zaključila. 

Prometna gneča ob gradnji ceste

Tesno srečanje na gradbišču na Jezerskem / Foto: Tina Dokl

Rezultati 50. kroga – 24. junija 2018
3, 11, 12, 19, 26, 27, 32 in 36

Loto PLUS: 1, 2, 8, 14, 15, 18, 32 in 3
Lotko: 7 3 5 0 3 7

Sklad 51. kroga za Sedmico: 3.000.000 EUR
Sklad 51. kroga za PLUS: 240.000 EUR
Sklad 51. kroga za Lotka: 540.000 EUR

LOTO

Škofja Loka – Občinski svet v 
Škofji Loki je na junijski seji 
sprejel predlog pravilnika o 
sofinanciranju nadarjenih 
mladih glasbenikov in plesal-
cev, ki jih financira iz Jobsto-
vega sklada. Sprememba se 
nanašajo na način nagrajeva-
nja na regionalnih tekmova-
njih za mlade glasbenike in 
plesalce.

Spremenili pravilnik  
o Jobstovem skladu

PREJELI SMO
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Anketa

Alenka Kern, Luže: 

»S praznovanjem Slovenci 
sporočamo, da smo na do-
movino navezani. Četudi 
večkrat potarnamo, lepo živi-
mo in kot skupnost napredu-
jemo. Ključno je, da imamo 
svoj jezik in kulturo.« 

Vid Mali, Visoko: 

»Sporočilo praznika je, da 
smo gospodarji na lastni 
zemlji. Trudimo se za boljše 
življenje, a politiki nam na-
sprotujejo, ker ne spoštujejo 
ljudi. Nikoli nisem bil Jugo-
slovan, vedno Slovenec.« 

Aleš Perič Močnik, Šenčur: 

»Spominjamo se tega, da so 
se naši starši zavzeli za sa-
mostojno in enotno državo, 
v kateri lažje izražamo svoja 
prepričanja. Slovenski narod 
je napredoval, a še vedno so 
rezerve, kjer je mogoč razvoj.«

Žan Stopar, Voglje:

»Lep praznik, ob katerem se 
Slovenci družimo. Svojo dr-
žavo potrebujemo, da lahko 
izrazimo slovensko voljo in 
pripadnost. Vedno bolje nam 
gre, Slovenija ponuja veliko 
priložnosti.«

Maša Likosar

Slovenija z dnevom držav-
nosti obeležuje 25. junij 
1991, ko je postala samo-
stojna država. Mimoidoče 
smo povprašali, kaj jim ta 
praznik in tudi lastna država 
pomenita ter ali smo v letih 
samostojnosti napredovali 
ali nazadovali.

Foto: Tina Dokl

Ponosni Slovenci 

Monika Bobnar, Voglje:

»Imamo svojo državo in 
lastno identiteto, odvisni smo 
sami od sebe, a odkar smo v 
EU, naš standard pada, nismo 
več polno suvereni. Zamenjali 
smo že tri valute in z evri so 
šle cene drastično navzgor.«

info@g-glas.si

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

Danes zjutraj bo ponekod po dolinah megla. Danes in jutri 
bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo 
krajevne plohe. V četrtek bo pretežno oblačno, občasno bo 
rahlo deževalo.

Škofja Loka – Obiskovalci Škofje Loke so minulo soboto znova 
lahko podoživeli loško preteklost skozi prikaze starih obrti, 
kulinariko, oblačilno kulturo preteklih stoletij ter staro glasbo, 
plese in legende. V okviru festivala zgodovine Historial so 
se namreč za en dan vrnili v preteklost, ko se je po mestnih 
ulicah sprehajala plemenita gospoda v razkošnih oblačilih 
in so vitezi ponosno vihteli meče, rokodelci pa so mojstrsko 
obvladali veščine svoje obrti. Del tega utripa je bilo mogoče 
začutiti v soboto, ko so se na več kot šestdesetih stojnicah 
na Mestnem, Cankarjevem in Spodnjem trgu predstavljali 
ponudniki domače in umetnostne obrti, prikazali pa so tudi 
delo kovača ter tkanje in šivanje historičnih oblačil. Rdeča nit 
letošnjega festivala je bila legenda o zamorcu s krono, tako da 
je osrednji dogodek tokrat predstavljala uprizoritev dramske 
igre Zamorc s krono, skozi katero so predstavili različne in-
terpretacije, kako se je zamorc s krono znašel v loškem grbu. 
Odigral ga je igralec in glasbenik Jose, ob njem pa so nastopili 
člani Loškega odra.

Čas zavrteli v preteklost
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Kamnik – Zaradi sanacije pobočja Starega gradu v Kamniku 
poteka občasna popolna zapora obvoznice, in sicer vsak dan 
od pete do šeste ure, od devete do desete ure, med 12. in 13. 
uro ter od 18.30 do 19. ure. Takšne prometna ureditev z ureje-
nimi obvozi bo potekala do konca avgusta. Ker gre pričakovati 
občasne zastoje in povečan promet, bo na kritičnih mestih 
potekalo tudi fizično usmerjanje prometa in nadzor policije.

Od danes občasne popolne zapore v Kamniku

Samo Lesjak

Škofja Loka – Projekt v izved-
bi društva SAPPA iz Kamni-
ka je postal del razširjenega 
programa šole. Tako je letos 
jadrala že šesta šolska jadral-
na posadka, katere udeležbo 
omogočajo donatorji Rota-
ry cluba Škofja Loka. V pro-
jekt skušajo vključiti učence, 
ki bi prek programa čim bolj 
napredovali na socialnem 
področju.

Jadranja se je tako udele-
žilo šest učencev, ki sta jih 
spremljala Damjan Kojzek 
in Andreja Rihtaršič Mla-
denović. Trije učenci si-
cer obiskujejo posebni pro-
gram vzgoje in izobraževa-
nja in so stari 18 let, trije 
učenci pa so učenci iz pro-
grama nižjega izobrazbe-
nega standarda, stari od 13 
do 14 let. Dobro opremlje-
ne s sončnimi kremami ter 
z dovoljšnjimi zalogami 

kulinaričnih dobrot, jih je 
na jadranju pričakalo za za-
četek poletja presenetljivo 
toplo morje, ki je kar vabilo 
na kopanje, skakanje v vodo 
s krme jadrnice, veslanje na 

čolnu, srfanje na supu, ki 
ga je jadrnica vlekla za sabo, 
pa tudi pravo supanje po ču-
dovitih zalivih. Pogled na 
odprto morje, opazovanje 
delfinov, obisk vodne jame, 
sodelovanje pri opravilih na 
jadrnici, ki so si jih mladi 
jadralci porazdelili, so bili 
za učence nepozabna do-
živetja. Za nekatere učence 
je bilo jadranje sploh prvo 
srečanje z morjem.

Štiridnevna izkušnja 
skupnega bivanja in jadra-
nja, daleč stran od televizij-
skih ter računalniških ekra-
nov, kjer ni manjkalo dob-
re volje in smeha, je vsem 
udeležencem pustila glo-
bok pečat in jih tudi oseb-
nostno obogatila: jadranje 
je bila velika šola sodelo-
vanja, učenja sprejemanja 
drug drugega, medseboj-
ne tolerantnosti, nudenja 
pomoči pri vsakdanjih op-
ravilih ter iskanja mnogih 
pozitivnih področij pri vsa-
kem od udeležencev.

Jadranje za jutri
Šest učenk in učencev OŠ Jela Janežiča je 
nedavno v okviru projekta Jadranje za jutri jadralo 
po čudovitem Kvarnerju.

Učenke in učenci OŠ Jela Janežiča so raziskovali naravne bisere Kvarnerja. / Foto: arhiv šole
Kranj – Prejšnji mesec je bil objavljen razpis za ravnatelja 
Osnovne šole Helene Puhar Kranj. Kot je kranjskim mestnim 
svetnikom na zadnji seji pojasnil predsednik Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja Gorazd Copek, sta se 
prijavila dva kandidata. Eden je oddal pomanjkljivo vlogo in 
je v postavljenem roku ni dopolnil, tako da je razpisne pogo-
je izpolnjeval le en kandidat, in sicer sedanji ravnatelj Janez 
Cuderman. Svetniki so mu dali soglasno podporo.

Janez Cuderman bo še naprej ravnatelj

Mladi jadralci so tudi sami poprijeli za krmilo jadrnice. 

Fo
to

: a
rh

iv
 š

ol
e

Škofja Loka – V občini Škofja Loka, kjer je bila slovesnost ob dr-
žavnem prazniku prav na včerajšnji praznični dan, so v nedeljo 
odkrili spominsko ploščo na stavbi v Zmincu 14, kjer je danes 
že pokojni Jože Petrovčič leta 1990 in 1991 skrival orožje vojnih 
enot milice. Tajnih skladišč orožja je bilo v času pred slovensko 
osamosvojitvijo več tudi na Škofjeloškem, v Petrovčičevo hišo 
je bilo premeščeno orožje s takratne postaje milice v Škofji 
Loki. Organizatorja spominskega dogodka sta bila Policijsko 
veteransko združenje Sever Gorenjska in Občina Škofja Loka. 

V Zmincu odkrili spominsko ploščo


