
AKTUALNO

Zmagalo  
je domoljubje
Na Gorenjskem v teh dneh pote-
kajo spominske slovesnosti v po-
častitev obletnice osamosvojitve-
ne vojne leta 1991. Proslavili tudi 
na Jezerskem vrhu.

2

REKREACIJA

Deskali pod Svetim  
Joštom
Ogledali smo si evropsko prven-
stvo v tako imenovanem mounta-
inboardingu, deskanju na snegu v 
poletni različici, ki je pretekli ko-
nec tedna potekalo pod Svetim 
Joštom. 

11

KRONIKA

Predlagajo izkop  
trupelca
Minuli petek se je na kranjskem 
sodišču nadaljevalo sojenje Mirza-
nu Jakupiju in Sandi Alibabić za 
vrsto kaznivih dejanj, ki so skoraj 
pred enim letom privedla do smrti 
male deklice Arine. 

12

ZANIMIVOSTI

Papežu teknila potica 
iz Preddvora
V Preddvoru so iz Vatikana prejeli 
zahvalo za potico, ki so jo kmečke 
žene spekle za papeža Frančiška, 
kardinala Rodeta in njegovega taj-
nika Mateja Pavliča. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Zahvaliti se moram 
Juretu Bitencu in Vladimir-
ju Kerkezu, ker sta me moti-
virala, da sem šel na vse ali 
nič. Ko smo šli prvič na Ba-
šeljski klanec, kjer sem videl 
množico navijačev in med 
njimi tudi prijateljev, ki so 
tam pripravili pravo vese-
lico, je postajalo vedno bolj 
noro. Vsakič, ko sem šel čez 
klanec mimo njih, sem imel 
kurjo polt. Sedaj sem vesel, 
da sem dobil majico držav-
nega prvaka, ki jo bom celo 
leto nosil na vseh dirkah,« 
je ob podelitvi medalj pripo-
vedoval Luka Mezgec, sicer 
član ekipe Orica – Scott. 

Proti Bašlju s kurjo poltjo
Novi državni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Kranjčan Luka Mezgec, na zmagovalnem odru  
pa sta se mu pridružila še dva Gorenjca, Grega Bole in Matej Mohorič.

Med člani so bili na zmagovalnem odru trije Gorenjci: na najvišji stopnički Luka Mezgec, 
na drugem mestu Grega Bole in na tretjem Matej Mohorič.49. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so dan državnosti počasti-
li s tradicionalnim koncer-
tom Mestnega pihalnega or-
kestra pod taktirko Romana 
Grabnarja in slavnostno be-
sedo Pavleta Jereba, predse-
dnika Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slo-
venijo Škofja Loka. 

Veteran vojne za Sloveni-
jo in pozneje poklicni vojak 
je orisal dogodke iz obdobja 
pred 26 leti, ko se je osamo-
svojila naša država, in sicer 

predvsem zaradi mladih, ki 
ne poznajo tako dobro tistih 
izjemno pomembnih, da-
nes že zgodovinskih časov 
za nas Slovence. Dotaknil se 
je zgodovinskega in medna-
rodnega konteksta takratnih 
dogodkov. Procesi, ki so vo-
dili k osamosvojitvi, so se za-
čeli že nekaj let pred zgodo-
vinskim 25. junijem 1991, 
ko sta bili sprejeti Deklara-
cija o neodvisnosti Sloveni-
je in Temeljna ustavna li-
stina o samostojnosti in ne-
odvisnosti Slovenije in slav-
nostno razglašeni naslednji 

dan, 26. junija, na Trgu re-
publike v Ljubljani. Govor-
nik je spomnil tudi na po-
skus razorožitve teritorialne 
obrambe s strani Jugoslo-
vanske armade v letu 1990, 
zaradi česar so začeli terito-
rialci in milica svoje orožje 
in strelivo premeščati na taj-
ne lokacije. V Škofji Loki so 
ga iz vojašnice premestili na 
sedem takih lokacij, na šest 
pa še milica. Le dan po raz-
glasitvi samostojne Sloveni-
je je Jugoslovanska armada 
napadla Slovenijo. 

Znova bi se borili za Slovenijo
Čeprav med mnogimi ljudmi vlada prepričanje, da danes ni tako, kot smo si 
želeli ob osamosvojitvi, in pričakovali, da bo Slovenija postala druga Švica, je 
naša domovina tako lepa, da bi zanjo tudi sedaj prijeli za orožje, je prepričan 
slavnostni govornik na prireditvi ob prazniku državnosti v Škofji Loki vojni 
veteran Pavle Jereb.

Na slovesnosti v Škofji Loki je bil slavnostni govornik Pavle Jereb, nastopil je Mestni pihalni 
orkester. / Foto: Primož Pičulin

jutri: krajevne nevihte

17/27 °C

43. stran

VREME

Danes in jutri bo delno 
jasno s spremenljivo 
oblačnostjo. Možne  
so popoldanske plohe in 
nevihte. 

Priloga:

Loški glas

Aleš Senožetnik

Kamnik – Ob urejanju ceste 
na Glavnem trgu v središču 
Kamnika so naleteli na osta-
line srednjeveške zgodovine 
mesta. Ob izkopavanjih so 
namreč našli ohranjen del 
severnega mestnega obzid-
ja z delom severozahodnega 
vhodnega stolpa nekdanjih 
mestnih vrat. Najdba je leža-
la pod cesto na območju nek-
danje Albrehtove hiše. 

Na Glavnem trgu, in si-
cer na območju od sodišča 
do Maistrove ulice, poteka-
jo gradbena dela. Poleg do-
trajanega glavnega električ-
nega kabla bodo uredili tudi 
komunalno infrastrukturo 
ter obnovili cesto. Že pred 
začetkom del je Zavod za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije predvideval najd-
bo  zidu.  

Našli ostanke obzidja
Ob urejanju ceste v središču mesta so  
v Kamniku naleteli na pričakovane ostanke 
nekdanjega obzidja.

47. stran
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Knjigo prejme ANGELCA KRŽIŠNIK iz Poljan.

Danica Zavrl Žlebir

Jezerski vrh – Pred prazni-
kom slovenske državnosti 
so bile slovesnosti na mej-
nih prehodih Rateče, Lju-
belj in Jezerski vrh ter na le-
tališču Brnik, v petek, 30. ju-
nija, se bodo dogodkov med 
vojno za Slovenijo spomni-
li tudi na mejnem prehodu 
Karavanke, 2. julija pa vete-
rani organizirajo tudi spo-
minski pohod na Krvavec. 

Območno združenje ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Kranj in Policijsko veteran-
sko društvo Sever Gorenj-
ska sta v sodelovanju z Ob-
čino Jezersko v soboto prip-
ravili spominsko priredi-
tev na Jezerskem vrhu. Tudi 
tamkajšnji dogodki ob kon-
cu junija 1991 so pristavi-
li kamenček v mozaik veli-
ke zgodbe o samostojni Slo-
veniji in pripomogli, da da-
nes živimo svoje sanje in sa-
nje naših prednikov o lastni 
državi, je v uvodnem nagovo-
ru dejal župan občine Jezer-
sko Jurij Rebolj in dodal, da 
nam ti dogodki še danes kre-
pijo narodno zavest in samo-
zavest. Na takratno dogaja-
nje je v slavnostnem govoru 

spomnil vojni veteran Anton 
Zupančič. Mejni prehod Je-
zerski vrh je bil tarča napa-
da Jugoslovanske armade, ki 
je z močnim vojaškim kon-
vojem iz Kranja prihrumela 
na Jezerski vrh in obstrelje-
vala tukajšnje objekte. V ne-
enakem spopadu z močnej-
šim nasprotnikom so pripa-
dniki teritorialne obrambe 
in milice kljub vojaški neiz-
kušenosti izbojevali zmago 

in dosegli, da je ta mejni pre-
hod prešel v slovenske roke. 
Na začetku julija so se pre-
dali še graničarji na obeh je-
zerskih karavlah. Zmaga-
la sta pogum in domoljubje, 
takratni branitelji samostoj-
ne Slovenije pa so veseli, da 
so se z Jezerskega vrha vrni-
li živi in zdravi. Zupančič je 
spregovoril tudi o današnji 
obrambni pripravljenosti dr-
žave in zavezništva Nato, ki 

sta pogoj za varnost domo-
vine. Navzočim na prireditvi 
je čestital za državni praznik, 
nato pa so župan občine Je-
zersko Jurij Rebolj, predse-
dnik Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj Anton Rešek in predse-
dnik Policijskega veteranske-
ga društva Sever Gorenjska 
Jože Mencin položili venec k 
plošči v spomin na dogodke 
1991 na Jezerskem vrhu.

Zmagalo je domoljubje
Na Gorenjskem v teh dneh potekajo spominske slovesnosti v počastitev obletnice osamosvojitvene 
vojne leta 1991. 

Na Jezerskem vrhu so se spomnili na boj za mejni prehod junija 1991. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka, Jezersko – Ko 
je leta 1990 takratni jugo-
slovanski politični vrh gro-
zil z uvedbo izrednih raz-
mer in razorožitvijo sloven-
skih obrambnih sil, se je zo-
per zahtevano oddajo orožja 
uprla večina slovenskih ob-
čin, med njimi tudi vse go-
renjske. Takratni organi za 
notranje zadeve so želeli za-
varovati svoje orožje in stre-
livo pred zasegom JLA, zato 
so ga preselili na več skriv-
nih lokacij. Na Gorenjskem 
je obstajalo najmanj petde-
set takšnih lokacij. V čast ci-
vilistom, ki so takrat hranili 
orožje milice, Policijsko ve-
teransko društvo Sever Go-
renjska vsako leto odkrije 

kako spominsko ploščo na 
domovih teh pogumnih in 
domoljubnih ljudi. Ena ta-
kih skrivnih lokacij je bila 
tudi hiša Štefana Kalamarja 
in Alenke Okorn v Hafner-
jevem naselju v Škofji Loki, 
kjer je bilo shranjeno orož-
je in strelivo takratne Postaje 
milice Škofja Loka. V nede-
ljo sta Občina Škofja Loka in 
društvo Sever slovesno od-
krila spominsko ploščo na 
hiši v Hafnerjevem naselju. 

Že teden dni prej so plo-
ščo hranitelju orožja odkri-
li na Jenkovi domačiji na Je-
zerskem. Franci Tičar z Jen-
kove domačije je bil kot re-
zervist takratne milice ude-
ležen pri obrambi Jezerske-
ga vrha, na domačiji pa so 
skrivali orožje.  

Spominski plošči 
hraniteljem orožja

Župan Miha Ješe in nekdanji komandir postaje milice v 
Škofji Loki Brane Virant sta odkrila spominsko ploščo na 
hiši Štefana Kalamarja. / Foto: Primož Pičulin 

Simon Šubic

Naklo – Za nakup družbe 
Merkur trgovina je najvišjo 
ponudbo oddal ameriški in-
vesticijski sklad HPS Inve-
stment Partners, je po odpi-
ranju zavezujočih ponudb 
prejšnji teden razkrila ste-
čajna upraviteljica nakelske-
ga Merkurja Simona Go-
riup. Kupoprodajno pogod-
bo bodo predvidoma pripra-
vili do konca meseca, nato 
jo mora odobriti še kranjsko 
okrožno sodišče, pred kate-
rim poteka stečajni posto-
pek starega Merkurja, je do-
dala. Kolikšen znesek je HPS 

Investments Partners ponu-
dil, ni znano, po navedbah 
časnika Finance, ki se skli-
cuje na neuradne vire, pa naj 
bi ponudba znašala okoli 28 
milijonov evrov. HPS Inve-
stment Partners ima sicer 
sedež v New Yorku, družba 
je bila ustanovljena pred de-
setimi leti in se osredotoča na 
bolj tvegane naložbe. Sklad 
upravlja s približno 39 mili-
jardami premoženja, piše na 
njihovi spletni strani.

Merkur trgovino so 
najprej prodajali prek zbi-
ranja zavezujočih ponudb, 
a na razpis z izklicno ceno 
28,55 milijona evrov, ki se je 

iztekel sredi januarja letos, 
ni prispela nobena ponud-
ba, potem ko se je največji 
interesent, hrvaški trgovec 
s tehničnim blagom Pevec, 
premislil in ni oddal ponud-
be. Na nov razpis brez izklic-
ne cene so zdaj prispele štiri 
ponudbe. Poleg ameriškega 
investicijskega sklada naj bi 
ponudbo oddal tudi češko-
turški sklad Odien, poroča-
jo mediji. Oba sklada naj bi 
se zanimala tudi za nakup 
Merkurjevih trgovskih cen-
trov, ki jih prodaja Heta, sla-
ba banka nekdanjega Hypa.

Medtem se nadaljuje pro-
daja nepremičnin Merkurja 

v stečaju. Najvrednejšo, po-
slovno-skladiščni kompleks 
na Kolodvorski cesti v Kra-
nju, je stečajna upravitelji-
ca prodala kranjskemu pod-
jetju Monsun za dobre štiri 
milijone evrov, ki je nepre-
mičnino po sklepu sodišča 
tudi že prevzelo. Od prej-
šnjega tedna je v teku še zbi-
ranje ponudb za prodajo 27 
zemljišč v Kopru v skupni 
velikosti 2,5 hektarja, in si-
cer po izklicni ceni 862 ti-
soč evrov. Stečajna upravi-
teljica prodaja tudi počitni-
ško vrtno hišo v Termah Ča-
tež in 3509 kosov pisarniške 
opreme.

Največ ponudil ameriški sklad
Od štirih interesentov za nakup družbe Merkur trgovina, zdravega jedra starega Merkurja, je najvišjo 
kupnino ponudil ameriški investicijski sklad HPS Investment Partners.

Žirovnica – V četrtek je Žirovnico obiskal minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. Sestala se je na-
mreč delovna skupina za pripravo prve obeležitve svetovnega 
dneva čebel, ki jo vodi predsednik Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjan Noč. Glede na sedanje načrte naj bi dogodek maja 
prihodnje leto potekal na Breznici, v rojstni vasi Antona Jan-
še. Poleg tega bosta prihodnje leto potekala še dva dogodka, 
ministrska konferenca na Brdu in strokovni mednarodni če-
belarski simpozij v Žirovnici. Župan Leopold Pogačar je ob tej 
priložnosti ministru predstavil tudi občino in razvojne načrte.

Minister za kmetijstvo v Žirovnici

Jesenice – Članica občinskega sveta občine Jesenice Irena 
Micco, ki je bila izvoljena na listi SMC – Stranka modernega 
centra, je konec maja odstopila z mesta občinske svetnice in 
predsednice statutarno-pravne komisije. Kot nam je poveda-
la, se je za to odločila iz osebnih razlogov. Občinska volilna 
komisija bo zdaj pozvala naslednjega izvoljenega na listi SMC 
v volilni enoti, da se odloči, ali bo sprejel nadomestni mandat. 
V 28-članskem občinskem svetu je v tem mandatu prišlo že 
do vrste sprememb, saj bo to že šesta zamenjava člana. Štirje 
občinski svetniki so odstopili, dva pa umrla. 

Odstopila občinska svetnica

Ljubljana – Na združitvenem kongresu v Ljubljani konec tedna 
IDS in TRS je nastala nova stranka Levica. Člani kongresa so 
potrdili statut in program stranke, ki ga povzemajo gradniki 
socializma za 21. stoletje, izvolili so tudi organe stranke in 
koordinatorja Levice. Za to mesto se je kot edini kandidat 
potegoval vodja poslanske skupine Združene levice in dose-
danji koordinator IDS Luka Mesec. Za njegovo namestnico 
so izvolili poslanko Violeto Tomić. Za Mesca je glasovalo 173 
članov kongresa, pet jih je bilo proti, Tomićeva je za namestni-
co koordinatorja prejela 164 glasov, 12 jih je bilo proti. 

Levico bo vodil Luka Mesec

Radovljica – Radovljiški občinski svet je prejšnji teden sprejel 
sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017. Veliko pla-
keto Občine Radovljica bo prejela zdravnica Nuša Potočnik 
za dolgoletno delo na zdravstvenem področju, sodelovanje 
v štabu civilne zaščite in aktivnosti v okviru radovljiškega ob-
močnega združenja Rdečega križa. Prejemnika plaket Občine 
Radovljica sta Krajevna skupnost Ljubno za intenziven, vzo-
ren in napreden razvoj krajevne skupnosti in Željko Gvozdić 
za izjemne uspehe na področju športa, uveljavitev in razvoj 
taekwon-doja ter prispevek k ugledu občine. Plakete Antona 
Tomaža Linharta pa bodo prejeli Mešani pevski zbor Anton 
Tomaž Linhart Radovljica ob 25-letnici delovanja zbora, Andrej 
Potočnik za aktivnost in povezovalnost v Kulturnem društvu 
Podnart in Nikolaj Mašukov za veličastna umetniška dela v 
cerkvah, kapelah in drugih arhitekturnih objektih.

Velika plaketa občine Nuši Potočnik
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Nova telovadnica  
za stražiške otroke

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Kar nekaj generacij otrok 
je zaključilo šolanje na 
Osnovni šoli Stražišče, od-

kar je jasno, da potrebujejo novo 
telovadnico. Kot je na zadnji 
seji kranjskega mestnega sveta 
spomnil svetnik Bojan Homan, 
je bila prav telovadnica glavni 
vzrok, da so pred leti v Straži-
šču resno razmišljali, da bi us-
tanovili celo svojo občino, ki bi 
se imenovala Desni breg Save. 
Idejo so nato pometli pod prag, 
saj Kranj ne bi bil več mestna 
občina, v Stražišču pa so takrat 
telovadnico za silo prenovili.

Vprašanje je, kako bi se Stra-
žiščani odločali te dni, če ne 
bi uspel projekt, s katerim je 
kranjska občina že zelo blizu 
cilja, da se gradnja telovadnice 
v Stražišču vendarle začne. Že 
pred časom je namreč občinska 
uprava ugotovila, da je edina 
rešitev javno-zasebno partner-
stvo, saj denarja za tako veliko 
investicijo občina enostavno 
nima – in ga še nekaj časa ne 
bo imela.

Medtem ko sta se na poziv 
promotorjev javila dva zainte-
resirana zasebna partnerja, je 
nato ponudbo na razpis oddala 
le Gorenjska gradbena družba 
in odgovorni na občini so začeli 
pogajanja o koncesijski pogod-
bi. Svetniki, ki naj bi predlog 
pogodbe za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva 
za izgradnjo telovadnice v 
Stražišču potrdili že na majski 
seji mestnega sveta, so župa-
nu očitali marsikaj: od tega, 

da bi bil lahko boljši pogajalec 
in iztržil manjšo najemnino 
za telovadnico, do tega, da bi 
gradivo z dodatnimi pojasnili 
morali prejeti precej prej kot 
tik pred sejo, saj so jih nekateri 
podatki presenetili in se zato ne 
morejo tako na hitro odločiti.

Slišati je bilo tudi o korupciji 
pri izbiri zasebnega partnerja, 
ker naj bi druge s preostrimi 
pogoji namerno onemogočili, 
prav tako pa je bilo – zlasti od 
županovih političnih naspro-
tnikov – slišati, da na občini z 
začetkom gradnje telovadnice 
hitijo zato, da bi jo lahko slove-
sno odprli še pred novimi volit-
vami, s čimer bi sedanji župan 
dobil dodatne točke volivcev.

Če bo šlo vse po načrtih, je 
namreč rok za izgradnjo telo-
vadnice po podpisu koncesijske 
pogodbe leto dni, kar naj bi 
pomenilo, da bodo otroci v njej 
telovadili drugo jesen. To pa je 
res tik pred novimi volitvami. 

Kako bo potekala gradnja in 
kaj se do odprtja telovadnice 
v Stražišču še utegne zgoditi, 
saj nekateri svetniki tudi po 
večinski potrditvi koncesijske 
pogodbe na junijski seji še dvo-
mijo o pravilnosti odločitve, bo 
gotovo pokazal čas. Ta pa prav 
gotovo mi zaveznik stražiških 
malčkov, ki jih volitve še malo 
ne zanimajo. Končno pa bi 
radi novo telovadnico, saj si, 
kot pravi njihov ravnatelj, tudi 
oni zaslužijo primerne prosto-
re za šport. Če je le mogoče, še 
pred novimi volitvami.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Na Agenciji Repu-
blike Slovenije za okolje 
(ARSO) so povedali, da je 
bil v merilni zgodovini bi-
stveno, za okoli dve stopinji 
Celzija, toplejši od letošnjega 
le junij 2003. Daljše obdob-
je vročine pa pri ljudeh lah-
ko povzroči različne težave, 
kot so pregretje telesa, kožni 
izpuščaji, vročinski krči, vro-
činska izčrpanost, omedlevi-
ca in vročinska kap, opozar-
ja vodja delovne skupine za 
nalezljive bolezni na kranj-
ski območni enoti Nacional-
nega inštituta za javno zdrav-
je doc. dr. Irena Grmek Ko-
šnik, dr. med. Še zlasti so ob-
čutljivi otroci, starejši, bolni-
ki, tisti, ki delajo na prostem 
... Zdravnica svetuje več pre-
ventivnih ukrepov, najprej 
umik v senco ali hladnejše 
prostore. Prostore zračite po-
noči, zgodaj zjutraj in zvečer 
ter uporabljate senčila, ki od-
bijajo sončne žarke. Prostor 
dodatno segrevajo tudi elek-
trični aparati, zato jih, ko jih 
ne potrebujete, izključite iz 
napeljave. Ohladite se lahko 
tudi s hladno prho ali hladno 
kopeljo. Fizično aktivnost na 
prostem omejite na jutranje 
in večerne ure, uživajte lah-
ko hrano v manjših obrokih 
in izberete lahka, ohlapna ob-
lačila. 

Pijte tudi, če še niste 
žejni

Grmek Košnikova je opo-
zorila tudi na zadostno uži-
vanje tekočin: »Ne uživajte 
pijač, ki vsebujejo kofein, al-
kohol ali veliko sladkorja, ker 
te povečajo odvajanje tekoči-
ne iz telesa. Pijte tudi, če še 
niste žejni. Pri odraslem zna-
šajo potrebe po tekočinah, ki 
jih zaužijete s pijačami, prib-
ližno 1,5 litra dnevno, v vroči-
ni približno dva litra dnevno, 
pri telesnem naporu pa še 
več. O vsebnosti vode v telesu 

telo sporoča z občutkom žeje 
ter pogostostjo uriniranja in 
barvo urina: če greste redko 
na vodo, urin pa je temnej-
ši, je to pomemben znak, da 
je treba zaužiti več tekočine. 
Moram pa opozoriti: če vam 
je zdravnik omejil količino 
tekočine, ki jo lahko zaužije-
te, ali če se zdravite z zdravi-
li za odvajanje vode (diureti-
ki), se z zdravnikom posvetu-
jete, koliko tekočine lahko za-
užijete v vročem vremenu.« 
Pri hlajenju telesa pomaga-
jo ventilatorji, prostore učin-
kovito hladijo tudi klimat-
ske naprave. Eno od pravil 
je: termostat klime nastavite 
na temperaturo, od tri do pet 
stopinj stopinj nižjo, kot je 
zunanja temperatura, ne pa 
več kot osem stopinj Celzija. 
In nikoli ne puščajte nikogar 
v zaprtem, parkiranem avto-
mobilu! 

Pomagajte drugim

V primeru pregretja  bol-
nika umaknite v senco ali 
hladen prostor. »V primeru 
vročinske kapi takoj poišči-
te zdravniško pomoč, obole-
lega ves čas hladite. Z zdrav-
nikom se posvetujete tudi, če 

imate neobičajne težave, ki 
ne minejo ali se večajo,« je 
opozorila Grmek Košniko-
va in dodala, da ne pozabite 
tudi na zaščito pred soncem s 
sončnimi očali, pokrivalom, 
zaščitno kremo ... Sončnim 
žarkom se ne izpostavljajte 
med 10. in 16. uro. V vročini 
se tudi hrana hitreje pokva-
ri, zdravila pa shranjujete na 
primerni temperaturi skla-
dno z navodili proizvajalca.

Tudi hišnim ljubljenčkom 
je (pre)vroče

Pri republiški upravi za 
varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin so poveda-
li, da je treba žival v prime-
ru toplotnega udara takoj 
premakniti v zračen prostor 
ali senco in ohlajati z vodo, 
žival naj ima glavo dvignje-
no. Ko žival ohladite, poi-
ščite najbližjo veterinarsko 
ambulanto. Znaki toplotne-
ga udara so pospešen in ši-
bak srčni utrip, oteženo di-
hanje, modrikaste (cianotič-
ne) vidne sluznice, poviša-
na telesna temperatura (41–
43 °C), drhtenje, krči, opleta-
joča hoja, nezavest, žal celo 
pogin. In kako preprečiti 

zdravstvene težave ob viso-
kih temperaturah? Sveža pi-
tna voda naj bo vedno na vo-
ljo. Živali omogočite dostop 
do sence in hladnejših mest. 
Nikoli je ne puščajte v zapr-
tem, parkiranem avtomobi-
lu. Sprehode in druge fizič-
ne aktivnosti omejite na jut-
ranje in večerne ure. 

Podpovprečna količina 
dežja

Od začetka letošnjega ve-
getacijskega obdobja je pov-
sod po Sloveniji padla pod-
povprečna količina dežja. 
Pretoki rek v večjem delu 
Slovenije so bili majhni in 
sušni, sušne razmere so z 
minulimi krajevnimi pada-
vinami na manjših porečjih 
prehodno izboljšale vodne 
razmere. Na Kranjsko-Sor-
škem polju je gladina podze-
mne vode za zdaj še srednje 
visoka. ARSO je sicer obja-
vil prvo testno različico dnev-
nega spletnega biltena Agro-
meteorološka napoved, ki je 
dobrodošla novost za kmeto-
valce, kmetijske svetovalce in 
tudi za splošno javnost in je s 
številnimi podatki na voljo za 
petnajst regij v Sloveniji.

Umik v senco pred vročino
Letošnji junij je na Gorenjskem po povprečni temperaturi zraka za zdaj za okoli dve stopinji Celzija 
toplejši od dolgoletnega povprečja. Zelo pomembno je, da z upoštevanjem napotkov za ravnanje v 
času visokih poletnih temperatur preprečimo škodljive vplive na zdravje ljudi in živali. 

Ne pozabite tudi na zaščito pred soncem s sončnimi očali, pokrivalom, zaščitno kremo ... 
Sončnim žarkom se ne izpostavljajte med 10. in 16. uro. /Foto: Tina Dokl

Slovenska stran je bila  
pripravljena z orožjem bra-
niti mlado slovensko državo 
in jo je tudi uspešno ubrani-
la. Jereb je spregovoril tudi 
o današnji obrambni spo-
sobnosti države, o nenehni 
dilemi maslo ali topovi, to-
rej ali naj država namenja 
denar za blagostanje naro-
da ali za oborožitev. Pri tem 

se moramo zavedati, da dob-
re vojske ne moremo obliko-
vati čez noč in brez denarja, 
je dejal govornik, ki ga moti, 
da ima vsaka politična op-
cija svojo predstavo o tem, 
kakšna naj bi bila, in jo tako 
tudi financira, namesto da 
bi po zgledu urejenih evrop-
skih držav veljal obvezujoči 
dokument o viziji in razvo-
ju vojske in bi ga država pod-
pirala ne glede na to, kdo je 

na oblasti. O slovenskih vo-
jakih pa ima samo pohvalne 
besede, češ da med ostali-
mi (zlasti ameriškimi) izsto-
pajo po svoji bistroumnos-
ti in iznajdljivosti, in je na-
nje ponosen. »V pogovoru 
med veterani se slišijo tudi 
izjave, da danes ni tako, kot 
smo si takrat želeli, da bo. In 
da Slovenija ni postala dru-
ga Švica. Nismo zadovoljni 
z gospodarstvom, socialo, 

zdravstvom, pokojninami 
... Ampak naša domovina je 
tako lepa, da sem prepričan, 
da bi vsi še enkrat prijeli za 
orožje,« je prepričan slav-
nostni govornik. 

Na prireditvi je Občina 
Škofja Loka podelila častno 
lento Zvezi slovenskih ča-
stnikov Škofja Loka, v nje-
nem imenu sta jo od župa-
na Mihe Ješeta prevzela Blaž 
Jesenko in Štefan Kalamar.

Znova bi se borili za Slovenijo
31. stran
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V ob-
čini Bohinj so lani in letos 
močno povečali število avto-
matskih električnih defibri-
latorjev, ki lahko tako obča-
nom kot obiskovalcem Bo-
hinja rešijo življenje v pri-
meru motenj srčnega rit-
ma. Kot je povedal podžu-
pan Jože Sodja, jih je zdaj 
v občini skupno petnajst. 
»Lani smo se odločili za na-
kup štirih, sedaj pa še os-
mih. Po vaseh so namešče-
ni na gasilskih in kulturnih 
domovih. Ker je okolica je-
zera najbolj obremenjena z 
obiskovalci, so nameščeni v 

Ukancu na Gostišču Erlah, 
v Ribčevem Lazu pred turi-
stičnim društvom in eden v 
kopališču na Veglju. Takšna 
pokritost za zdaj zadošča, v 
prihodnje pa bomo poiskali 
lokacije za morebitne doda-
tne defibrilatorje, trenutno 
kot potrebni lokaciji ocenju-
jemo Ravne in območje na-
selij Kamnje in Polje.«

Za občino predstavljajo 
defibrilatorji precejšen fi-
nančni zalogaj, tudi zaradi 
potrebnega vzdrževanja, saj 
jih je treba servisirati vsaki 
dve leti. Ker pa same napra-
ve še niso dovolj, so poskr-
beli tudi za program uspo-
sabljanj in za brošure o 

temeljnih postopkih oživlja-
nja in uporabe defibrilator-
ja, ki jih bodo razdelili vsem 
gospodinjstvom v občini. V 
sodelovanju z Rdečim kri-
žem bodo organizirali tudi 
izobraževanja za uporabo 
defibrilatorjev. »Marsikdo 
se teh naprav boji oziroma 
se boji, da bi z njimi napravi-
li škodo. Naprave so takšne, 
da škode ne morejo napravi-
ti, lahko pa rešijo življenje,« 
je dejal Jože Sodja in dodal, 
da morajo defibrilatorje ob-
vladati tudi gasilci, zato so 
zanje pripravili izobraževa-
nja po gasilskih domovih. 
Da jih nameščajo na gasil-
ske domove, je razlog tudi 

v tem, da jih gasilci ob tovr-
stnem posredovanju lahko 
vzamejo tudi s seboj. V Bo-
hinju so že opravili sklop iz-
obraževanj prvih posredo-
valcev, zaradi množičnega 
odziva pa načrtujejo še ene-
ga. Razmišljajo tudi o uved-
bi dežurne službe prvih 
posredovalcev, problem pa 
predstavlja pomanjkanje 
vozil, saj bi morali za ta na-
men imeti posebno vozilo. 
»Država bi morala marsikaj 
postoriti, da bi olajšala odlo-
čitve za delo prvih posredo-
valcev, posebno v naših kra-
jih, kjer je dostop do nujne 
medicinske pomoči zelo od-
daljen.« 

Bohinj pokrit z defibrilatorji
Občina Bohinj je izboljšala pokritost razpršenih naselij z avtomatskimi električnimi defibrilatorji. 
Skupno jih je v Bohinju zdaj petnajst.

Tržič - Podjetje Bios izvaja gospodarsko javno službo urejanja 
in čiščenja zelenih javnih površin v občini Tržič, z odlokom pa 
so Biosu, ki je v stoodstotni občinski lasti, občinski svetniki 
pred nedavnim podelili neposredno koncesijo za pet let. Nekaj 
svetnikov je opozorilo, da bi bilo racionalneje, če bi Bios pri-
pojili h Komunali Tržič. Tako je menila tudi Mateja Čadež, saj 
dvomi o dovoljšnji opremljenosti Biosa, o razmejitvi obvezno-
sti glede pobiranja odpadkov med Komunalo Tržič in Biosom, 
o nepotrebnem dvojnem plačevanju DDV-ja ... Obstoječe sta-
nje po besedah župana Boruta Sajovica je takšno, da Bios dela 
dobro in da zato sistema, ki deluje, ne misli menjati. Bios 
sicer upravlja z Gorenjsko plažo, Dvorano tržiških olimpijcev, 
otroškimi igrišči v občinski lasti, Dovžanovo sotesko ... že 
pred leti pa je po pogodbi prevzel urejanje in čiščenje javnih 
zelenih površin od komunale, ker se je področje dela začelo 
širiti in komunala ni več zmogla. Direktor Biosa Silvo Buček 
je povedal, da imajo enajst zaposlenih, dodatnih od štiri do 
osem pa imajo sezonskih delavcev. 

Bios ostaja samostojen 

Jesenice – Na Upravni enoti Jesenice (pokriva območje občin 
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) že tretje leto zapored 
opažajo rast števila vlog za izdajo gradbenih dovoljenj. "Še 
posebej je bil ta porast opazen v prvih treh mesecih letošnjega 
leta. Kar posebej veseli, je to, da ne govorimo samo o porastu 
tako imenovanih nezahtevnih gradenj, kot so nadstrešnice, 
oporni zidovi, temveč predvsem klasičnih gradenj, od sta-
novanjskih hiš do poslovnih prostorov za take in drugačne 
namene," je povedala načelnica Upravne enote Jesenice Alen-
ka Burnik. "Ob tem pa naj povem vsem potencialnim inve-
stitorjem, da vse potrebne informacije o pogojih, potrebnih 
bodisi za vzdrževalna dela bodisi za gradnjo brezplačno dobijo 
na upravni enoti pri mojih sodelavcih. Vsak, ki želi pridobiti 
kakršnekoli informacije v zvezi s posegom, se lahko oglasi 
osebno, ali pa nas pokliče po telefonu ali pošlje elektronsko 
sporočilo," je dodala.

Na zgornjem Gorenjskem se več gradi

Radovljica – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska je s slovesnostjo v Linhartovi dvorani v 
Radovljici obeležilo dvajsetletnico delovanja. Kot je povedal 
predsednik Janez Koselj, je bilo združenje ustanovljeno 20. 
junija 1997 v Poljčah, ob ustanovitvi je imelo 250 članov, danes 
jih ima 1273. V združenju skrbijo, da dogodki iz časa ustanav-
ljanja samostojne Slovenije ne bodo šli v pozabo. Slavnostni 
govornik je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Ladislav Lipič, ki je območnemu združenju izročil jubilejno 
plaketo za prispevek k ohranjanju spomina na dogodke v pro-
cesu osamosvajanja Slovenije. 

Veterani praznovali dvajsetletnico

Janez Koselj (levo) je iz rok Ladislava Lipiča prevzel jubilejno 
plaketo. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Poljče – Udeleženci srečanja 
so v štirih dneh obiskali po-
membne kraje iz slovenske 
vojaške zgodovine, se poklo-
nili žrtvam vojskovanja v go-
rah, seznanili z gorsko eno-
to Slovenske vojske in zave-
zniškim centrom odličnosti 
za bojevanje v gorskem sve-
tu ter spoznali del slovenske 
smučarske zgodovine in in-
dustrije. »Predvsem pa bodo 
spoznavali tudi lepote Slove-
nije in v druženju izmenja-
vali izkušnje in pobude, ki 
združujejo vojaške gorni-
ke vsega sveta,« je poudaril 
Slavko Delalut, predsednik 
Združenja vojaških gorni-
kov Slovenije. Pojasnil je, da 
mednarodno združenje vo-
jaških gornikov (IFMS) vsa-
ko leto pripravi dve ključni 
aktivnosti: redni letni kon-
gres in dneve mednarodne 
federacije. »Medtem ko je 
kongres predvsem strokov-
ne in formalne narave, so 
dnevi mednarodne federaci-
je namenjeni predvsem sre-
čanju, izmenjavi izkušenj, 
snovanju pobud in druže-
nju članov različnih nacio-
nalnih organizacij,« je po-
jasnil Delalut in dodal, da je 
Slovenija v preteklosti že go-
stila dva kongresa združe-
nja ter pred desetletjem tudi 
dneve IFMS.

Na enem od takšnih sre-
čanj je Slovenijo že obiskal 
tudi Thomas Klein, podpol-
kovnik v pokoju, sekretar 
nemške zveze vojaških gor-
nikov. »Vsi uživamo v obi-
sku Slovenije, najbolj seveda 

v gorah, saj smo vojaki gorni-
ki. Tudi sam prihajam iz gor-
skih krajev, iz Garmisch-Par-
tenkirchna, ki leži v redišču 
nemških Alp, kamor zdaj, ko 
sem upokojen, rad hodim z 
vnuki. Posebno čudovito je 
bilo na Mangartu, sicer pa kot 
velik ljubitelj biatlona dobro 
poznam tudi Pokljuko,« je v 
petek, tik preden so se odpra-
vili v Bohinj, povedal v Polj-
čah, kjer so bili nastanjeni v 
Natovem centru odličnosti za 
gorsko bojevanje.

Kot je še povedal Klein, se 
je Slovenija v desetletju, ki 
je minilo od njegovega prve-
ga obiska, zelo spremeni-
la. »Turizem se je razvil na 
bolj profesionalen nivo, kar 
je dobro tako za tuje kot za 
domače turiste, o tem sem 
prepričan,« je povedal in 
hudomušno dodal, da se 
vedno, ko pride k nam, ve-
seli gorenjske hrane. »Obo-
žujem gorenjsko hrano. Še 

zlasti imam rad kremšnite. 
Vem, da najboljše priprav-
ljajo na Bledu.« 

Slavko Delalut je povedal, 
da so gostom pripravili bogat 
štiridnevni program. »V če-
trtek smo bili na bovškem, v 
petek pa v Bohinju, kjer smo 
se v Ukancu seznanili z zgo-
dovino teh krajev predvsem 
med prvo svetovno vojno, v 
nadaljevanju pa smo obiskali 
132. gorski polk na Bohinjsko 
Belo. V soboto smo šli na Lju-
belj, kjer smo položili venec 
pri spomeniku taborišča Ma-
uthausen in srečanje zaklju-
čili s piknikom. Velika večina 
udeležencev je bila prvič pri 
nas. Zanimala jih je naša bo-
gata vojaška zgodovina, nara-
va in vse, kar jim pokažemo. 
Nam, slovenskim vojaškim 
gornikom, pa veliko pomeni 
podpora in sodelovanje pred-
vsem z Natovim centrom 
odličnosti za gorsko bojeva-
nje kakor tudi s 132. gorskim 

polkom in s Slovensko vojsko 
v celoti. Ponosni smo, da je bil 
prva dva dni z nami tudi ge-
neralni sekretar IFMS gene-
ral Renato Genovese.«

Boštjan Blaznik, direktor 
Natovega centra odličnos-
ti za gorsko bojevanje pravi, 
da so v centru vedno odprti 
za sodelovanje s stanovskimi 
organizacijami. »Mednaro-
dno združenje vojaških gor-
nikov je za nas zelo zanimiva 
organizacija, ker je sestavlje-
na iz upokojenih vojakov gor-
nikov, tudi visokih častnikov. 
Med njimi so tudi generali, 
prihajajo pa iz alpskih držav, 
kjer najprej delajo promoci-
jo za naš center, za Slovenijo, 
predvsem pa so to ljudje, ki 
so polni znanja in izkušenj. 
To so ljudje, med katerimi so 
udeleženci oboroženih spo-
padov v mirovnih operaci-
jah; in skozi pogovore za nas 
predstavljajo dragoceno civil-
no kritično javnost.«

Vojaški gorniki v Sloveniji
Slovensko združenje vojaških gornikov je ob deseti obletnici ustanovitve v Poljčah gostilo srečanje 
mednarodne federacije vojaških gornikov. Na Gorenjskem je bilo tako konec tedna štirideset 
predstavnikov nacionalnih organizacij vojaških gornikov iz Italije, Nemčije, Španije in Švice.

Obiskali so Bovec z okolico, Bohinj in se odpravili na Ljubelj.

Kranjska Gora – Občinski svet občine Kranjska Gora je na 
zadnji seji prejšnji teden potrdil letošnje prejemnike občinskih 
priznanj. Zlati grb občine Kranjska Gora bo na slovesnosti, 
ki bo letos v ponedeljek, 7. avgusta, ob 20. uri na Trgu pred 
cerkvijo v Kranjski Gori, letos dobila zdravnica Eva Macun iz 
Rateč. Župan Janez Hrovat bo ob tem podelil še tri priznanja 
občine, dobili jih bodo Turistično društvo Dovje Mojstrana, 
društvo GRS Mojstrana in Prostovoljno gasilsko društvo Ra-
teče - Planica. Kranjska Gora občinski praznik obeležuje 7. 
avgusta, na dan, ko je pred 122 leti dovški župnik Jakob Aljaž 
na vrhu Triglava postavil kasneje po njem poimenovani stolp.

Zlati grb bo dobila Eva Macun

KRATKE NOVICE
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Vilma Stanovnik

Kranj – Pri Gasilsko-reše-
valni službi Kranj so mi-
nulo soboto v slopu sodelo-
vanja v evropskem projek-
tu DIRECT – Disaster Re-
silient Communities and 
Towns ali Postanimo odpor-
ni na nesreče, katerega cilj 
je ozaveščanje širše lokalne 
skupnosti, javnih ustanov 
in vzgojno-izobraževalnih 
zavodov v regiji na podro-
čju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, pos-
krbeli za prikaza zanimive 
vaje samoreševanja in raz-
lične vrste reševanja iz vode.

Tako so številni obisko-
valci kranjskega letnega ko-
pališča, ki so v soboto priš-
li na dan odprtih vrat, ko je 
bilo kopanje brezplačno, 
z zanimanjem prisluhnili 

tudi gasilcem, ki so predsta-
vili svojo opremo za reševa-
nje ter poskrbeli za zanimi-
ve prikaze reševanja v različ-
nih situacijah, od takšnih, 
ko so imeli reševalci pri sebi 
različne pripomočke, do 

reševanje nezavestnih oseb, 
ki jih je bilo treba tudi oži-
vljati.

»Današnja vaja je del 
evropskega projekta DI-
RECT, ki ga izvajamo s par-
tnerji iz drugih držav, Črne 

gore in Češke. Minuli teden 
smo bili tako že na skupni 
vaji, kjer smo opravljali re-
ševanje v prometnih nesre-
čah, jeseni pa pripravlja-
mo prikazno vajo različnih 
vrst reševanja v centru mes-
ta Kranja. Osnovni namen 
vseh teh vaj je ozaveščanje 
prebivalstva glede ravnanja 
ob nesrečah. Današnja pri-
kazna vaja je reševanje oseb 
iz vode. Nesreče v vodah so 
pri nas precej pogoste, saj je 
letno v poprečju pri nas kar 
okoli trideset utopitev. Pri-
reditev tukaj na letnem ba-
zenu smo pripravili skupaj 
z Zavodom za šport Kranj, 
izkoristili pa smo prilož-
nost predstavitve ob dne-
vu odprtih vrat,« je pove-
dal direktor Gasilsko-reše-
valne službe Kranj Tomaž 
Krišelj.

Prikazali so reševanje iz vode
Minulo soboto so kranjski gasilci na letnem kopališču v Kranju prikazali različne vrste reševanja iz vode.

Luka in Andrej sta predstavila reševanje iz vode v različnih 
situacijah. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Vrtčevsko var-
s tvo v Preddvoru obstaja 
že štirideset let, pred peti-
mi leti pa so dobili nov so-
dobni in energetsko varčni 
vrtec. Ob okrogli obletni-
ci je Vrtec Storžek v domu 
krajanov v Preddvoru prip-
ravil slovesnost Iz malega 
raste veliko, kjer so nastopi-
li vsi vrtčevski otroci s svoji-
mi vzgojiteljicami. Uvodo-
ma jih je nagovoril v. d. rav-
natelja Osnovne šole Mati-
je Valjavca Preddvor Bog-
dan Sušnik, zatem pa še žu-
pan občine Preddvor Miran 
Zadnikar. Slednji delo Vrt-
ca Storžek (ki se tako ime-
nuje, ker je pod Storžičem) 
spremljal najprej kot oče, 
zatem kot župan, danes tudi 
kot dedek. V času njegovega 
županovanja je vrtec posta-
jal pretesen, zato so s sode-
lavci začeli snovati novega. 
Danes je vesel, da so se sanje 

uresničile in da otrokom v 
Preddvoru zagotavljajo dob-
re pogoje in lepo okolje za 
zdravo rast in vzgojo. Pri-
reditev z ljudskimi pesmi-
mi, izštevankami, sta rimi 

otroškimi igrami in plesom 
je vodil Matjaž Merljak ob 
pomoči »vrtičkarice« Ane. 
Na koncu se je vsem zah-
valil pedagoški vodja vrtca 
Marjan Peneš. Ta se skupaj 

z ostalim kolektivom vrtca 
zavezuje, da bo Storžek še 
naprej ustvarjalno in ljube-
če središče življenja v krajih 
pod Storžičem, kot ga je uvo-
doma citiral ravnatelj.

Praznik Vrtca Storžek
Vrtec Storžek v Preddvoru je praznoval štirideset let, otroci so z vzgojiteljicami pripravili prisrčno 
prireditev v preddvorskem domu krajanov.

Na prireditvi ob jubileju Vrtca Storžek so nastopili otroci in njihove vzgojiteljice. 
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Od 1. julija bodo v 
občini Preddvor veljale nove 
cene vode in ravnanja s ko-
munalnimi odpadki, so skle-
nili na zadnji seji občinske-
ga sveta. Župan je najprej na-
meraval umakniti to točko z 
dnevnega reda, ker je iz ene 
od občin dobil informacijo, 
da izračuni cen niso pravi in 
da za druge občine ne bodo 
plačevali. Vendar je po ute-
meljitvi iz Komunale Kranj 
točko vrnil na dnevni red, na 
seji pa je direktor Komuna-
le Marko Kocjančič tudi na-
tančneje pojasnil spremem-
be v cenah. Predlog za nove 
cene so dobile vse občine. 

Tako za vodo kot za od-
padke v vseh občinah velja-
jo enotne cene, kar je tre-
nutno v prid manjšim obči-
nam. Tako direktor meni, 
da razmišljanje v nekaterih 
občinah, da ne bodo plače-
vali za druge občine, ni na 
mestu, saj gre za dogovor 

občin o enotnih cenah iz leta 
2014. Cena se namreč pove-
čuje na račun omrežnine, ki 
se po državni uredbi pove-
ča, če omrežje zaradi obnov 
dobi večjo vrednost. Kadar 
gre za nova omrežja z novi-
mi priključki in odjemalci, 
pa uporabniki spremembe v 
cenah ne občutijo. Cene vode 
so tokrat nekoliko višje, za 
odpadke pa nekaj nižje, tako 
da se uporabnikom na po-
ložnicah ne bo veliko pozna-
lo, zlasti ne tistim, ki dobiva-
jo vodo iz sistema, s katerim 
upravlja Vodovodna zadruga 
Preddvor. Ob novih cenah pa 
so v Preddvoru dobili tudi in-
formacijo, da se ravnanje z 
odpadki izboljšuje, in sicer 
bodo odslej dvakrat letno na 
klic odvažali tudi kosovne od-
padke. Cene odvajanja in či-
ščenja odpadnih voda se tok-
rat ne spreminjajo (to se je 
zgodilo decembra lani), prav 
tako kot za vodo in smeti pa 
bi tudi tu želeli cene poenoti-
ti med vsemi občinami. 

Nove cene vode in smeti

Aleš Senožetnik

Cerklje – Zdravstveni dom, 
ki naj bi ga že prihodnje leto 
začeli graditi v Cerkljah, ne 
bo stal na sprva predvideni 
lokaciji nekdanje Premuzar-
jeve hiše, temveč nekaj me-
trov stran, na zemljišču ob 
Cesti v Polico. Kot je pojasnil 

cerkljanski župan Franc Če-
bulj, je do spremembe priš-
lo zaradi negativnega mne-
nja Agencije RS za okolje, 
ki pri javnih zgradbah na 
poplavnem območju ne do-
voli gradnje kletnih prosto-
rov. Klet je bila predvide-
na za parkirne prostore, saj 
na 1200 kvadratnih metrih 

zemljišča ni bilo dovolj pros-
tora za zunanja parkirišča. 
Zato so v cerkljanski občin-
ski upravi odločili, da nov 
zdravstveni dom zgradijo ob 
Cesti v Polico, kjer imajo na 
voljo 3200 metrov veliko ze-
mljišče, s čimer bodo lahko 
ob stavbi zgradili tudi zuna-
nja parkirišča. Kot je povedal 

Čebulj, so z lastnikom zem-
ljišča dosegli dogovor za me-
njavo kmetijskih zemljišč, 
ki mu jih oddaja občina. Če-
bulj sicer zagotavlja, da ra-
zen spremembe lokacije še 
vedno drži, da bosta v zdra-
vstvenem domu dve splošni 
in ena zobna ambulanta, pe-
diater in fizioterapija. 

Nova lokacija za zdravstveni dom

Samo Lesjak

Podbrezje – Slikarji treh dru-
štev, domače Likovno dru-
štvo Tabor je sodelovalo z 
Likovnim društvom Sava 
Kranj ter z likovnimi ustvar-
jalci iz Cerkelj, so na nedav-
ni slikarski koloniji naslikali 
vseh dvanajst podbreških ka-
pelic. Odprtje razstave je lepo 
sovpadalo s praznikom svete-
ga rešnjega telesa in telovsko 
procesijo, saj je bilo umešče-
no med oba praznična dne-
va. Ustvarjalka društva go-
stiteljev Dragica Perne se je 
zahvalila vsem ustvarjalcem, 
zahvalo pa dolgujemo tudi 
vsem, ki so nekoč kapelice 
postavili, ter tistim, ki zanje 
skrbijo še danes. Znamenja 
v Podbrezjah so nastajala iz 
duhovnih potreb, stisk ljudi 
ter njihovega zaupanja v Bož-
jo pomoč. Ljudje so jih pos-
tavljali v spomin ali opomin 
na že prestano življenjsko ne-
srečo ali bolezen, včasih pa so 

se želeli z njihovo postavitvi-
jo že vnaprej zavarovati pred 
hudim. Mnogo kapel in zna-
menj je bilo postavljenih v 
zahvalo za uslišane prošnje. 
Kapelice v Podbrezjah pa pri-
čajo tudi o slovesu taborske 
Božje poti in o razširjeno-
sti čaščenja Žalostne Mate-
re Božje. Njej posvečene ka-
pelice so stale na romarskih 
poteh, ki so iz vseh smeri vo-
dile na Tabor. Po večini izvi-
rajo iz 18. stoletja, arhitektur-
no so si precej različne, a vse 
po vrsti so drobni klicaji pre-
teklosti, del človekove ustvar-
jalnosti, ki oblikuje in hkra-
ti bogati naš skupni življenj-
ski prostor, je sklenila Dra-
gica Perne. Predstavitev sli-
karskih stvaritev je obogati-
la vrhunska pianistka Nena 
Rion, o nastanku vsake pose-
bej je po nekaj stavkov preb-
ral Andraž Aljančič, Monika 
Jerala pa je z lepo mislijo na-
govorila tistega, ki mu je ka-
pelica posvečena.

Podbreške kapelice
V Pirčevi dvorani na Taboru pri Podbrezjah so 
pripravili slikarsko razstavo upodobitev dvanajstih 
tamkajšnjih kapelic.

Ustvarjalci likovne kolonije so upodobili vseh dvanajst 
podbreških kapelic. / Foto: arhiv razstave
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Selca – Prostovoljno gasilsko društvo Selca je minuli konec 
tedna načrtovalo dvodnevno praznovanje 120-letnice delo-
vanja, a jim je v nedeljo zagodlo vreme. Neurje z močnim 
vetrom jim je v nekaj minutah tako razdejalo prireditveni šo-
tor, da so morali osrednjo proslavo in veselico odpovedati. 
Upajo, da ju bodo izpeljali jeseni, so pa uspešno spravili pod 
streho sobotni program. Priredili so srečanje članic Gasilske 
zveze Gorenjske, ki se ga je udeležilo 52 petčlanskih ekip. 
Tekmovalke so se pomerile v različnih gasilskih disciplinah 
in odgovarjale na vprašanje iz zgodovine Selc. Prvo mesto so 
osvojile gasilke PGD Rateče - Planica 2, za njimi sta se uvrstili 
ekipi PGD Prebačevo - Hrastje in PGD Selca 1. Zvečer je sledila 
še veselica z Manco Špik in Rok'n'bandom.

Neurje okrnilo praznovanje selških gasilcev

Na tekmovanju gorenjskih gasilk so se najbolje odrezale 
članice društev Rateče - Planica, Prebačevo - Hrastje in  
Selca. / Foto: Boštjan Gartnar / arhiv PGD Selca

Škofja Loka – V Škofji Loki bodo v četrtek, 29. junija, ob 10. 
uri na Kapucinskem trgu predali namenu prvo polnilnico za 
električna vozila. To bosta storila župan Miha Ješe in direktor 
Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman. Občina Škofja Loka namera-
va letos posodobiti tudi svoj avtomobilski vozni park. Eno od 
novih vozil bo tudi električno vozilo, kar je še eno konkretno 
dejanje in spodbuda tudi vsem drugim na poti k uresničevanju 
trajnostne prometne strategije. Gorenjske elektrarne bodo na 
dan odprtja pripeljale električni avto in demonstrirali potek 
polnjenja ter predstavili koncept razvoja E-mobilnosti na Go-
renjskem in projekt E-trail, v sklopu katerega bo postavljenih 
deset električnih polnilnic na Gorenjskem. Povprečno polnje-
nje enega vozila bo trajalo približno eno uro. 

Prva električna polnilnica v Škofji Loki

Mateja Rant

Žiri – »V državi smo pogos-
to priča nepotrebnim prepi-
rom, a za Žirovce to ne velja. 
Žirovci smo dober zgled sode-
lovanja in preseganja ideolo-
ških delitev,« je v svojem na-
govoru na slavnostni seji ob 
občinskem prazniku pretek-
li petek poudaril župan Janez 
Žakelj in dodal, da se je to iz-
kazalo tudi ob skupnem pra-
znovanju sedemdesetletnice 
Alpine, ki proizvaja »tako leve 
kot desne čevlje«. Ker so enot-
ni, kar pa še ne pomeni enou-
mni, bodo uspevali tudi v pri-
hodnje, verjame Žakelj.

Ob prazniku je spomnil 
tudi na vse projekte, ki jim 
jih je uspelo izpeljati v pre-
teklem letu, da bo bivanje v 
Žireh prijetno tako za seda-
nje kot prihodnje generacije. 
Lani so tako končali energet-
sko sanacijo vrtca in poskr-
beli za adaptacijo zdravstve-
nega doma, s čimer so omo-
gočili boljše pogoje za delo 
pediatrinji in dvema splo-
šnima zdravnikoma. Kon-
čali so sanacijo Javornikove 

grape in tako zagotovili bolj-
šo poplavno varnost. V prete-
klih dneh so izbrali izvajal-
ca za premik atletske steze 
pri osnovni šoli, nadaljuje-
jo tudi z načrtovanjem nove 
športne dvorane. Razveseli-
li so se še sporazuma o sofi-
nanciranju za ureditev ploč-
nikov na Selu, ki so ga prejeli 
z direkcije za infrastrukturo, 
v kratkem pričakujejo razpis 

za izbiro izvajalca. Na njiho-
vo pobudo pa se ustanavlja 
tudi grozd osmih manjših 
občin, ki imajo v načrtu grad-
njo domov za starejše. »Slož-
ni zmoremo marsikaj,« je na 
koncu še poudaril župan.

Ob letošnjem občinskem 
prazniku so v Žireh dobili 
novega častnega občana, po-
delili so še sedem občinskih 
priznanj. Naziv častni občan 

so podelili Mihu Nagliču za 
njegovo štiridesetletno vse-
stransko kulturno delovanje 
na področju Žirov in tudi 
širše. Podelili so še šest pri-
znanj Občine Žiri, ki so jih 
prejeli Branko Mrak, Pihal-
ni orkester Alpina Žiri, Nej-
ko Podobnik, Milan Kopač, 
člana razvojne skupine M 
Sora Barbara Šubic in Aleš 
Ugovšek ter Boris Pečelin.

Žirovci zgled sodelovanja
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku so v Kulturnem središču Stare Žiri podelili tudi letošnja 
občinska priznanja. Častni občan je postal filozof, publicist, urednik in muzejski delavec Miha Naglič.

Letošnji občinski nagrajenci z županom / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Kot je občinska 
uprava na junijski seji sez-
nanila občinske svetnike, so 
v Šenčurju pri športni dvora-
ni končali dve naložbi, uredi-
li so hlajenje dvorane in zgra-
dili nastrešek. Končujejo z 
gradnjo poslovnega objekta 
na pokopališču in pričakuje-
jo, da bo cvetličarna in proda-
jalna sveč lahko ob koncu ju-
lija z vsemi dobljenimi doku-
menti lahko začela obratovati. 
Končuje se tudi nadomestna 
gradnja prizidka pri Blagneči 

hiši. Sama hiša, ki je varova-
na kot kulturna dediščina, pa 
v tej fazi še ne bo obnovljena, 
je poročal Aleš Puhar. »Že-
leli smo vsaj obnoviti streho, 
ki že na več mestih pušča. V 
zvezi s tem čakamo na mne-
nje zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine, da bo vse nare-
jeno ob njihovem soglasju,« 
dodaja Puhar. Začeli so tudi 
z gradnjo ločenega fekalne-
ga in meteornega kanala v Sa-
jovčevem naselju, kar so zače-
li že lani in bodo nadaljevali in 
končali prihodnje leto. Stekle 
so tudi aktivnosti za urejanje 

ceste Šenčur–Voklo, kar bi že-
leli opraviti čez poletje, ko ni 
šolskih prevozov. Trenutno 
še potekajo dogovarjanja z la-
stniki zemljišč. 

Na južnem delu občine pa 
nameravajo graditi namakal-
ni sistem, ki bo pripomogel 
k boljši izrabi kmetijskih ze-
mljišč na tem območju. Pri-
dobljena so že overjena so-
glasja lastnikov. Razpis bo ob-
javljen do konca leta, lastni-
ki lahko kandidirajo, nalož-
bo pa bodo financirali iz ne-
povratnih evropskih virov. V 
občini Šenčur želijo to graditi 

hkrati s kanalizacijo na na 
južnem delu občine. Prvi del 
sistema bi zajel sedemdeset 
hektarjev na območju Trboj 
v smeri Smlednika in Vokle-
ga, drugi pa bi bil na obmo-
čju Prebačevega. Kot poja-
snjuje župan Ciril Kozjek, je 
sistem ločen na dva dela zato, 
ker je ob omejitvi sto hektar-
jev tako lažje pridobiti doku-
mentacijo. Napovedal je tudi 
strokovno ekskurzijo v obči-
no Ormož, kjer si bodo sku-
paj s kmetijsko svetovalno 
službo ogledali, kako stvar de-
luje tudi v praksi. 

Gradili bodo namakalni sistem
V občini Šenčur med drugimi naložbami letos ob gradnji kanalizacije v južnem delu želijo narediti  
tudi namakalni sistem za tamkajšnje kmetijske površine.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na zadnji seji kranj-
skega mestnega sveta so 
v drugi obravnavi svetni-
ki potrdili Odlok o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu za del obmo-
čja v Zgornjih Bitnjah, kjer 
so bila z uveljavitvijo novih 
prostorskih aktov določena 
nova stavbna zemljišča, na-
menjena stanovanjski grad-
nji. 

V razpravi je svetnica Ire-
na Dolenc poudarila, da 
kljub novim gradnjam v Bi-
tnjah želijo ohraniti status 
vaškega naselja in ne želijo 
biti predmestje Kranja, sve-
tnik Bojan Homan pa je opo-
zoril, da bo z novimi prebi-
valci nujno potreben več-
ji vrtec, ki ga sicer v Straži-
šču že načrtujejo, gradnja pa 
se odmika. Prav tako je načr-
tovana gradnja krožišča, saj 
je zavijanje na glavno cesto 

Škofja Loka–Kranj že dolgo 
problematično. 

Sprejeti dokument si-
cer predstavlja podlago za 
pripravo projektov za izda-
jo gradbenih dovoljenj po 
predpisih o graditvi objek-
tov in za gradnjo enostav-
nih objektov. Načrtovana je 
prostorska ureditev v zahod-
nem delu Zgornjih Bitenj, 
ob vzhodnem obrobju Ško-
fjeloškega hribovja in za-
hodno od potoka Žabnica. V 

severnem delu je predvide-
na gradnja štirih stanovanj-
skih stavb, v južnem delu pa 
osmih stanovanjskih stavb. 
Dovoljena bo tudi gradnja 
pomožnih objektov. Sever-
ni del območja se prome-
tno priključuje na obstoje-
če cestno omrežje, za juž-
ni del območja pa je treba 
izvesti novo dostopno ces-
to in rekonstrukcijo obsto-
ječih cest. Načrtovani objek-
ti bodo priključeni na ob-
stoječo javno infrastruktur-
no omrežje, za južni del pa 
bo treba izvesti sekundarno 
omrežje. 

V Bitnjah bodo gradili

Kamniška Bistrica – V nedeljo, 2. julija bo znova potekala vses-
lovenska akcija Očistimo naše gore v organizaciji Zavaroval-
nice Triglav. Ljubitelji gora in čistega okolja se bodo zbrali ob 
9. uri pri Domu v Kamniški Bistrici, kjer bodo dobili rokavice 
in biorazgradljive vrečke za pobiranje smeti. Nato se bodo 
podali na tri različne pohode, ki so prilagojeni najmlajšim, 
malo starejšim in zahtevnejšim planincem. Kot obljubljajo 
organizatorji, vse planince čaka malica, zabavne športne igre 
ter poučne delavnice. V sodelovanju z Gorsko reševalno služ-
bo Slovenije bodo predstavili tudi program SarOS za hitrejše 
reševanje ponesrečencev v gorah, reševalci pa bodo za otroke 
organizirali tudi orientacijsko tekmovanje. 

Očistimo gore

Tržič – Občinski svetniki so se na seji prejšnji teden strinjali, da 
Občina Tržič pristopi h Konvenciji županov za podnebne spre-
membe in energijo, župana Boruta Sajovica pa so pooblastili 
za podpis pristopnega obrazca. Gre za evropsko gibanje, v 
katerem prostovoljno sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, 
ki se zavežejo k izvajanju ciljev EU na področjih podnebnih 
sprememb in energije na svojem ozemlju. Je edinstveno gi-
banje od spodaj navzgor, ki se je začelo leta 2008 s podporo 
Evropske komisije in ima danes že več kot 7100 podpisni-
kov. »S tem dokumentom želimo lažje pridobiti sofinancirana 
sredstva za zeleno naravnane okoljske projekte,« je pojasnil 
župan Borut Sajovic. Gorenjske občine so že januarja 2016 na 
Svetu gorenjske regije sprejele predlog Regionalne razvojne 
agencije BSC Kranj po izdelavi Trajnostnega energetskega 
načrta Gorenjske, ki bo izdelan na podlagi metodologije v 
okviru Konvencije.

Tudi Občina Tržič za učinkovitejšo rabo energije

Škofja Loka -  Drevi ob 18. uri bo na Cankarjevem trgu v Škofji 
Loki nastopilo sto glasbenic skupine Methodist Ladies' Col-
lege iz Pertha v Avstraliji. Koncert bo uvod v odprtje letošnje 
Bralnice na vrtu Sokolskega doma, ki bo znova ponudila po-
letno druženje z dobrimi knjigami, vsak torek popoldne pa še 
dodatno dogajanje. Bralnica bo odprta do 1. septembra, ko se 
bo znova poslovila s koncertom.  

Odprtje Bralnice z avstralskimi glasbenicami
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Minulo soboto so v 
zavodu CIRIUS Kamnik ob 
praznovanju sedemdesetle-
tnice delovanja organizirali 
srečanje nekdanjih gojencev 
in zaposlenih, vodene oglede 
zavoda ter dobrodelni tek in 
pohod. Srečanje, ki je mini-
lo v sproščenem in veselem 
vzdušju prijateljev, ki se že 
dolgo niso videli in si imajo 
veliko povedati, so popestri-
li s kratkim kulturnim pro-
gramom. Nekdanji gojenec 
Miha Šoštar je znova pokazal 
svoj pevski talent, obiskoval-
ci pa so prisluhnili tudi poe-
ziji Tatjane Strmčnik. 

Kot je povedal direktor za-
voda Goran Pavlič, si bodo 
tako kot doslej, v CIRIUS-u še 
naprej prizadeval za čim bolj-
šo oskrbo gibalno oviranih v 
zavodu ter tudi njihovo več-
jo vključenost v lokalnih oko-
ljih. V ta namen so po Pavli-
čevih besedah pred kratkim 

uspešno kandidirali tudi na 
dveh večletnih projektih, ki 
jih sofinancira evropski soci-
alni sklad. S prvim bodo kot 
strokovni center skrbeli za 
širjenje znanja o delu z gibal-
no oviranimi mladimi, ki niso 
gojenci zavoda, in tako nudi-
li strokovno podporo staršem 
in šolam po Sloveniji. Drugi 

pa je namenjen večji socialni 
vključenosti mladih v lokal-
no okolje tudi po dopolnje-
nem 26. letu starosti, ko go-
jenci zapustijo zavod. »Ve-
likokrat, ko pridejo v doma-
če okolje, se zaprejo med šti-
ri stene in sčasoma pozabi-
jo, kar so se naučili pri nas. S 
projektom skupaj z drugimi 

podobnimi ustanovami že-
limo najti sistemsko rešitev 
za ta problem. Da spodbudi-
mo lokalne skupnosti, od ob-
čin, podjetnikov in nevladnih 
organizacij, k zavedanju, da 
so v njihovi sredini tudi ljud-
je s posebnimi potrebami, ki 
jih lahko aktivneje vključimo 
v lokalno okolje,« pravi Pav-
lič, ki sicer ocenjuje, da se sta-
nje na tem področju skozi leta 
vendarle izboljšuje. A kot do-
daja, je treba še spremeniti od-
nos družbe do invalidov. »Ni-
sem še srečal tako odkritih, 
toplih in neposrednih mladih 
ljudi kot tukaj. A širša druž-
ba jih vseeno večkrat odriva 
na rob. Treba je širiti zaveda-
nje, da so to običajni ljudje, ki 
potrebujejo le nekoliko dru-
gačno obravnavo,« zaključu-
je Pavlič.

Sobotno praznično dogaja-
nje je prvo v sklopu prazno-
vanj ob jubileju zavoda, ki jih 
bodo sklenili z glavnim do-
godkom v začetku novembra.

Za večjo vključenost invalidov
CIRIUS Kamnik, zavod, v katerem se ukvarjajo z izobraževanjem in celostnim usposabljanjem otrok  
in mladostnikov z gibalno oviranostjo, praznuje sedemdesetletnico delovanja.

Praznovanje so popestrili s kulturnim programom, ki ga je  
s svojo poezijo obogatila Tatjana Strmšek.

Maja Bertoncelj

Smlednik – V PGD Smlednik 
imajo dve novi vozili, katerih 
ključe so 17. junija uradno 
prevzeli na slovesnosti s pa-
rado.

Prvo vozilo, ki je okrepi-
lo zmožnosti njihovega de-
lovanja predvsem v boju s 
požari v naravi, je znam-
ke Land Rover Defender z 
oznako GVGP-1. Ima zalo-
govnik za petsto litrov vode 
in visokotlačno črpalko, 
opremljeno je z izolirnimi 
dihalnimi aparati, primerno 
je tudi za prvo vozilo, ki izvo-
zi na intervencijo in začne s 
samostojnim gašenjem. Bo-
ter vozila je Marjan Mali iz 
Valburge. Drugo vozilo pa je 
model Ford Turneo Limited 
z oznako GVM-1. Gasilsko 
vozilo za prevoz moštva na 

intervencije z devetimi se-
deži je nadomestilo dotraja-
no staro vozilo. Opremljeno 
je s tahografom in primer-
no tudi za prevoz mladine 
na gasilska tekmovanja. Bo-
ter vozila je KS Smlednik. 
»Danes je velik dan za ga-
silce PGD Smlednik. Letos 
se nam je izpolnila dolgole-
tna želja po nakupu novega 
gasilskega vozila za prevoz 
moštva. S skrbnim varčeva-
njem, veliko pomočjo kraja-
nov ter donacijami smo de-
cembra začeli z nakupom. 
Investicija je vredna nekaj 
več kot 33 tisoč evrov. Poleg 
novega kombija pa se nam 
je v začetku leta ponudila še 
priložnost za nakup rablje-
nega terenskega vozila, ki je 
zamenjal 33 let staro vozilo,« 
je povedal predsednik PGD 
Smlednik Miha Vovk. 

Novi vozili za 
smleške gasilce

Vozni park PGD Smlednik je dobil dve novi vozili. 

Komenda – Prihodnje šolsko leto bodo v komendskem Vrtcu 
Mehurčki število oddelkov povečali iz 18 na 19, in sicer za en 
oddelek prvega starostnega obdobja. V iztekajočem se šol-
skem letu je bilo v vrtec vključenih 340 otrok, s 1. septembrom 
pa predvidevajo 350 otrok v osmih oddelkih prvega in 11 od-
delkih drugega starostnega obdobja. Zaradi tega so svetniki 
na zadnji seji občinskega sveta na predlog vrtca obravnavali 
tudi sistemizacijo delovnih mest v vrtcu. Največja sprememba 
je povečanje števila pomočnikov vzgojiteljic z 19 na 21.

Komendski vrtec od jeseni z oddelkom več

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na sredini seji so 
kamniški občinski svetniki 
potrjevali strokovne podlage 
strategije prostorskega razvo-
ja območja nekdanje smodni-
šnice, ki še vedno zbuja pre-
cejšnje zanimanje Kamniča-
nov. Skoraj 62 hektarov veliko 
območje naj bi se celovito re-
vitaliziralo. Južni del je pred-
viden za centralne dejavnosti, 
severni pa je namenjen špor-
tno-turističnemu parku ter re-
kreacijskim površinam, med-
tem ko je zgornji, zahodni 
plato namenjen stanovanjski 
gradnji. Dr. Marija Tadeja Je-
žek z občinske uprave je sicer 
poudarila, da gradivo v obrav-
navi nima statusa občinskega 
podrobnega prostorskega na-
črta in da torej ni izvedbeni 
akt, kar pomeni, da strokovne 
podlage niso zavezujoče in ni-
kakor ne omogočajo legaliza-
cije črnih gradenj. Svetniki so 
se tako spraševali tudi, kakšna 
bo usoda lastnikov, ki so na ob-
močju smodnišnice zgradili 
objekte, ki niso v skladu s pro-
storskimi akti. 

»Dokumenta ne bom 
podprl, ker je neobvezujoč, 
bianko menic pa ne podpisu-
jem. Na tej točki se je jasno po-
kazalo, kako politika s svojimi 
obljubami dolgoročno škodi 
mestu. Nekdo je tem 125 lju-
dem, ki so kupili zemljišča, 

moral nekaj obljubiti, sicer ne 
poznam tako neumnih ljudi, 
ki bi kupovali zemljo samo na 
podlagi občinskega prostor-
skega načrta,« je svoj glas ob-
razložil svetnik Aleš Lipičnik, 
ki je edini glasoval proti. 

Da so nekateri investitorji 
na tem področju vložili pre-
cejšnja sredstva v izgradnjo 
objektov, ki niso v skladu s 
predlaganimi, se zaveda tudi 
Matej Tonin. »Težava bo, ko 
jim bodo sporočili, da objek-
ti niso v skladu s prostorskim 
aktom. Takrat se bo katera-
koli občinska oblast soočala s 
precejšnjimi pritiski,« pravi 
Tonin. Da je iluzorno priča-
kovati, da bi se objekte, ki so 

se sedaj gradili, kasneje ruši-
li, je dodal tudi Matej Slapar, 
ki se sicer zavzema tudi za 
obvarovanje objektov nekda-
nje smodnišnice.

Marija Tadeja Ježek je na 
svetniške dileme odgovorila, 
da so lastnike zemljišč opo-
zorili na to, kakšna je pro-
storska raba, župan pa je or-
ganiziral tudi dva sestanka s 
potencialnimi kupci, kjer so 
na občinski upravi interesen-
tom razložili prostorski načrt 
in jih opozorili, kaj smejo in 
česa ne smejo graditi. 

»Lahkotno govoriti o le-
galizaciji objektov ni mo-
goče. Mislim, da bodo ime-
li ti lastniki enake težave z 

legalizacijo, kot jih ima Ma-
tjaž Zorman (lastnik Eko Re-
sorta pod Veliko planino, op. 
p.). Kdor ne spoštuje aktov, 
ima namreč težave. Povedali 
smo jim, da so kupili mačka 
v žaklju,« je bil jasen Šarec.

V zvezi z nadaljnjo usodo 
in ponovno oživitvijo smo-
dnišnice je torej še precej 
vprašanj, kljub temu se je 
večina svetnikov strinjala, 
da je sprejeta strategija ra-
zvoja korak v pravo smer. Da 
pa bo prostrano območje na 
severu Kamnika tudi v pol-
nosti zaživelo, pa bo pretek-
lo še precej Kamniške Bistri-
ce, kot se je izrazil eden od 
svetnikov.

Svetniki o usodi smodnišnice
Kamniški občinski svet je znova odločal o nadaljnji usodi nekdanje smodnišnice. Tisti, ki so 
nepremišljeno kupovali zemljišča, bodo imeli težave z legalizacijo, pravi župan Marjan Šarec.

Zato so na občinski upra-
vi zagotovili ukrepe za ar-
heološki nadzor gradbenih 
del. Kot sporočajo z občin-
ske uprave, je arheološka 

ekipa izvedla izkop, čišče-
nje, dokumentiranje in iz-
mere zidov. Arheološka dela 
so potekala dva dni in grad-
nje komunalne infrastruk-
ture niso ovirala, še dodaja-
jo na občinski upravi.

Našli ostanke obzidja
31. stran

Prostranemu območju nekdanje kamniške smodnišnice se obeta nova prihodnost.

Ob gradbenih delih v središču Kamnika so naleteli na 
ostanke nekdanjega mestnega obzidja. 
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Igor Kavčič

Kranj – Preden boste prebra-
li zadnji stavek tega zapisa 
in boste ob njem, verjamem, 
razmišljali v pozitivni sme-
ri, naj v nekaj besedah, stav-
kih, odstavkih tega prijetne-
ga pisanja skupaj s pevkami 
in sogovorniki pojasnim, za-
kaj je smiselno, da se ta čim 
prej tudi osmisli. Ah, ste že 
prebrali? K stvari torej.

Pevska sezona gre v teh 
dneh h koncu, zato zbori in 
pevski sestavi poslušalce va-
bijo na letne koncerte, s ka-
terimi se nekateri izmed njih 
tudi pripravljajo na poletno 
gostovanje, turnejo ali tek-
movanje v tujini. Med slednji-
mi je tudi Ženski pevski zbor 
Carmen manet iz Kranja. V 
dobrih petih letih delovanja 
je zbor dosegel nekaj zavidlji-
vih tekmovalnih uspehov in 
s svojimi nastopi že večkrat 
očaral publiko, predvsem pa 
velja poudariti, da zbor v kva-
liteti vseskozi vztrajno rase. 
To opaža tudi mednarodna 
strokovna javnost, saj so Car-
men manet, ki jih od vsega za-
četka vodi Primož Kerštanj, 
kot slovenske predstavnice 
povabljene na prvo evrovi-
zijsko tekmovanje zborov, ki 
bo 22. julija v Rigi, glavnem 
mestu Latvije. V ta namen so 
carmence v četrtek najprej z 
nastopom v Stolpu Škrlovec, 
potem pa še z »after petjem« 
na vrtu Layerjeve hiše prire-
dile – kot so najavile – »eno 
tako vrtno zabavo«. Pred pol-
nim avditorijem poslušalcev, 
našimi pocrkljanimi ušesi in 
seveda še več dobrimi misli-
mi so se predstavile v najbolj-
ši formi. Dihaj z nami so de-
kleta naslovila večer. In smo. 
Dihali z njimi.

Čudovite v sivo-mod-
rih opravah so carmence 

najprej odpele skladbe Am-
broža Čopija: Šče wtyčace 
so snuwale, Pierra Passe-
rauxa: Il est bel et bon, Eri-
ksa Ešenvaldsa: Spring, the 
sweet spring in Mie Makaro-
ff: Butterfly. Sledili sta sklad-
bi, ki jih je zbor pripravil za 
svoj evrovizijski nastop. 
Zato so k sodelovanju po-
vabili dva skladatelja mlaj-
še generacije – Katarino Pu-
stinek Rakar, ki je napisala 
skladbo Adrca, in Sama Vov-
ka, ki nas je popeljal v Rezijo 
s skladbo Ta na Solbici.

 

Prvič zborovska Evrovizija

Evrovizijski zbor leta (Eu-
rovison choir of the year) je 
najnovejše v vrsti tekmo-
vanj članic EBU in bo pote-
kalo v Rigi ob zaključku ve-
likega pevskega tekmovanja 
v  organizaciji nemške agen-
cije Interkultur. Omenjeno 
tekmovanje bo ob zaključku 
Evropskih zborovskih iger, 
na katerih bo sicer sodelo-
valo okoli 115 zborov z vse-
ga sveta. Udeležuje se ga de-
vet držav, članic EBU, ki so 
vsaka nominirale po en zbor 
za predstavnika svoje drža-
ve, poleg Slovenije še Avstri-
je, Estonije, Latvije, Belgije, 
Nemčije, Danske, Madžar-
ske in Walesa. Čeprav nabor 
ni velik, gre res za najbolj-
še Evropske zbore vrhunske 
kvalitete. »V Sloveniji je ta 
čast na predlog agencije In-
terkultur doletela nas, zato 
ker smo v preteklosti že us-
pešno sodelovali na njiho-
vih tekmovanjih in med slo-
venskimi zbori do sedaj do-
segli največ točk. Predlog je 
v sodelovanju z JSKD pod-
prla tudi RTV Slovenija,« 
pojasnjuje predsednica zbo-
ra Barbara Kušar in dodaja, 
»vsak zbor se bo predstavil s 

šestminutnim programom, 
ki mora vsaj deloma odraža-
ti nacionalni karakter. Od-
tod tudi odločitev za prired-
bo ljudskih pesmi Katarine 
Pustinek Rakar z naslovom 
Adrca, ki opisuje obdob-
ja ženske v slovenski ljud-
ski pesmi, in skladbo Sama 
Vovka Ta na Solbici, ki se 
zgleduje v tipičnem rezijan-
skem melosu, je pa v sodob-
ni obleki.«  

»Ko sem lani jeseni dobil 
klic iz nemške agencije In-
terkultur, ki vsako leto po 
svetu pripravi vsaj petdeset 
vrhunskih zborovskih tek-
movanj, ali bi se kot najviš-
je uvrščeni slovenski zbor 
na njihovi zborovski lestvi-
ci udeležili tega tekmovanja, 
sem bil seveda za. S puncami 
si upam odzvati tovrstnim iz-
zivom. Ko je v začetku leta 
naša udeležba dobila potrdi-
tev še s strani RTV Slovenija, 
smo pristopili k delu. Nastop 
v dvorani, ki sprejme deset ti-
soč ljudi, da o milijonih pred 
ekrani ne govorim, in pred 

eminentno mednarodno ži-
rijo, ki jo bodo sestavljali John 
Rutter, Elina Garanča in Ni-
colas Fink, zagotovo ni le ne-
kaj običajnega,« o povabilu 
pripoveduje dirigent zbora 
Primož Kerštanj. O naročilu 
dveh skladb za ta namen pa 
pove: »Nisem želel, da bi peli 
tujo zborovsko literaturo, kar 
mnogi počno. Peli bomo slo-
vensko, da povemo, od kod 
smo doma, hkrati pa naj bos-
ta skladbi sodobni. Tako je 
Katarina v skladbi vzela mo-
tiv ženske od rojstva do smrti, 
od otroške izštevanke, naj-
stniških let in iskanja fanta, 
do poroke, odhoda fanta na 
vojsko, njegove smrti …« 

Slovenska duša na 
sodoben način

V skladbo so vključeni 
tudi koreografski elemen-
ti, s katerimi zbor zvočno 
tudi vizualno prikaže. Ne-
kakšen kontrast je skladba 
Ta na Solbici, ki jo je napisal 
Samo Vovk. Pesem je hitra, 

živahna, ritmična. »Priporo-
čil me je naš skupni prijatelj 
Luka Černe, in ko sem ob po-
snetkih na spletu preveril, za 
kateri zbor pišem, sem bil ta-
koj za. Vedel sem, da lahko 
napišem zahtevnejšo sklad-
bo, saj zbor marsikaj zmo-
re, vesel sem tudi, da je bila 
želja po več poudarka na gi-
banju in tako imenovanem 
''groovu'', česar med sloven-
skimi zbori manjka,« pove 
mladi primorski skladatelj 
Samo Vovk, ki skladbe ni 
izbral naključno. »Skladba 
govori o poroki v kraju Solbi-
ca v Reziji, kjer plešejo tako, 
da tudi topotajo z nogami in 
s tem preglasijo reko, zvono-
ve in ta zvok odmeva od Ka-
nina. Gre za ''poroko'', torej 
združitev nekaterih elemen-
tov rezijanske ljudske glasbe 
s sodobnejšimi ritmi ter har-
monijami.« Vovk je povedal 
še, da je o tem, ko izveš za ko-
misijo, ki bo ocenjevala zbo-
re, glava takoj začne razmi-
šljati, kako boš strokovnja-
kom čim bolj ugajal. »Takrat 

iz sebe ne spraviš nič dobre-
ga, zato moraš na to pozabiti 
in skladbo napisati tako, kot 
bi jo sam želel. Tako si origi-
nalen in ne sam še ena kopi-
ja.« Pri uporabi originalnega 
rezijanskega jezika se je pri 
tem obrnil tudi na jezikoslov-
ca dr. Mateja Šeklija. 

Zbor Carmen manet šte-
je 34 pevk, njihova povpreč-
na starost pa je 24,8 let. 
»Pred odhodom smo žele-
le za najzvestejše spremlje-
valce s sproščenim dogod-
kom predstaviti naš evrovi-
zijski program in tudi ostale 
pesmi z letošnjega reperto-
arja,« Kušarjeva opisuje tok-
ratni koncert. »Za zbor je na-
stop v Rigi enkratna prilož-
nost za promocijo v širšem 
mednarodnem prostoru, 
hkrati pa nas priprave na do-
godek bogatijo v glasbenem 
in osebnem smislu, saj se 
zbor zelo poveže med sabo.« 
Podobno razmišlja tudi Ker-
štanj: »Z rezultatom nismo 
obremenjeni. V Rigo odha-
jamo, da bomo uživali v pet-
ju in se dobro imeli. Tako kot 
na nedavnih pripravah, ko 
so punce spet vložile nekaj 
več prostega časa v projekt in 
smo spet spoznali, kako dob-
ra ekipa smo.« Potem ko so 
carmence v vrtu Layerjeve 
hiše odpele še nekaj pesmi, 
z legendarno prisrčno divjo 
skladbo Safari na koncu, so 
povedale še, da so s podpor-
niki doslej uspele pokriti stro-
ške nastanitve in 71,4 odstot-
ka letalske vozovnice za vsako 
posamezno pevko. »Je pa res, 
da letimo z dunajskega leta-
lišča. In še nimamo plačane-
ga avtobusnega prevoza. Če 
mogoče poznate še kakšnega 
dobrosrčnega donatorja, bi 
bile izredno vesele, če razši-
rite besedo,« so na koncu po-
udarile.

Carmen manet grejo na Evrovizijo
Sredi julija Ženski pevski zbor Carmen manet kot slovenski predstavnik odhaja v latvijsko glavno mesto Riga na tekmovanje Evrovizijski zbor leta, ki ga bodo 
letos izvedli prvič. Večtisočglavi množici poslušalcev se bodo predstavili z dvema posebej za to priložnost skomponiranima slovenskima skladbama.

Za staro slovensko mizo ob dirigentu Primožu Kerštanju je avtor ene od skladb, s katero se 
bodo v Rigi predstavile Carmen manet. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Besnica – V nedeljo se je v 
športni dvorani ob Podru-
žnični osnovni šoli Besnica 
na letnem koncertu predsta-
vil Mladinski pevski zbor 
Utrip, ki že skoraj tri leta de-
luje pod vodstvom Aleša Leb-
na, v njem pa poje petintride-
set pevk in pevcev. Nastal je 
na pobudo župnika Andre-
ja Jemca in mladinske sku-
pine, zbor pa se srečuje na 
rednih vajah, na katerih se 
učijo novih pesmi po lastni 

izbiri. Trudijo se, da pesmim 
dodajo energijo in čim bolj-
šo glasbeno spremljavo, da 
jih tako še bolj popestrijo.

Tokratni koncert so na za-
četku obarvali prazniku pri-
merno, saj so rojstni dan 
naše lepe domovine počas-
tili s himno in pesmijo Ze-
lena je moja dolina. Glavna 
nit koncerta je bila preplet 
treh nepogrešljivih elemen-
tov človeštva: vere, upanja 
in ljubezni. Prek tematsko 
izbranih pesmi so Besniča-
ni občinstvu predajali svojo 

ljubezen do glasbe in neu-
sahljivo mladostno energi-
jo. V drugem delu koncerta 
je nastopil Aleksander Me-
žek, ki je v uvodu sam zapel 
štiri pesmi, v nadaljevanju pa 
prav toliko skupaj z zborom. 
Na koncertu, ki ga je posluša-
lo okrog tristo obiskovalcev, 
je Mežek delil tudi nekatere 
svoje spomine iz otroštva in 
zanimive življenjske zgod-
be. Med drugim je povedal, 
da mu je v Besnici všeč, da se 
je bilo lepo družiti z zborom 
in da se bo zagotovo še vrnil.

Biti eno poje Utrip
Mladinski pevski zbor Utrip iz Besnice na letnem koncertu z Aleksandrom 
Mežkom.

S pevkami in pevci Utripa je zapel tudi Aleksander Mežek. / Foto: Dominik Arnež
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Tudi najmlajši pridno nabirajo kondicijo.  / Foto: arhiv HKMK Bled 

Igralci Hokejskega Kluba Mlade 
Kategorije Bled so sicer v četrtek, 
22.06.2017, zaključili s treningi 
na prostem, a so se že takoj v 
soboto, 24.06.2017, odpravili 
na morje, kjer bodo nadaljevali 
z nabiranjem kondicije za 
naslednjo tekmovalno sezono.
Po vrnitvi s priprav bodo imeli 
dva tedna počitnic, nato pa bodo 
že stopili na ledeno ploskev. 
HKMK Bled je za tekmovalno 
sezono 2017/18 v državno 
prvenstvo prijavil svoje ekipe v 
vse moške selekcije tekmovanja, 
v kategoriji U12 in U14 celo po 
dve ekipi.
Trenerska ekipa in vodstvo HKMK 
Bled želimo vsem igralcem lepe 
in vesele počitnice! 

HKMK Bled priprave na novo 
sezono nadaljuje na morju

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski odbojkarji 
so v velikem finalu zaključ-
nega turnirja svetovne lige v 
Avstraliji s 3 : 0 (17, 24, 17) 
prepričljivo premagali Ja-
ponsko in se veselili zmage v 
drugem kakovostnem razre-
du svetovne lige. Zmaga jim 
prinaša nastope med svetov-
no elito. Na svetovno turnejo 
so odšli konec maja in med 
enajstimi odigranimi tek-
mami izgubili le enkrat.

Uspehi slovenske odboj-
karske reprezentance se 
tako kar vrstijo. Pred dvema 
letoma so najprej zmagali v 
evropski ligi, nato na evrop-
skem prvenstvu osvojili sre-
brno odličje, v lanski sezo-
ni prvič nastopili v svetovni 
ligi, v tretjem kakovostnem 

razredu in prepričljivo zma-
gali. S tem so si zagotovili 
uvrstitev v drugi razred in že 
v svoji prvi sezoni pometli z 
vso konkurenco. Na kvalifi-
kacijah v Ljubljani so si pri-
igrali tudi zgodovinsko uvr-
stitev na svetovno prvenstvo.

Slobodan Kovač, selektor 
slovenske reprezentance, je 
po zadnji tekmi med dru-
gim povedal: »Mislim, da so 
se igralci psihično zelo dob-
ro pripravili na zaključni tur-
nir in da smo odigrali odlič-
no. Slovenija je reprezentan-
ca, ki jo vsi tako radi gleda-
mo. Na svetovni zvezi je, da 
zdaj dobro razmisli, kakšne 
odločitve sprejema, in da 
Slovenijo, ki si je na igrišču 
priigrala pravico do nastopa 
med elito, uvrsti v prvo sku-
pino svetovne lige.«

Zmagovalci 
svetovne lige

Na zmagovalnem odru sta 
bila ob njem še dva gorenj-
ska kolesarja, Grega Bole 
(Bahrain – Merida) in Matej 
Mohorič (Team Emirates).

S podelitvijo medalj se je 
namreč v nedeljo pozno po-
poldne na Kokrici pri Kranju 
končalo letošnje državno pr-
venstvo v cestnem kolesar-
stvu, ki ga je ob šestdesetle-
tnici pripravil domači Kole-
sarski klub Kranj. Pri mlaj-
ših mladincih sta se za zma-
go v zadnjih nekaj metrih po-
merila Blaž Avbelj (Rog AS) 
in Boštjan Murn (KK Adria 
Mobil), v ciljnem sprin-
tu pa je bil močnejši Murn. 
Med starešimi mladinkami 
je slavila Karin Penko (BTC 

CITY Ljubljana), med mlaj-
šimi članicami pa Katja Je-
retina (KK Adria Mobil). Pri 

članicah je zmago ubranila 
Polona Batagelj (BTC CITY 
Ljubljana). Organizatorji so 

največ pričakovali od starej-
šega ml a dinca Nika Čema-
žarja, ki je v najtežjih raz-
merah obranil lanski naslov. 
»Dirka je bila super in rad bi 
se zahvalil vsem, posebno pa 
Davidu Čadežu, ki mi je tako 
rekoč rešil življenje. Med dir-
ko je bil hud naliv in smo se 
skoraj ustavili, nato pa je spet 
posijalo sonce. Dva kroga do 
cilja sem ujel šesterico vodil-
nih, nato pa sem začutil, da 
še nisem porabil vse ener-
gije in poskrbel za zaneslji-
vo prednost pred zasledoval-
ci. Seveda sem bil pod priti-
skom, saj nisem želel izgubi-
ti naslova državnega prvaka. 
Še toliko manj, ker je bila le-
tos domača dirka in ob progi 
sem imel veliko navijačev,« 
je povedal Nik Čemažar.

V kategoriji moških do 23 
let je zmagal Žiga Jerman 
(Rog Ljubljana) pred klub-
skim kolegom Tadejem Po-
gačarjem. 

31. stran

Med starejšimi mladinci je slavil domači kolesar Nik 
Čemažar. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Novi nogometni 
prvoligaši iz ekipe Trigla-
va, ki so minulo soboto na 
tretji pripravljalni tekmi za 
novo prvoligaško sezono na 
domačem stadionu gosti-
li prvake elitne hrvaške lige 
iz NK Rijeka, so bili po tek-
mi lahko zadovoljni. Čeprav 
so gostje imeli več priložnos-
ti za zmago, so na koncu za-
služeno iztržili neodločen 
izid 1 : 1. Na odmor so sicer z 
golom prednosti odšli varo-
vanci nekdanjega slovenske-
ga nogometnega selektor-
ja Matjaža Keka, saj je v 13. 
minuti za goste zadel Brazi-
lec Heber Arajuo Dos San-
tos. Domačo mrežo je dobro 
branil kapetan Elvis Džafić, 
za izenačenje pa je v 64. mi-
nuti poskrbel Momir Bojič.

Po tekmi je Matjaž Kek po-
vedal, da ni bil zadovoljen s 
tem, kar so pokazali njegovi 

varovanci. Zato pa je bil bolj 
nasmejan novi trener doma-
čega moštva Tonči Žlogar. 
»Gostje so kakovosten tek-
mec in to je bila zelo dobra iz-
kušnja. Rezultat je spodbuda 
za naprej,« je povedal Tonči 
Žlogar. Sicer pa so Kranjčani 

po zmagi proti Rostovu, na 
četrtkovi pripravljalni tekmi 
na Rogli s 3 : 0 izgubili pro-
ti romunski Astri. Prav tako 
v četrtek pa so na Brdu dolo-
čili pare za novo sezono. Eki-
pa Triglava 15. julija v prvem 
krogu odhaja k Ankaranu, 

Domžalčani pa bodo gosto-
vali pri Rudarju. Domžalča-
ni bodo sicer novo sezono za-
čel s tekmo prvega kroga kva-
lifikacij za evropsko ligo pro-
ti estonski Flori. Prva tekma 
bo ta četrtek ob 20.30 na Are-
ni Petrol.

Domačini bolj zadovoljni
Nogometaši Triglava so na prijateljski tekmi v Kranju remizirali s hrvaškimi prvaki z Reke.

Nogometaši Triglava so proti hrvaškim prvakom iztržili neodločen rezultat. / Foto: Primož Pičulin

Proti Bašlju s kurjo poltjo Zoran Račič

Lesce – Leško tekmovanje 
padalcev v svetovnem pokalu 
že po običaju privabi številne 
padalce v skokih na cilj. Tok-
rat se jih je pod Karavankami 
zbralo kar 223 iz 21 držav.

Nestanovitno vreme z vet-
rom in nevihtami je onemo-
gočilo izvedbo predvidenih 
osmih serij, izvedli so jih šest. 
Poznavanje lokalnih razmer 
so najbolje izkoristili doma-

či padalci, saj je ekipa Elan v 
postavi Roman Karun, Uroš 
Ban, Senad Salkič, Borut Er-
javec in Matej Bečan z lepim 
naskokom osvojila prvo mes-
to in potrdila lansko zmago. 
Domači padalci so tekmecem 
strah v kosti nagnali že v prvi 
seriji, ko je celotna ekipa pri-
stala v točnem centru (0 cm), 
prednost pa so ohranili do 
konca tekmovanja in se vese-
lili nove domače zmage, že če-
trte na zadnjih petih tekmova-
njih v Lescah. »Če doma eki-
pa doseže zmago, je to najlep-
še, kar se lahko zgodi. Z zma-
go smo potrdili vzpon forme, 
ki naj bi vrhunec dosegla na 

prihajajočem svetovnem vo-
jaškem prvenstvu. Potihoma 
smo pričakovali stopničke, to 
se doma od nas najbrž tudi 
pričakuje, z zmago smo cilj 
morda celo presegli, zato se 
uspeha veselimo in se hkrati 
osredotočamo že za naprej,« 
je tekmovanje ocenil Borut 
Erjavec, ki je bil med Slovenci 
s petim mestom tudi najbolj-
ši posameznik. Pri ženskah 
je Maja Sajovic ostala tik pod 
stopničkami, čeprav si je žele-

la še kaj več, a ker je letos pred-
vsem osredotočena na svetov-
no vojaško prvenstvo, z uvrsti-
tvijo ni nezadovoljna: »Na do-
mačem tekmovanju si vselej 
želiš skakati čim bolje, toda 
forma še ni na pravem nivo-
ju, predvsem sem pogreša-
la napadalnost, v misli ti sme 
priti kanček dvoma ali ''ničlo'' 
lahko zadeneš ali ne, sama pa 
sem v teh dvomih bila.« 

Padalci bodo v prihodnjih 
dneh pilili formo za prihaja-
joče svetovno vojaško prven-
stvo, ki ga gosti Nemčija, ko-
nec julija pa jih čaka nova tek-
ma v svetovnem pokalu, prav 
tako v Nemčiji.

Elan do domače krone
Padalci so konec tedna tekmovali na tekmi 
svetovnega pokala v Lescah.

Elan (z leve Matej Bečan, Senad Salkič, Uroš Ban, Borut 
Erjavec, Roman Karun) je bil najboljši. / Foto: Rožle Bregar
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 26)

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

Jin in jang
Tradicionalna Kitajska 

medicina (TKM) temelji na 
filozofskem razumevanju 
življenja, zdravja in bolezni. 
Pomemben del te filozofije 
sta tudi energijska dejavni-
ka jin-jang, s katerima Kitaj-
ci opredeljujejo vse, od veso-
lja in njegovega ravnovesja,-
do zdravja in bolezni. 

Jin in jang sta del življenj-
ske energije (qi, či) in sku-
paj tvorita harmonično ce-
loto. Med seboj se dopolnju-
jeta in ustvarjata ravnotežje. 
Po drugi strani pa med se-
boj nenehno tekmujeta za 
prevlado. 

Ne moreta obstajati druga 
brez drugega, zato je v jinu 
vedno tudi delček janga in 
obratno, kar ponazarja tudi 
njun simbol. Drug drugemu 
predstavljata vzrok in posle-
dico, medsebojna soodvi-
snost je predpogoj njunega 
obstoja. 

Dobro zdravje je posledica 
ravnotežja med jinom in jan-
gom, motnje v njunem ravno-
težju pa pomenijo bolezen. 

Jin je vse, kar je spodaj, 
temno, čvrsto, zbito, znotraj, 
senčna stran, ženski prin-
cip, noč … 

Jang je vse, kar je zgoraj, 
svetlo, redko, votlo, zunaj, 
sončna stran, moški prin-
cip, dan …

Če bi na primer obstajal 
samo jang, ne bi bilo rojstva, 
če bi obstajal samo jin, ne bi 
bilo rasti. 

Nič pa ni v celoti samo jin 
ali samo jang, saj se vse v ve-
solju z nami vred nepresta-
no giblje, spreminja, nasta-
ja, raste, obstaja, odhaja.

Noč je jin, dan je jang, ven-
dar je tudi v noči ob zori, pre-
hodu v dan že prisoten ele-
ment jang, ko pa dan, ki je 
jang, ob mraku prehaja v noč, 
že vsebuje tudi energijo jin. 

V telesu je sprednja stran 
jin, zadnja, hrbtna pa jang, 
bočna stran telesa je jang, 
srednja pa jin, zgornja po-
lovica telesa je jang, spodnja 
pa jin. 

Vse te principe upošteva-
mo, ko določamo ravnovesje 

v telesu, saj z njihovo po-
močjo v primeru porušene-
ga ravnovesja določamo iz-
vor težave.

Telesna energija je kon-
stantna, imamo je sto odstot-
kov. Če se prekomerno okre-
pi na primer jin, to povzroča 
bolezni jang in obratno, pre-
več energije jang povzroča bo-
lezni jin. 

Če so nihanja majhna, jih 
telo lahko samo uravnava, v 
primeru večjih in predvsem 
dolgotrajnih odstopanj pa 
je dobro, da mu pri uravna-
vanju pomagamo. To lahko 
delamo na primer s pomoč-
jo masaže tuina, uravnava-
nja preko akupresurnih ali 
akupunkturnih točk, s po-
močjo herbalne medicine, 
če se omejimo le na nekaj 
tehnik TKM.

Vzroki bolezni niso samo 
zunanji dejavniki (npr. vre-
me), ampak tudi notranji 
(npr. čustva).

Kitajci načelo jin-jang 
uporabljajo prav za vsa pod-
ročja vesolja in življenja. 

Poglejmo nekaj primerov. 

NARAVA okrog nas

JIN: zemlja, noč, znotraj, 
luna, tema, pasivnost – ne-
aktivnost, krčenje, hladno, 
voda, zahod in sever, jesen 
in zima, čas od 12. do 24. 
ure, kri.

JANG: nebo, dan, zunaj, 
sonce, svetlo, aktivnost, šir-
jenje, toplo, ogenj, vzhod in 
jug, pomlad in poletje, čas 
od 24. do 12. ure, energija.

V našem TELESU

JIN: notranjost telesa, 
sprednja stran (prsi in že-
lodec), čvrsti, polni orga-
ni (srce, pljuča, vranica, je-
tra, ledvice, osrčnik oz. pe-
rikard), umazane telesne te-
kočine, kronične bolezni, 
počasi napredujoče bolezni 
(bolezni, ki izčrpavajo ener-
gijo in organizem), bolezni 
brez temperature, kronične 
bolezni, ki nastanejo zaradi 
pomanjkanja odpornosti in 
počasi napredujejo, ženski 
princip, levo.

JANG: zunanja površina 
telesa, zadnja stran (hrbet 
in hrbtenica), votli, praz-
ni organi (žolčnik, želodec, 
tanko in debelo črevo, me-
hur in trojni grelec – sanji-
ao), čiste telesne tekočine, 
virusna obolenja, bolezni, 
ki jih spremlja temperatu-
ra, bolezni, kjer je odpor-
nost dobra, moški princip, 
desno.

Posebna organa sta mož-
gani (duh, zavest, mišljenje) 
in maternica (reproduktiv-
na funkcija, povezava z led-
vicami). 

Vsi organi jin so stal-
no aktivni in shranjuje-
jo energijo, ki jo dobijo od 
jang organov. Organi jang 
pa skrbijo za prehranjenost 
organizma, izločanje snovi, 
ki se ne absorbirajo in asi-
milirajo. 

Kitajci vse v nas in okrog 
nas razlagajo in pojasnjuje-
jo tudi s pomočjo petih ele-
mentov: ognja, zemlje, kovi-
ne, vode in lesa, o tem pa kaj 
več naslednjič.

Jelena Justin

Današnji cilj je bil dlje časa 
na mojem spisku, kar ni in 
ni prišel na vrsto. Ampak, 
saj gora počaka na pravi čas. 
Geografsko gora leži v gre-
benu nad Matkovim kotom, 
na državni meji med Slove-
nijo in Avstrijo. Greben se 
začne na Pavličevem sedlu, 
kjer se najprej povzpne na 
Pavličeve stene, se spusti na 
Lesnikovo sedlo in vzpne na 
naš vrh, Jerebičje. Naslednje 
je Matkovo sedlo, s katerega 
je vzpon na Matkov Grinto-
vec in Jevševec, za katerim 
je mogočna Matkova kopa. 

Sledi sestop na Krničko se-
dlo, od koder je vzpon na Kr-
ničko goro in Mrzlo goro. Mi 
se bomo danes povzpeli na 
Pavličeve stene in Jerebič-
je, ki sta najlažja v grebenu, 
a vzpona ne gre podcenjeva-
ti, saj se gibljemo po nemar-
kiranem svetu. 

Prek Jezerskega vrha se za-
peljemo v Avstrijo, kjer na-
daljujemo proti Pavličeve-
mu sedlu. Na mejnem pre-
hodu parkiramo in z vzpo-
nom začnemo ob tabli v bar-
vah avstrijske zastave, kjer 
tudi zagledamo mejne kam-
ne. Če me spomin ne vara, 
ima prvi kamen številko 167. 

Vzpenjamo se po poseki ob 
mejnih kamnih. Za tiste, ki 
ne vedo, informacija, da je na 
vrhu vsakega kamna označe-
no, v kateri smeri je naslednji 
mejni kamen. Začetek vzpo-
na je strm in, če sem iskre-
na, nič kaj lep. Strmo, po-
drto, travnato, črno borovni-
čevje od pozebe ... Pri mej-
nem kamnu št. 178 se des-
no nadaljuje meja, hkrati pa 
je to tudi strm vzpon na Pav-
ličeve stene, ki pa žal nimajo 
razgleda. Vrnemo se do mej-
nega kamna št. 178, ob ka-
terem pa levo poteka pot, ki 
preči pobočje pod Pavličevi-
mi stenami. Mestoma je pot 

težje sledljiva, a ni težav. Pri-
demo na sedlo, kjer je križi-
šče gozdnih cest, pred seboj 
pa zagledamo travnato po-
bočje, na vrhu katerega je 
lovska opazovalnica. Zagle-
damo tudi mejne kamne in 
so povzpnemo do opazoval-
nice, kjer zavijemo levo po 

travniku. Prečimo travnik, 
sledimo mejnim kamnom, 
malce sestopimo in že smo 
na Lesnikovem sedlu. Tu-
kaj lahko nadaljujemo str-
mo desno navzgor na Jere-
bičje, a mi bomo po tej gre-
benski poti sestopili, zato na 
Lesnikovem sedlu nadaljuje-
mo po gozdni cesti do izrazi-
tega desnega ovinka, s kate-
rega se desno odcepi travnati 
kolovoz, ki se višje spremeni 
v ozko stezico. Proti Jerebič-
ju gledamo z Matkove stra-
ni. Stezica se začne prečno 
in strmeje vzpenjati. Pone-
kod je potrebna previdnost. 
Steza nas pripelje pod trav-
nati vršni greben, prek kate-
rega se povzpnemo na vrh. 
Razgled je navdušujoč, saj se 
pred nami odpre pogled od 
Strelovca preko Krofičke na 
Ojstrico do Planjave, Mrzlo 
goro, Matkovo kopo, Rin-
ke, Dolg hrbet, Grintovec, 
Kočna, Storžič, Stegovnik, 

Virnikov Grintovec, Pristov-
ški Storžič, greben Košute, 
Obir, Peco, Olševo, Uršljo 
gora, Raduho …

Sestopimo po grebenski, 
mejni poti. Sledimo mejnim 
kamnom, a sestop zahteva 
precej pozornosti in trden 
korak, saj je ponekod pot iz-
jemno ozka, tudi krušljiva. 
Na enem od mest globoko 
pod seboj zagledamo mej-
nim kamen in se čudimo, 
kako bomo sestopili do tja, 
a glej ga zlomka, pot zavije 
levo in do kamna se spreho-
dimo po udobni stezici, ki 
po krvi ne požene odvečne-
ga adrenalina. 

Na Lesnikovem sedlu 
zašpilimo klobaso in se na 
Pavličevo sedlo vrnemo po 
poti vzpona. 

Nadmorska višina: 1762 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Pavličeve stene (1641 m) in Jerebičje (1762 m)

Graničarski vrh
Najlažje dostopen neoznačen vrh nad Matkovim kotom, sicer pa grebenski 
vrh na meji med Slovenijo in Avstrijo. Mejni kamni nas pripeljejo na vrh –  
če si vzpona ne začinimo po svoje.

Razgled z vrha Jerebičja: Matkova kopa, Mrzla gora, Rinke, Grintovec, Kočna / Foto: Jelena Justin

Pot poteka po mejnih kamnih, ki so glavni orientir. Le kje sva prišli dol? / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – Deskanje na sne-
gu je dobro znan in priljub-
ljen šport, prav tako deska-
nje na vodi, precej manj ljudi 
pa pozna deskanje po zemlji, 
po gorskih strminah, ki smo 
si ga ogledali pretekli konec 
tedna v Kranju. Pod Svetim 
Joštom, na progi v neposre-
dni bližini prvega parkirišča 
pod priljubljenim hribom 
nad Kranjem, je tretjič po-
tekalo evropsko prvenstvo v 
mountainboardingu. Dogo-
dek se imenuje Dirt Dessert. 
Med tekmovalci so prevlado-
vali tujci.

Namesto snega zemlja, 
deska pa na koleščkih

»Ta šport je podoben de-
skanju na snegu, le da ima-
mo namesto snega zemljo, 
na podvozje deske pa pritr-
jena štiri gumijasta kolesa, 
ki so primerna za vožnjo po 
različnih podlagah. Vozi se 
zelo podobno kot pozimi,« 
je pojasnil Dejan Planinšek, 
predsednik Kluba za alter-
nativne športe K360 iz Kra-
nja, ki je bil organizator tek-
movanja. Klub ima okrog pet-
najst članov, Planinšek se je 
s tem športom začel ukvar-
jati že pred več kot desetimi 
leti. Mountainboarding se 
je razvil iz potrebe deskar-
jev na snegu, da bi lahko na 
podoben način trenirali tudi 
poleti. Najprej se je pojavil v 
Združenih državah Ameri-
ke, Veliki Britaniji in Avstra-
liji. »Zanimanja za mounta-
inboarding je vedno več, kar 
dokazuje tudi udeležba na 

današnjem tekmovanju. Pri-
javljenih je okrog 45 tekmo-
valcev iz več kot desetih držav. 
Veseli smo, da pridejo k nam, 
sploh če vemo, da ta šport ni 
na profesionalni ravni in da 
si tekmovalci vse stroške kri-
jejo sami,« je povedal Planin-
šek. Tekmovalci so se najprej 
pomerili v disciplini boar-
de rcross, kjer so bili istoča-
sno na progi štirje tekmoval-
ci, razvrščeni glede na kvali-
fikacijske čase. To je bilo tek-
movanje na izpadanje, v fina-
lu pa so se v kategorijah open 
in master (stari 35 let in več) 
pri moških ter enotni ženski 
konkurenci pomerili po štir-
je najboljši. Pred njimi so se 
predstavili še trije tekmoval-
ci v kategoriji 18 let in mlajši. 
Med njimi sta bila dva osnov-
nošolca, Kranjčana Oskar 

Rappl in Krištof Šmid. Oba 
deskata na snegu, Oskarju 
pa je bila takoj všeč tudi letna 
različica in navdušil je še pri-
jatelja Krištofa. »Ni težko, le 
zavoje je malce težje izpelja-
ti,« je dejal Krištof. Na temo 
poškodb pa je Oskar dodal: 
»Pri deskanju na snegu sem 

si že zlomil roko, tukaj pa še 
nisem imel večjih poškodb. 
Ni tako nevarno.« Lani je bil 
na svetovnem prvenstvu v Sr-
biji, kjer pa mu mama ni pus-
tila tekmovati, saj je bila pro-
ga prestrma. Fanta sta bila na 
tekmovanju daleč najmlajša.

To je šport tudi za ženske

Pogosto je deskanje dru-
žinski šport – in takšen pri-
mer je poljska družina Jesio-
nek. Marcin je v Kranju tek-
moval v kategoriji master in 
osvojil četrto mesto. »S tem 
športom se ukvarjata tudi 14 
in 19 let stara sinova, ki sta 
prišla z mano. Žena je ostala 
doma s sedemmesečno hčer-
kico. Ona deska le pozimi, 
preostali pa tako pozimi kot 
poleti. Tekmovanje in proga 
tukaj sta mi všeč. Je šlo hitro, 
vroče je in podlaga suha, tako 

da se je zelo kadilo. Poglejte 
me, kakšen sem. Ves pra-
šen,« je z nasmeškom pojas-
njeval 42-letni Marcin. Z uvr-
stitvijo ni bil najbolj zadovo-
ljen: »Moje ambicije so višje, 
a pozna se mi utrujenost od 
dolge vožnje.« Iz Poljske je 
bila kar številna zasedba tek-

movalk in tekmovalcev, ki so 
bili tudi zelo uspešni in kro-
jili vrh v vseh kategorijah. Da 
je to šport tudi za ženske, je 
potrdila Senka Bajić iz Srbije, 
ki je na kranjski progi vajena 
zmagovati: »Pozimi deskam 
na snegu, poleti pa se ukvar-
jam z mountainboardingom 
– in to že kar nekaj let. Všeč 
mi je, glavna razlika se mi zdi 
v sami tehniki. Tukaj je tež-
je, so pa hitrosti manjše kot 
v zimski različici.« Zanimivo 
je bilo tudi v mountainboard 
parku z raznimi objekti, kjer 
so tekmovalci pokazali svoje 
znanje v disciplini freestyle. 

Proga za mountainboard 
je v Kranju okrog pet let, zad-
nja tri leta gosti tudi medna-
rodno tekmovanje. »Tukaj 
treniramo, je pa na njej še 
dovolj prostora za vse, ki bi 
radi poskusili. Vabljeni!« je 
zaključil Planinšek.

Deskali pod Svetim Joštom
Deskanje na snegu v poletni različici. Ogledali smo si evropsko prvenstvo v tako imenovanem 
mountainboardingu, ki je pretekli konec tedna potekalo pod Svetim Joštom. Pravijo, da ta šport ni 
nevaren, kot se morda zdi na prvi pogled. Z desko na koleščkih so se po progi spuščali otroci in odrasli, 
ženske in moški. Bilo je zanimivo in adrenalinsko.

Kranjčana Oskar Rappl (desno) in Krištof Šmid sta bila 
najmlajša udeleženca.

Gre za zanimiv šport, ki pa v javnosti še ni tako znan. 

Tekmovale so tudi ženske. V vročini in na suhi progi je bil 
prah neizogiben del tekmovanja. 

Planica – V soboto je potekal največji skupinski kolesarski 
pobeg v Sloveniji, o katerem smo pisali prejšnji torek. Pobeg 
s kolesom je tudi v tretji izvedbi uspel. Iz Horjula v Kranjsko 
Goro se je skupaj z organizatorjem Grego Čeponom podalo 
98 kolesarjev, priključevali so se še po poti in v Planico jih je 
prikolesarilo sto petdeset. Ta nenavadna športna prireditev je 
dobrodelne narave. Letos zbrana sredstva bodo namenjena 
za Primoževo rehabilitacijo.

Sto petdeset jih je bežalo s kolesom

Maja Bertoncelj

Kamnik – Pred kolesarji je Ma-
raton Alpe Scott, najzahtevnej-
ši kolesarski maraton v Slove-
niji s slikovito traso okoli Kam-
niško-Savinjskih Alp. Start bo 
v nedeljo, 2. julija, ob 9. uri. 
Znova jih čaka 130 kilometrov 
in 2000 metrov višinske raz-
like s startom in ciljem v Ka-
mniku. 

Startno-ciljni prostor se le-
tos iz središča mesta seli na 
obrobje Kamnika – tik ob 
športni stadion v Mekinjah, 
kar je največja letošnja spre-
memba. Organizatorji iz KD 
Alpe pravijo, da je slogan le-
tošnjega maratona Po poti 

čiste vode, saj želijo spomni-
ti na pomen in bogastvo pitne 
vode pri nas. Kolesarje bodo 
zato na poti čakale »naravne 
okrepčevalnice« ob izvirih čis-
te vode. Kolesarji bodo veseli 
tudi spodbude ob progi. Pred-
videna časovnica je: start Ka-
mnik (ob 9.00), Cankarjeva 
ulica, obvoznica, Šolska ulica, 
Kranjska cesta, Podgorje, Ko-
menda (9.10), Cerklje (9.20), 
Preddvor (9.35), Zgornje Je-
zersko (10.00), Jezerski Vrh 
(10.30), Pavličevo sedlo (10.50), 
Logarska dolina (11.00), Solča-
va (11,10), Luče (11.20), Ljub-
no (11.35), Radmirje (11.40), 
Gornji Grad (11.50), Črnivec 
(12.20), Kamnik.

Alpe v enajsti izvedbi
V nedeljo, 2. julija, bo enajsti Maraton Alpe Scott. 
Startno-ciljni prostor se seli na obrobje Kamnika.

Maja Bertoncelj

Radovljica – Peti tek v letoš-
nji seriji Gorenjska, moj pla-
net je bil v petek v Radovlji-
ci z Radol'ško 10ko, katere 
organizator je bila Športna 
zveza Radovljica v sodelova-
nju z Občino Radovljica.

Prinesla je veliko spremem-
bo. Namesto dosedanje proge, 
ki je iz središča Radovljice vo-
dila v radovljiško okolico in na-
zaj, so se tokrat tekači preizku-
sili v desetih kilometrskih kro-
gih po samem središču Rado-
vljice. Na tej najdaljši razda-
lji je teklo 71 tekačic in teka-
čev. Pri moških so bili absolu-
tno najhitrejši trije Filip Bau-
mgartner (Gostilna Avguštin, 
34:20), Danilo Šimnic (35:37) 
in Sandi Sever (38:53), pri žen-
skah pa Tina Klinar (41:41), 
pred katero je bilo v cilju le de-
set moških, Jana Vouk (42:29) 
in Tamara Jelen (43:58). Pred 
odraslimi so se na krajših raz-
daljah pomerili tudi otroci. Po 
petih tekmah je pri moških 

vodstvo v boju za skupnega 
zmagovalca serije Gorenjska, 
moj planet 2017 prevzel Aleš 
Krajnik. Sledita mu Urban Žit-
nik in Zoran Berčič. Pri žen-
skah najbolje kaže Darji Da-
car, ki vodi pred Polono Hra-
stnik in Nives Skube. 

Šesta tekma serije Gorenj-
ska, moj planet bo 15. avgu-
sta Kranjskogorska 10ka.

Radol'ška 10ka Klinarjevi 
in Baumgartnerju

Tina Klinar, prepričljiva 
zmagovalka letošnje 
Radol'ške 10ke v ženski 
konkurenci / Foto: Boštjan Snoj

Kranjska Gora – Turistično društvo Kranjska Gora je na dan 
državnosti, 25. junija, organiziralo tradicionalni Andrejčkov 
tek – 23. Tek na Vršič. Do cilja so morali tekači premagati okrog 
12 kilometrov z 811 metri višinske razlike, saj je start v Kranjski 
Gori, cilj pa na vrhu gorskega prelaza Vršič. Ustavilo jih ni niti 
slabo vreme. Teklo je 57 moških in 14 žensk, konkurenca pa 
je bila dobra. Pri moških je v absolutni konkurenci zmagal 
trenutno naš najboljši gorski tekač Miran Cvet (49:28) pred 
Gašperjem Bregarjem (51:20, oba KGT Papež), tretji je bil Vid 
Senica (54:46), pri ženskah pa so bile absolutno najhitrejše tri 
Jasmina Jelovšek (1;04:10, Pulz sport), Tina Klinar (1;06:46) 
in Claudia Leroch (1;12:33).

Reprezentanta za Veliko planino prva na Vršiču
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Andraž Sodja

Kranj – Minuli petek sta na 
zatožno klop kranjskega 
okrožnega sodišča znova 
sedla Mirzan Jakupi in San-
da Alibabić, ki ju obtožnica 
bremeni vrste kaznivih de-
janj zoper otroka, od surove-
ga ravnanja in zanemarjanja 
do povzročitve hude telesne 
poškodbe, ki je imela za po-
sledico smrt dveletne dekli-
ce Arine. Zagovornica njene 
matere Darja Roblek je med 
drugim predlagala izkop in 
dodaten pregled trupelca. 

Sojenje se je sprva nadalje-
valo z zaslišanjem policistke, 
ki je opravljala naknadni 
ogled kraja dejanja vključ-
no z okolico in ni opazila ni-
kakršnega trampolina v oko-
lici hiše, s katerega naj bi po 
navedbah njene matere San-
de Alibabić nekaj mesecev 
pred smrtjo deklica padla in 
si zlomila ključnico. Policist-
ka je poudarila, da bi tram-
polin zagotovo zaznali in za-
beležili. V nadaljevanju so si 
ogledali fotografije s kraja do-
godka, posebno Arinine sobe 
ter podrobnosti v njej. Pri 
tem se obtoženca nista stri-
njala o nekaterih podrobno-
stih, Jakupi pa je navedbe so-
obtožene celo označil za laži. 

Zapletlo se je pri dopolnit-
vi izvedenskega mnenja iz-
vedenca medicine Antona 

Laha glede domnevnega zlo-
ma reber, ki naj bi ga že več 
mesecev pred tragedijo utr-
pela Arina. Zdravnika v kli-
ničnem centru, kjer so dekli-
co sprejeli, vztrajata, da so vi-
dne zadebelitve devetega in 
desetega rebra na desni stra-
ni skladne z zaceljenim zlo-
mom reber, česar pa izvede-
nec Anton Lah tudi po ogle-
du slik v sistemu kliničnega 
centra z višjo resolucijo ne 
potrjuje, temveč ocenjuje, 
da gre verjetno za sence or-
ganov, s čimer pa se ljubljan-
ska zdravnika ne strinja-
ta. Lah je ocenil, da bi tako 
hud zlom reber povzročil 

tudi notranje krvavitve in 
poškodbe organov. V mne-
nju je dopolnil tudi podrob-
nosti o obeh možganskih kr-
vavitvah, ki sta pripeljali do 
dekličine smrti, ter podrob-
neje opisal simptome prve 
krvavitve, ki je nastala oko-
li mesec dni pred smrtjo in 
je imela pri deklici najverje-
tneje dramatične simptome, 
vse od zmedenosti, izgu-
be spomina, motenj zaves-
ti, motenj gibanja, neješčost 
in drugo. Tožilka Tina Le-
sar vztraja pri mnenju obeh 
zdravnikov glede poškod-
be reber, zato je predlagala, 
da o zlomu odloči komisija 

medicinske fakultete z ogle-
dom rentgenskih posnet-
kov. Komisija pa naj na pod-
lagi ogleda določi, ali je šlo 
za poškodbo, kako huda je 
bila in kako naj bi nastala. 

Predlog tožilke je zavrni-
la odvetnica Sande Aliba-
bić Darja Roblek, ki ocenju-
je, da gre za ugibanja in raz-
lična strokovna mnenja, kar 
lahko po njenem dokončno 
razreši le izkop in ponoven 
pregled trupla. Jakupijev za-
govornik Damijan Pavlin pa 
je Lahove ugotovitve ocenil 
za prepričljive. Lah je sicer 
v strokovnem mnenju ugo-
tovil vrsto poškodb, ki so na-
stale kot posledica udarcev, 
najhujša med njimi pa sta 
bila prvi možganski hema-
tom, ki je nastal najverjetne-
je okoli mesec dni pred de-
kličino smrtjo, in drugi, ki 
je nastal kot posledica prve-
ga in je pripeljal do tragične 
smrti dveletnice.

V preteklih dneh so poleg 
dopolnjenega mnenja iz-
vedenca medicinske stroke 
prejeli še izvedensko mne-
nje psihiatra za Alibabićevo, 
njena zagovornica pa ima 
za izvedenca dodatna vpra-
šanja, zato naj bi mnenje še 
dopolnili, medtem ko je Ja-
kupi psihiatrično strokovno 
mnenje zavrnil.

Sojenje se bo nadaljevalo 
12. julija.

Predlagajo izkop trupelca
Minuli petek se je na kranjskem sodišču nadaljevalo sojenje Mirzanu Jakupiju in Sandi Alibabić za vrsto 
kaznivih dejanj, ki so skoraj pred enim letom privedla do smrti male deklice Arine. 

Odvetnica Darja Roblek, zagovornica obdolžene Sande 
Alibabić, je zaradi razhajanj zdravnikov glede nekaterih 
poškodb dveletne Arine predlagala izkop trupelca in njegov 
ponovni pregled. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Do nedelje po vsej 
državi poteka drugi del na-
cionalne preventivne akci-
je Hitrost, v kateri Agenci-
ja za varnost prometa (AVP) 
kot koordinator akcije s poli-
cijo in Družbo za avtoceste v 
Republiki Sloveniji načrtuje 
številne aktivnosti za ozave-
ščanje voznikov o nujnosti 
upoštevanja omejitev hitro-
sti. Podatki za lansko leto 
namreč kažejo, da je hitrost 
še vedno med najpogostej-
šimi vzroki za najhujše pro-
metne nesreče. Lani je bila 
v kar 32 odstotkih primerov 
vzrok vseh smrtnih žrtev na 
naših cestah, neprimerna 
oziroma neprilagojena hit-
rost pa je bila vzrok za nasta-
nek 3.371 prometnih nesreč 
oz. skoraj petino vseh pro-
metnih nesreč. 

Neprilagojena hitrost je 
pogosto povezana tudi z 
nekaterimi drugimi vzroki 

prometnih nesreč, kot so 
nepravilna stran oziroma 
smer vožnje, nepravilnosti 
pri prehitevanju in izsiljeva-
nje prednosti, opozarjajo na 
AVP. »Vsi, ki delamo na po-
dročju prometne varnosti, si 
zato prizadevamo za umiri-
tev hitrosti v cestnem pro-
metu do te mere, da bo še 
zagotavljala normalno mo-
bilnost prometnih tokov, 
obenem pa varno udeležbo 
v prometu za vse udeležen-
ce,« je na predstavitvi tokra-
tnih aktivnosti poudaril Igor 
Velov, direktor Agencije za 
varnost prometa. 

Agencija bo v času nacio-
nalne preventivne akcije ne-
katerim občinam, med nji-
mi tudi Občini Naklo, pode-
lila deset prikazovalnikov hi-
trosti za uporabo na najbolj 
nevarnih cestnih odsekih z 
namenom umirjanja hitro-
sti vozil in s tem izboljšanja 
prometne varnosti na teh ce-
stah. Ti prometno-tehnični 

ukrepi lahko poleg nad-
zora prav tako pripomore-
jo k zmanjšanju povpreč-
nih hitrosti, s trimesečnim 
brezplačnim najemom pa 
želi agencija upravljavce 
cest spodbuditi k širši upo-
rabi in morebitnem nakupu 
prikazovalnikov hitrosti, so 
pojasnili. 

Na AVP so za policiste in 
občinske redarje pripravili 

tudi priporočila za učinko-
vito izvajanje nadzora hitro-
sti, s katerimi želijo poeno-
titi taktike in metodike nad-
zora, optimalne izrabe teh-
ničnih naprav ter povečanja 
vpliva nadzora na spremem-
bo obnašanja voznikov. Pri-
ložili so jim tudi kodeks z 
etičnimi načeli, ki naj bi jih 
upošteval vsakdo, ki izvaja 
nadzor hitrosti.

Omejitve hitrosti so z razlogom
Namen akcije Hitrost, ki poteka ta teden, je umirjati hitrosti v prometu in ozaveščati voznike o 
pomembnosti prilagajanja hitrosti predpisom, voznim razmeram in lastnim vozniškim sposobnostim.

Neprimerna oziroma neprilagojena hitrost vožnje je lani 
povzročila vsako drugo prometno nesrečo v Sloveniji.
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Simon Šubic

Kranj – Vročinske nevihte 
in neurja, ki so minuli ko-
nec tedna divjala po državi, 
so precej preglavic povzroči-
la tudi na Gorenjskem. Do 
nevšečnosti pa je prihajalo 
tudi na cestah, saj so se ne-
kateri vozniki sredi najve-
čjega naliva in toče ustavlja-
li pod nadvozi. Na to so v so-
boto sredi popoldneva, ko 
je močno deževje s točo za-
jelo Kranj z okolico, opozo-
rili tudi gorenjski policisti. 
»V neurju z močnim dež-
jem se nekateri vozniki in 
motoristi ustavljajo na avto-
cesti in podvozih, kar je zelo 
nevarno početje in ga odsve-
tujemo. Največ takih udele-
žencev so policisti zaznali 
med priključkoma Kranj za-
hod in vzhod. Vozniki naj v 
taki situaciji prižgejo vse šti-
ri smerne utripalke in se ob 
zmanjšani hitrosti ali izklju-
čijo z avtoceste ali pa naredi-
jo postanek na počivališču,« 

je sporočil Bojan Kos s Poli-
cijske uprave Kranj. 

V sobotnem nalivu je sicer 
meteorna voda zalila kletne 
prostore stanovanjske hiše 
in trgovski objekt v Šen-
čurju, v Lescah pa hišo in 
večstanovanjski objekt. Pri-
zadetim stanovalcem so po-
magali lokalni gasilci. Več 
dela so imeli gasilci v nede-
ljo, saj se je v več neurjih z 
močnimi sunki vetra podr-
lo več dreves, odkrivalo je 
tudi strehe stanovanjskih in 
drugih objektov. Najhuje je 
bilo v Poljanski in Selški do-
lini, Škofji Loki in Kranju z 
okolico, kjer so bile na tere-
nu gasilske enote, ki so hit-
ro sanirale posledice neurja. 
Gasilci so tako med drugim 
intervenirali v škofjeloškem 
podjetju Weber, kjer je ve-
ter odkril streho, dež pa za-
čel zalivati poslovne prosto-
re. Veter je odkril del strehe 
tudi na osnovni šoli v Kra-
nju, v Železnikih pa del stre-
he na občinski stavbi. 

Preglavice zaradi neurja

Ustavljanje vozil pod nadvozom na gorenjski avtocesti 
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Simon Šubic

Kranj – Sodelavci Zavoda 
Varna pot so v noči na so-
boto na petnajstih lokacijah 
po Sloveniji v okviru projek-
ta Čista nula, čista vest zlas-
ti mlade spodbujali k odgo-
vornosti v prometu in trez-
ni vožnji. Njihove aktivnosti 
so potekale tudi na več loka-
cijah po Gorenjskem: po uli-
cah Kranja in Medvod, v go-
stinskem lokalu v Radovljici 
ter na veselicah na Olševku 
in v Mednu. 

V vsej noči so nagovori-
li okoli 4500 ljudi in nag-
radili 619 odgovornih vo-
znikov. »Kar 42 odstotkov 
sodelujočih je res pokaza-
lo podporo in so s čisto nulo 
in čisto vestjo zapustili lo-
kale, če pa prištejemo še tis-
te, ki so napihali do dovo-
ljene meje 0,24 mg/l, pa se 
ta odstotek povzpne na kar 
67 odstotkov,« so sporočili 
iz Zavoda Varna pot. Kako 
je šlo na gorenjskih lokaci-
jah? Na kranjskih ulicah je 
bilo povsem brez alkohola 
77 odstotkov sodelujočih, 

v Radovljici in na Olšev-
ku 39 ter v Medvodah (sku-
paj z Mednom) 40 odstot-
kov. Pod zakonsko mejo pa 
je »napihalo« 90 odstotkov 
Kranjčanov in 73 odstotkov 
Radovljičanov, na Olševku 
je bilo takih 63 odstotkov, v 
Medvodah in Mednu pa 62 
odstotkov. 

Neslavni rekorder je bil si-
cer z Brezovice, ki je napihal 
kar 2,04 miligrama alkoho-
la na liter izdihanega zraka, 
zavodovim moderatorjem 
pa je obljubil, da bo poklical 
taksi, ko bo prišel iz lokala. 
Na Gorenjskem so rekorder-
ja »našli« na veselici na Ol-
ševku – 0,88 mg/l. 

Alkohol se v povezavi s ce-
stnim prometom pojavlja 
zlasti med populacijo, staro 
od 18 do 54 let, najbolj pa iz-
stopa starostna skupina od 
24 do 34 let, v kateri je alko-
holiziranost povzročiteljev 
prometnih nesreč najvišja. 
Največ nesreč pod vplivom 
alkohola se zgodi ob koncih 
tedna in v poznih nočnih in 
zgodnjih jutranjih urah, so 
še opozorili.

Dve tretjini pod mejo



Vilma Stanovnik

Ob sobotni nogo
metni tekmi se 
je ob kranjskem 
nogome tnem 
stadionu obetal 

velik spektakel, organizator
jem iz Nogometnega kluba 
Triglav pa jo je zagodlo slabo 
vreme, saj je padala sodra in 
pihal močan veter. Tako so, 
namesto da bi stojnice s kuli

narično ponudbo pripravlja
li, te hiteli pospravljati.

K sreči se je pred tekmo 
vreme umirilo in zbrani 
navijači so z aplavzom poz
dravljali tako domače nogo
metne ase iz ekipe Trigla
va, ki jim je v minuli sezoni 
uspelo osvojiti naslov držav
nih prvakov druge lige in se 
uvrstiti med prvoligaše, kot 
goste z Reke, ki so osvojili 
naslov prvakov elitne hrvaš
ke nogometne lige. 

K sreči je ostala nepoško
dovana stojnica z navijaški
mi artikli, na njej pa je bilo še 

posebno veliko zanimanje 
za tako imenovani polovični 
šal, na katerem je na polovi
ci pisalo NK Triglav na dru
gi pa NK Rijeka.

Domači navijači so med 
gosti z Reke še posebej prisr
čno pozdravili trenerja, nek
danjega slovenskega selek
torja Matjaža Keka, kranjski 
podžupan Boris Vehovec in 
predsednik Nogometnega 
kluba Triglav Beno Fekon
ja pa sta mu izročila simbo

lično darilo in čestitke vseh 
zbranih. Prav tako sta za nas
lov državnih prvakov čestita
la gostujočemu kapetanu 
vratarju Andreju Prskalu.

Tekma se je končala s pri
jateljskim neodločenim izi
dom, kranjski ljubitelji nogo
meta pa že težko čakajo nas
lednja dva prijateljska obra
čuna na kranjskem stadio
nu, ko se bodo triglavani naj
prej 7. julija pomerili z rus
kim prvakom Spartakom 
iz Moskve, nato pa 12. juli
ja še s turškim podprvakom 
Istanbul Bašakšehir.

POZDRAVILI  
SO PRVAKE
Del načrtovanih dogodkov ob kranjskem 
nogometnem stadionu je v soboto odnesel  
dež, kljub temu pa je okoli tisoč navijačev 
navdušeno pozdravilo domače prvake in  
prvake Hrvaške.

Člani domače navijaške skupine Small Faces Kranj so obema 
ekipama pripravili prisrčno dobrodošlico. / Foto: Primož Pičulin

Na igrišču sta se prisrčno pozdravila nekdanji slovenski 
selektor Matjaž Kek in novi trener Triglava Tonči Žlogar. 
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Marjana Ahačič

T
uristično društ
vo Begunje je 
pod ruševinami 
nekoč mogočne
ga gradu Kamen 

na robu Begunj tudi letos na 
kresno noč pripravilo tradi
cionalno prireditev, s kate
ro so obeležili tako najdalj
šo noč v letu kot dan držav
nosti. V slovenski in evrop
ski praznični tradiciji je na 
večer sončnega obrata, ki 
so ga naši predniki pove
zovali z nočjo med 23. in 
24. junijem, potekalo kre
sovanje, saj so verjeli, da 
bo ogenj, zakurjen na kres
no noč, pojemajočemu son
cu pomagal ohraniti njego
vo moč. Tudi tokrat so orga
nizatorji pripravili zanimiv 
program, s katerim so na sli
kovito prizorišče na vhodu v 
dolino Draga privabili števil
ne obiskovalce. Staro in mla
do je uživalo v glasbi in pes
mi Pihalnega orkestra Lesce 
ter Mešanega pevskega zbo
ra A. T. Linhart Radovljica. 
Nekateri so se preizkusili in 

spoznali streljanje z lokom; 
s to zanimivo dejavnostjo, 
ki jih je na poseben način 
popeljala v čase, ko je bilo 
za grajskimi zidovi še pol
no življenja, jih je seznanil 
mojster Robert Levstek. Naj
mlajši so uživali v grajskih 

pravljicah z Boženo Kol
man Finžgar, domačinko iz 
Begunj, sicer pa direktorico 
radovljiške knjižnice. Pose
ben glasbeni večer pa je pri
čaral Maša Cilenšek Quartet 
z odličnimi glasbeniki – Kle
menom Smolejem s kitaro, 

Juretom Rozmanom s tolka
li in Mitjo Jeršičem s harmo
niko. Kot se za najkrajšo noč 
spodobi, je dogodek sklenil 
nastop skupine Čupakabra 
z ognjenim spektaklom in 
prižigom kresa, ki je ožaril 
najkrajšo, kresno noč.

O KRESI SE DAN OBESI  
NA GRADU KAMEN

Tudi letos je na prireditvi nastopil Pihalni orkester Lesce. / Foto: Primož Pičulin

Čupakabra med pripravami na ognjeno predstavo  
v nadaljevanju večera / Foto: Primož Pičulin

Streljanje z lokom jih je popeljalo v čase vitezov in grajskih 
dam. / Foto: Primož Pičulin
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Grega Flajnik

T
retji dan je bi naj-
bolj zahteven, saj 
smo prekolesa-
rili nekaj več kot 
sto kilometrov in 

premagali precej klancev. 
Najprej smo se s trajektom 

peljali čez jezero in potem 
precej časa kolesarili ob 
jezeru vse do jezu z elektrar-
no. V kraju Lipno smo imeli 
daljši odmor in ga izkoristili 
za obisk razglednega stolpa 
Lipno. Stolp leži sredi smre-
kovega gozda. Pot na stolp je 
dolga 675, visoka 24 in širo-
ka 2,5 metra, sredi nje pa je 

40-metrski razgledni stolp. 
S stolpa se lahko spustimo s 
spiralnim toboganom. 

Pot smo nadaljevali v mes-
to Vyšši Brod, najjužnejšo 
občino Češke, ki je tudi star-
tna točka za mnoge raftarje, 
ki se po Vltavi spuščajo do 
Krumlova. Premagali smo 
dva večja klanca in prispeli v 

mesto Rožemberk, ki je pra-
vzaprav naselje okoli gradu. 
Največja znamenitost mes-
ta je srednjeveški grad, eden 
najstarejših gradov Češke, 
ki je bil nekdaj v lasti družine 
Rožmberk (13. stol Rossem-
berg Peter). Grad je pomanj-
šana kopija gradu v Krumlo-
vu, ki je bil last iste družine. 
Tudi samo mesto Rožmberk 
imenujejo mini Český Kru-
mlov. V Rožembergu nam je 
Janez v Senci pripravil mali-
co in kavico. Sledilo je še 
nekaj klancev in prikolesari-
li smo v Český Krumlov. Če 
so gozdovi Šumave in jeze-
ro Olšina predstavljali mir 
in mirno naravo je Český 
Krumlov poln turistov, ki so 
uživali v pogledih na to pre-
čudovito ohranjeno srednje-
veško mesto. Velik zagon je 
turizem v tem mestu dobil, 
ko so ga leta 1992 uvrstili 
na Unescov seznam svetov-
nih kulturnih znamenitosti. 
V samem mestnem jedru je 
več kot tristo zgodovinskih 

stavb, ki jih obkroža reka 
Vltava. Tako je v mestu pre-
cej dogajanja in predvsem 
mladi se lahko zabavajo celo 
noč. No, mi smo bili precej 
utrujeni in nas je kar vleklo v 
posteljo. Naslednji dan smo 
si dopoldan privoščili ogled 
mesta, popoldan pa se poda-
li v České Budějovice, mes-
to ki je precej večje od Kru-
mlova, znano pa po tem, da 
je v njem pivovarna, kjer 
varijo pivo Budweiser, od 
tod pa izvirajo tudi barvice 
Koh-I-nor. Na velikem rene-
sančnem trgu sredi mesta 
smo si privoščili sladoled in 

potem kolesarili po isti poti 
domov. 

Zadnji dan avanture smo 
se razdelili na dva dela, in 
sicer so se tisti, ki so si želeli 
kolesarjenja, peljali v bližnje 
naselje Chvalšiny in nazaj, 
drugi so šli raje na čolnarje-
nje po reki Vltavi in si še na 
ta način ogledali lepote mes-
ta Český Krumlov. 

Češka je vredna ogleda 
tudi s kolesom. Predvsem 
ker so vsaj v delu, kjer smo 
kolesarili mi, kolesarske ste-
ze zgledno označene, neka-
tere poti pa na novo asfalti-
rane. 

KOLESARJENJE PO JUŽNI ČEŠKI (2. DEL)

V mestu Český Krumlov se obiskovalci lahko vživijo v čas srednjega veka. Ob tem pa reka Vltava nudi 
možnost rekreacije. 

 Naša skupina v mestu Český Krumlov / Vse fotografije: Grega Flajnik

Na razglednem stolpu v Lipnem se lahko sprehodimo čez 
prepreke.

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

OTROŠKA PERESA

Mateja Rant

V 
Podružnični šoli 
(PŠ) Žabnica že 
nekaj let na glas-
benem področju 
sodelujejo s pri-

znanima glasbenima peda-
gogoma Ano Kavčič Pucihar 
in Blažem Puciharjem. Vsa-
ko leto skupaj pripravijo tudi 
koncert ob zaključku šolske-
ga leta. Letos pa so se odlo-
čili uprizoriti otroško spe-
voigro skladatelja Radovana 
Gobca Kresniček, ki je v pri-
redbi Blaža Puciharja dobi-
la modernejšo preobleko, je 
pojasnila učiteljica Alenka 
Jenko Boh.

Otroško spevoigro Kres-
niček so na omenjeni šoli 
večkrat z velikim uspehom 
uprizorili že pred leti. »Pred-
stava, ki navdušuje v dolgih 
poletnih večerih, je ostala v 
srcih mnogih poslušalcev in 

sodelujočih otrok in večkrat 
smo se vsi skupaj z nostal-
gijo spominjali 'tistih lepih 
časov',« je pojasnila Alen-
ka Jenko Boh in dodala, da 
čeprav so vedno imeli kak-
šnega pevca, ki bi zmogel 
to zahtevno pevsko vlogo, 
pa je čas za ponovno upri-
zoritev dozorel šele letos. 
Za glasbeno podlago in pri-
redbo Gobčeve spevoigre je 
poskrbel Blaž Pucihar, ki je 
v obstoječo partituro vple-
tel lastne in skladbe dru-
gih skladateljev, je razložila 
Alenka Jenko Boh. V izved-
bo je vključil še mlade flav-
tiste pod mentorstvom Ane 
Kavčič Pucihar, blokflavtis-
te pod mentorstvom Alenke 
Jenko Boh, pevce Otroškega 
pevskega zbora PŠ Žabnica 
in pozavnista iz glasbenih 
šol v Kranju in Škofji Loki. 
Dramsko, plesno in likov-
no podobo so prevzele uči-
teljice PŠ Žabnica, v glavni 

vlogi Kresnička pa je nasto-
pila Eva Vončina.

Kot je priznala Alenke Jen-
ko Boh, tako velikega projek-
ta v šoli ne bi mogli izpeljati 

brez pomoči staršev, nekda-
njih učencev in predstavni-
kov Krajevne skupnosti Žab-
nica, ki se jim je še posebej 
zahvalila.

GLASBENI ZAKLJUČEK 
ŠOLSKEGA LETA
Letošnje šolsko leto so v Podružnični šoli Žabnica zaokrožili z otroško spevoigro Kresniček, pri kateri so 
vsak po svojih močeh sodelovali prav vsi učenci.

Učenci PŠ Žabnica so se v letošnjem šolskem letu od šole 
poslovili s spevoigro Kresniček. / Foto: Primož Pičulin

Ob meni
nem stojiš.
Tvoj pogled je daleč proč.

Ob meni
hodiš.
Tvoj korak je daleč naprej.

Ob meni
sanjaš.
Tvoje sanje niso moje.

Ob meni
zoriš.
Tvoje spoznanje je le tvoje.

Od mene
odhajaš.
Tvoja pot ni več moja pot.

Zarja

Tvoja pot

Najlepše je takrat, ko ljubezen zori in cveti z vsem svo-
jim sijajem. In obratno je žalostno, ko pot ni več skupna, 
ampak se iz ene naredita dve. In dve poti sta ravno tako 
lahko lepi in srečni. Meta

PESMI MLADIH

Otroci so se igrali na travniku. Žoga jim je ušla v gozd. Bila je 
hitra, prehitra, da bi jo ujeli. Pa tudi bolje bi bilo, če ne bi bilo 
Konasnice. Jim je žoga ušla v jamo?
Pred jamo je bila vila, ki je bila zelo prijazna. Otroci so jo pro-
sili, naj jim prinese žogo iz jame. Vila se jih je usmilila in rekla, 
da bo šla po žogo, če ji obljubijo, da nikoli več ne bodo hodili 
v to jamo. Otroci so ji to obljubili. Otroci so se šli igrat, a žoga 
jim je spet ušla v Konasnico. Pozabili so na obljubo. Šli so v 
jamo Konasnico. Eden se je držal obljube in ostal zunaj, drugi 
so bili že predaleč v jami, da bi jih spomnil. Vila je to opazila in 
zasula en del Konasnice. Fant, ki ni šel v jamo, je zbežal in to 
povedal vsem v vasi. Dražgošani so se razjezili. Vzeli so kram-
pe, lopate in šli kopat. Ko so prekopali dvesto metrov trdega 
kamenja, so našli otroke žive in zdrave, vendar prestrašene. 
Končno so se lahko vrnili nazaj v vas. 
Še danes otroci ne smejo v jamo sami, da se vila ne bi mašče-
vala in spet zasula vhoda.

 Krištof Jelenc, 4. razred, PŠ Dražgoše

Otroci in jama Konasnica
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Urša Peternel

P
rešerna noč z Alek-
sandrom Mežkom 
in gosti je zdaj že 
tradicionalni dogo-
dek, ki na kresno 

noč poteka v Vrbi v organiza-
ciji Zavoda za turizem Žirov-
nica in Občine Žirovnica. Naj-
bolj znan žirovniški glasbenik 
Aleksander Mežek, ki je nav-
dih za svoje največje uspeš-
nice črpal prav iz žirovniš-
ke pokrajine, se s koncertom 
pokloni svojemu domačemu 
kraju, njegov koncert pa je 
posebno darilo tako domači-
nom kot obiskovalcem od dru-
god, je povedal direktor Zavo-
da za turizem in kulturo Žiro-
vnica Matjaž Koman. Mežek 
je koncert začel sam s pes-
mimi, ki jih je posvetil Žiro-
vnici in velikim žirovniškim 
možem. Čeprav ga je ljubezen 

do glasbe že zgodaj popeljala 
v Veliko Britanijo, pa je v srcu 
ohranil svoj domači kraj – ali 
kot je dejal: »Povsod je lepo, v 
Žirovnici je najlepše!« 

V nadaljevanju koncerta sta 
se mu pridružila Severa in Gal 
Gjurin, sestra in brat, ona voka-
listka z magičnim glasom, on 
multiinstrumentalist. Eden 

od vrhuncev čarobnega tople-
ga poletnega večera pa je bila 
zagotovo skupna izvedba 
legendarne Mežkove skladbe 
Siva pot. 

ČAROBNA PREŠERNA NOČ
Na kresno noč je v Vrbi nastopil Aleksander Mežek z gostoma Severo in Galom Gjurinom.

Aleksander Mežek je na letošnji Prešerni noči v Vrbi gostil Severo in Gala Gjurina. 
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Samo Lesjak

F
estival se lahko 
upravičeno pohva-
li z vsako leto boga-
tejšim in pestrej-
šim programom 

na več lokacijah. V koncer-
tni ponudbi organizatorji 
tokrat izpostavljajo zased-
bo Laibach, ki bo nastopila 
v petek, 30. junija, v letnem 
gledališču Khislstein, uvod-
ni koncert festivala ameriš-
ke crossover thrash zased-
be  D.R.I (četrtek, 29. juni-
ja, na Trainu) skupino Ratos 
De Porao iz Brazilije, ki bo 
Train napadla 3. julija, ame-
riške in mehiške panker-
je  Total Chaos  in  Acidez, 
ki bodo 10. julija s skupni-
mi močmi sklenili festival, 
progresivno domačo zased-
bo Terrafolk in Prismojene 
profesorje bluesa, ki bodo 
3. julija zagotovo razplesa-
li vse obiskovalce koncerta v 
Layerjevi hiši. 

Koncertnim dogodkom 
se bodo na mestnih ulicah 
pridružili še ulično gledali-
šče Ana Desetnica, ognjena 
predstava Anke Piroman-
ke (6. julija na Vovkovem 

vrtu), pred Prešernovim gle-
dališčem bo v soboto potekal 
sejem gramofonskih plošč, 
na Vovkovem vrtu bo v četr-
tek, 6. julija, na ogled pre-
miera filma Kranj, mesto na 

skali režiserja Tonija Cahun-
ka, za pravi poletni oddih v 
dobri družbi pa bodo poskr-
beli Chill out večeri v Kavki. 
Festival SubArt tako skrbi za 
razgiban začetek poletja. 

PRIHAJA SUBART 
FESTIVAL
V Kranju se v četrtek, 29. junija, začenja že deveta izvedba glasbeno-ustvarjalnega SubArt festivala. 
Eden izmed vrhuncev festivala bo že petkov koncert zasedbe Laibach v Letnem gledališču Khislstein.

Na festival SubArt vabijo tudi člani zasedbe Terrafolk, ki bodo nastopili v soboto, 1. julija, 
ob 21. uri v Layerjevi hiši. / Foto: arhiv organizatorja

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na 1. Šenčur-
ska poletna glasbena srečanja, ki bodo potekala v Muze-
ju Občine Šenčur. Prvi koncert bo danes, 27. junija, ob 
20. uri. Ansambel Gita se bo predstavil s srednjeveško in 
renesančno glasbo. Naslednji koncert bo jutri, 28. junija, 
ob 20. uri, ko bo nastopil Duo Aurai Suono (Maruša Brez-
avšček iz Slovenije in Friderike Klek iz Nemčije), ki bo na 
kljunaste flavte izvajal komorno glasbo. V petek, 30. juni-
ja, ob 20. uri bo poletna glasbena srečanja sklenil nastop 
ansambla violončelistov Cellostrike iz Nove Gorice, ki bo 
izvajal komorno glasbo. Moderator na vseh koncertih bo 
Miro Erzin. Vstopnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni 
prispevki.

Šenčurska poletna glasbena srečanja

Cellostrike bodo nastopili v petek. / Foto: arhiv skupine (Mateja Pelikan)

Kranj – V petek, 30. junija, bo ob 21. uri v Cafe galeriji 
na Pungertu koncert skupine Capella Carniola, ki je bila 
ustanovljena leta 2004 predvsem za spremljavo na teča-
jih starega plesa iz 15. in 16. stoletja. Kmalu se je ansam-
blov glasbeni program razširil na evropsko srednjeveško 
glasbo. Capella Carniola se pojavlja v različnih formacijah 
glede na glasbene programe: od dua pa do razširjene alta 
capella, tipične instrumentalne formacije evropskih sred-
njeveških mest. Med najpomembnejšimi cilji skupine je 
oživitev rabe glasbenih instrumentov, predstavljenih na 
slovenskih freskah iz 15. stoletja. Neločljiv del njihove-
ga programa predstavlja historični ples. Zaradi svojega 
raznovrstnega programa in poglobljenega zanimanja za 
tovrstno glasbo ima ansambel za seboj gostovanja na 
priznanih festivalih doma in v tujini. Tokratna zasedba: 
Marta Močnik Pirc (sopran, madora, strunski tambu-
rin), Franci Krevh (tolkala) ter umetniški vodja Janez Jocif 
(porativ, krumhorn, dude, piščali, hurdy gurdy).

Koncert srednjeveške glasbe na Pungertu

Capella Carniola / Foto: arhiv skupine

Kranj – V petek, 30. junija, bo ob 21. uri KluBar gostil kon-
cert pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etno skupine Pose-
ben gušt.

Koncert pesmi Iztoka Mlakarja
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

U
čenci prve gene-
racije nekdan-
je nižje gimna-
zije v Železnikih 
se že več kot pet-

najst let srečujejo na vsakole-
tnih junijskih srečanjih. Leto-
šnjega se je udeležilo petnajst 
od 32 sošolk in sošolcev, ki so 
leta 1951 končali tretji letnik in 
so tako letos praznovali že 66. 
obletnico male mature.

V prvi generaciji železnikar-
ske nižje gimnazije so bili otro-
ci, rojeni med letoma 1933 in 
1937. Kasneje so se razkropili 
po Gorenjski, nekateri pa tudi 
zunaj njenih meja. Sedem je 
že pokojnih, šest pa jih letos 
praznuje okroglih osemdeset 
let. »Še danes smo povezani 
med seboj, ker smo odraščali 

v zelo težkih časih, je pa verje-
tno svoje doprineslo tudi dej-
stvo, da smo imeli izredno 

strogega učitelja in razrednika 
Jožeta Zupančiča. Zelo smo 
se ga bali in smo, morda tudi 

zaradi tega, še bolj držali sku-
paj. Še danes se spomnim, 
kako smo ob začetku šolskega 
leta čakali pred šolo pri Štalcu 
in gledali po cesti proti Žum-
ru, ko se je s kolesom prvič pri-
peljal v Železnike. Ko smo ga 
zagledali, smo zbežali v razred 
in čakali kot prilepljeni. Slišali 
smo, da je bil že pred vojno, ko 
je bil učitelj v Dražgošah, strah 
in trepet otrok. A kot učitelj je 
bil odličen. Kar nas je naučil, 
znamo še danes,« je spomi-
ne obujal Peter Gortnar, eden 
glavnih pobudnikov vsakolet-
nih srečanj.

Druženje, ki je tokrat pote-
kalo v Restavraciji Lušina, je 
bilo tako kot vsako leto pri-
jetno in prekratko, da bi se 
nekdanji sošolci lahko o 
vsem pogovorili.

PRVI MALI MATURANTI
Prvi mali maturantje iz Železnikov, ki so šolske klopi zapustili leta 1951, se srečujejo prav vsako leto. 

Zadnja fotografija razreda, posneta 15. junija 1951

Letošnjega srečanja prve generacije nižje gimnazije v Železnikih se je udeležilo petnajst 
nekdanjih sošolk in sošolcev. / Foto: Andrej Tarfila

TANJIN KOTIČEK

Bralka pod šifro Leto 2017 
je položila karte po sistemu 
križ iz 36 kart. Pogledali smo 
že vsa področja. Obisk, Poto-
vanje, Vdovec, Izguba, Otrok 
so prve karte iz vseh petih 
kupčkov v tem sistemu. Kar-
ta Obisk v centru nam pove 
o trenutnih dogodkih, veliko 
bo druženja in vse se neka-
ko postavi nazaj v ravnove-
sje. Na sliki sta dve osebi na 
stopnicah in tista na stopni-
ci višje hoče imeti nadzor, 
splošno kontrolo nad drugo 
osebo, tega sedaj ne bo več. 
Potovanje prinaša željo po 
sklenitvi, kar prikazujeta bel 
in črn konj, jin in jang. Sklad-
nost v odnosu. Seveda lahko 
pomeni tudi selitev ali daljše 
potovanje. Karta Vdovec na 
desni uradni strani prinaša 
dobre spremembe, poslovne 
in finančne. Pametne odloči-
tve v pravih trenutkih. Izguba 
na levi srčni strani prinaša 
pravi pogovor na štiri oči z 
osebo, ki ji veliko pomeni. 
Zadnja karta Otrok vse stva-
ri postavi na svoje mesto in 
vse bo tako, kot je prav. Kot 
vidimo se je v tem sistemu 

največ povezovalo v smisli 
osebnih in čustvenih zadev, 
saj očitno bralko to tudi naj-
bolj bremeni. Napovedan je 
odhod od doma in začetek 
nove poti z osebo, s katero 
je sedaj v skrivnem razmer-
ju. Zelo veliko se bo dogajalo 
tudi glede službe oziroma 
novih poslovnih začetkov, ki 
bodo uspešni, in ni potreben 
noben strah pred porazom 
in noben dvom. Prav pole-
tje je najbolj tisto obdobje, v 
katerem se bo največ doga-
jalo. Kmalu potem se začne 
vse skupaj počasi umirjati. 
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

V petek, 16. junija 2017, sta se v Dvorski vasi poročila Mat-
jaž Prvinšek in Zala Kump. V soboto, 17. junija 2017, so se 
poročili: v Dvorski vasi Anton Zupan in Neža Dežman; na 
Bledu: Aleš Matkovič in Metka Hlebec, Emil Skenderović 
in Tea Žalec, Urban Lotrič in Petra Berce, Andraž Suha-
dolnik in Urška Kokalj, Uroš Pogačar in Barbara Kocjančič, 
Matej Petek in Brigita Vute; na Brdu pri Kranju Klemen 
Gorjanc in Anja Jemec, na Šmarjetni gori Andrej Gorjanc 
in Tanja Koren, na Krvavcu Mitja Podobnik in Mojca Kme-
tec; v Škofji Loki Klemen Gorjanc in Martina Plaznik; na 
Visoke pri Poljanah: Vasilij Centrih in Alja Šafarič ter Siniša 
Arsenić in Tanja Frelih; na Gorenji Dobravi Luka Makuc in 
Saša Puntarič. Na Jesenicah sta se 21. junija 2017 poročila 
Robert Bratkovič in Barbka Šlebir.

Mladoporočenci

»Levinja«
Draga Tanja. Skrbi me za zdra-
vje, pričakujem operacijo. Ali 
bo vse v redu potekalo? Kako 
bo z mojo službo, saj se mi zdi, 
da se mi ne obetajo prav dobri 
časi? Najlepša hvala za vaš čas 
in odgovor.
Kot vidim, bo operacija kma-
lu – in bodite brez skrbi, tudi 
uspešna. Težava s koleni 
vas je zelo obremenjeva-
la in omejevala vedno bolj 
pri čisto vsakdanjih opravi-
lih. Zato je operacija nujno 
potrebna. Naslednje leto se 
bodo odločili tudi za opera-
cijo kolena na drugi nogi. Za 
bolečinami trpite že vrsto let 
in še dobro, da ste sploh bili 
sposobni hoditi v službo. Na 
delovnem mestu niste nič 
ogroženi, čeprav vas čaka 
kar dolga odsotnost. V tem 
času boste imeli možnost 

za invalidsko upokojitev. To 
nikakor ni slaba odločitev, 
premislite pa sami. Vsekakor 
boste za svoje zdravje nare-
dili veliko več, če se upokoji-
te. Mlajša hči bo kmalu rešila 
težave in bo zadovoljna, ker 
se je odločila tako, kot se je. 
Imela bo še enega otroka – 
in to prav kmalu. Vaš srednji 
vnuk je zelo navezan na vas 
in zna vam polepšati marsi-
kateri dan. Je že v obdobju 
pubertete, in kot vidim, nima 
nobenih posebnih težav. Sin 
je precej obremenjen in nje-
govega odmika ne smete 
napačno razumeti. Do kon-
ca leta bo vse uredil in lažje 
zadihal ter se vam zopet več 
posvečal. Upam, da vas bo 
strah pred operacijo minil. 
Glejte na to le s svetle strani, 
pa vam bo lažje. Želim vam 
vse dobro.

»Bela vrtnica«
Prosim, če mi lahko pomagate 
z nasvetom. Želim si zamenjati 
delovno mesto, po drugi strani 
pa se tega bojim. Ali bova s par-
tnerjem ostala skupaj za vedno 
in kaj se obeta hčeri v šoli? 
Lahko smo veseli, da sploh 
imamo službo, a če bi vedno 
tako razmišljali, bi bili brez 
ambicij in čas bi se počasi 
ustavil. Zato vas povsem 
razumem v tej vaši dilemi. 
Nujno je treba vedno misliti 
na jutri in vaše razmišljanje je 
nekaj normalnega. V tej službi 
ne morete pričakovati nobe-
nih bistvenih sprememb, s 
trenutnim stanjem pa niste 
zadovoljni, saj že nekaj časa 
stojite na istem mestu, brez 
upanja, da bi bilo lahko kaj 
drugače. Novo delovno mes-
to vas čaka in na vašem mestu 
bi karseda pohitela. To, da je 

oddaljeno, vam v resnici ne 
predstavlja take ovire, kot si 
jo delate samo zaradi stra-
hu pred neznanim. Zberite 
pogum in čim prej začnite 
službo drugod, saj se vam 
obetajo res dobre spremem-
be. Mesec avgust je tisti, ki bo 
za vas odločilen. Hčerka bo 
zavihala rokave in vse nare-
dila v tej smeri, da ji uspe. Z 
manj ne bo zadovoljna. Bodi-
te brez skrbi. Ni dobro, da ste 
na račun partnerja v stalnem 
dvomu. Ljubezen je tudi zau-
panje in slabe izkušnje vam 
ne smejo biti merilo. Name-
njeno vama je biti skupaj za 
vedno, seveda pa je marsikaj 
odvisno od vaju. Ne dvomite 
več, raje začnite uživati v tej 
ljubezni, ki jo zagotovo imate. 
On se spremenil ne bo, niti ni 
treba, saj ga imate točno take-
ga radi. Srečno.

Minuli teden se je v gorenjskih porodnišnicah rodilo 49 
otrok. V Kranju je prvič zajokalo 14 deklic in 11 dečkov. 
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 4100, drugemu pa 2530 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 13 deklic in 11 dečkov. Najtežja sta bila deklica 
in deček, ki sta tehtala 3690 gramov, najlažji deklici pa se 
je kazalec na tehtnici ustavil pri 2370 gramih.

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. 
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Letno kopališče je odprto 
vsak dan od 9. do 22. ure,
popoldansko kopanje traja
od 14. do 20. ure,
nočno plavanje od 20. do 22. ure.

Informacije: 

recepcija bazena
04/201 44 40
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Letno kopališče obratuje  
od 21. 6. 2017-3. 9. 2017. 

Do konca junija so na voljo 
sezonske vstopnice po akcijskih 
cenah. 

Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka

13

Obratovalni čas letnega kopališča:

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

Informacije: recepcija bazena 
04/201 44 40

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

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

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

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

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

Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 
www.zsport-kranj.si.
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Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka

13

Obratovalni čas letnega kopališča:

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

Informacije: recepcija bazena 
04/201 44 40

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

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

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

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

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

Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 
www.zsport-kranj.si.
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Nagrajence čakajo lepe nagrade:
1. nagrada: enodnevna družinska  
vstopnica; 2. nagrada: poldnevna  
družinska vstopnica; 3. nagrada: dve 
enodnevni vstopnici.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon 
iz kri žan ke) po šlji te do petka, 14. julija 
2017, 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.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih 
animacijah in z zabavo na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo mir in 

prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med 20. in 22. uro, ko je na 
sporedu nočno kopanje. Za sladoled, osvežilne pijače in kaj za pod zob skr
bijo v dveh barih. Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s  
pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja. Vabljeni tudi k spodbuja
nju plavalcev in vaterpolistov na tekmovanjih.

Vse o dogajanju na kopališču si 
lahko preberete na  

www.zsport-kranj.si

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

Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka

13

Obratovalni čas letnega kopališča:

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

popoldansko plavanje od 14. do 22. ure

nočno plavanje od 20. do 22. ure, 

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

Informacije: recepcija bazena 

04/201 44 40

Nagrajence čakajo lepe nagrade:

1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 

2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica

3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 

z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite

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

Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

V neposredni bližini kopališča je otroško igrišče GibiGib.

Z različnimi delavnicami in organiziranimi aktivnostmi

otroke spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega

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

osvežilne pijače je na voljo prijeten lokal.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

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

Do 31. junija poseben popust na sezonske vstopnice.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih ani-

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

mir in prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med

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

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

Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s

pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.

Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tek-

movanjih. 
Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 

www.zsport-kranj.si.
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Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka

13

Obratovalni čas letnega kopališča:

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

popoldansko plavanje od 14. do 22. ure

nočno plavanje od 20. do 22. ure, 

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

Informacije: recepcija bazena 

04/201 44 40

Nagrajence čakajo lepe nagrade:

1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 

2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica

3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 

z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite

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

Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

V neposredni bližini kopališča je otroško igrišče GibiGib.

Z različnimi delavnicami in organiziranimi aktivnostmi

otroke spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega

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

osvežilne pijače je na voljo prijeten lokal.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

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

Do 31. junija poseben popust na sezonske vstopnice.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih ani-

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

mir in prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med

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

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

Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s

pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.

Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tek-

movanjih. 
Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 

www.zsport-kranj.si.
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Igralka, znana po vlogi v seriji Prijatelji, 
Courtney Cox, je v intervjuju za revijo 
Beauty priznala, da si pri 53 letih želi otro-
ka s partnerjem Johnnyjem McDaidom. 
»Vem, da se sliši noro, vendar si želim 
otroka z njim,« je priznala igralka, ki ima 

iz zakona z Davidom Arquettom 13-letno hčer Coco. Igral-
ka je v zvezi s pevcem skupine Snow Patrol od leta 2013.

Courtney Cox si želi otroka

Zaradi kraje so aretirali varuško 
otrok  Mary-Louise Parker (52). Parker-
jeva je 33-letni Amandi Hoston-St. Lou-
is zaupala svojo bančno kartico in geslo, 
ta pa je namesto potrebščin za igralkina 
otroka znesek v višini tri tisoč dolarjev 

nakazala na svoj bančni račun. Banka je prenos še pra-
vočasno preverila, igralka pa ga je preklicala in tatvino 
prijavila policiji. Amanda naj bi bila od leta 2016 povezana 
s transakcijami, vrednimi okrog trideset tisoč dolarjev.

Varuška dolarje nakazala sebi

Charice Pempengco (25), filipinska pev-
ka, ki je zaslovela na portalu Youtube in 
se preizkusila tudi kot igralka v seriji Glee, 
je spremenila svoje ime v Jake Zyrus.  
Oprah Winfrey je zaupala, da je po duši 
moški, nato pa spremenila ime, moški pa 

je tudi njen novi videz. Sicer pa je še kot predstavnica žen-
skega spola postala prva Azijka, ki je osvojila osmo mesto 
na Billboardovi lestvici najpopularnejših pesmi.

Pevka spremenila svoje ime

Švedska igralka Malin Akerman (39) 
je na festivalu v Monte Carlu pred-
stavila svojega novega fanta, britan-
skega igralca  Jacka Donnellyja (31). 
Zaljubljenca na rdeči preprogi nista 
skrivala naklonjenosti in sta se več-

krat strastno poljubila. Igralka je bila sedem let poročena 
z glasbenikom Robertom Zinconejem, s katerim ima šti-
riletnega sina Sebastiana.

Malin Akerman predstavila novega fanta

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

L
judje, ki prvič obi-
ščejo mesto, naj-
večkrat pričakuje-
jo na vsakem ovin-
ku čevapčiče, a zelo 

hitro ugotovijo, da Beograj-
čani na lepo nedeljo naroča-
jo za kosilo večinoma šob-
sko solato in panirane koš-
čke piščanca ali purana s 
sezamovimi semeni ter da 
so priljubljene testenine.

V času našega obiska so 
na vsakem vogalu prodaja-
li tudi češnje in jagode – dve 
leseni gajbici za mizo, mor-
da senčnik in še ena gajbica 
kot stol za prodajalca.

Že prvi dan, ko smo se pri-
peljali v srbsko prestolnico, 
smo videli Novi Beograd s 
Sava centrom, zgradbo Del-
te, stavbo Centralnega komi-
teja oziroma Izvršnega sve-
ta, Stari, Novi dvor, Terazije, 
Trg republike … Tokrat smo 
si ogledali tudi notranjost 
opevane pravoslavne cerkve 
sv. Save. Stoji na mestu, ki je 
vidno ne glede na to, s kate-
re strani prihajamo v Beo-
grad. Odpravili smo se tudi 
v dvorano pod pritličjem, ki 
so jo odprli za obisk javnos-
ti nedavno in se vam od zla-
te barve na stenah in stropu 
kar blešči pred očmi.

Obiskali smo Šumadijo, 
se skozi Topolo odpravili na 

Oplenac, kjer stoji cerkev sv. 
Jurija z izjemnimi mozaiki 
in grobnico Karađorđevićev. 
Nekaj metrov nižje od cer-
kve stoji tako imenovana Pet-
rova hiša, danes muzej; usta-
vili pa smo se tudi v Kraljevi 
vinski kleti, ki je namenjena 
predvsem turizmu, vseeno 
pa jo zgodovina veže na vino-
grade omenjene dinastije. Tu 
so razstavljeni tudi trije stari 
veliki leseni gravirani sodi z 
izrezljanimi napisi – in na 
enem lahko preberemo v slo-
venščini: Naprej zastava sla-
ve, na boj junaška kri ...

Sledila je vožnja nazaj 
proti Beogradu in posta-
nek na Avali, ki leži na 511 
metrih nadmorske višine 

in je priljubljeno sprehaja-
lišče Beograjčanov. Tu stoji 
tudi spomenik neznanemu 
junaku. S svojo veličastnos-
tjo privablja številne turiste. 
Granitni velikan je projekt, 
ki ga je osnoval znani kipar 
Ivan Meštrović: spomenik v 
obliki mavzoleja s kariatida-
mi, ki predstavljajo ženske 
v narodnih nošah takratnih 
republik. 

Že z Avale se veliko vidi, 
tisti z željo po višini pa se 
lahko v bližini odločijo še za 
vožnjo z dvigalom na razgle-
dno ploščad (novega) televi-
zijskega stolpa, od koder se 
pa sploh ob lepem vremenu, 
ponujajo izjemni razgledi. 
(Nadaljevanje prihodnjič)

Beograd (2)

VELIKA IMENA IN STAVBE
Novi Beograd s Sava centrom, zgradba Delte, stavba Centralnega komiteja oziroma Izvršnega sveta, 
Stari, Novi dvor, Terazije, Trg republike, Avala, njen stolp, kraljeva vinska klet, cerkev sv. Save … 

Veličastna dvorana, ki sije v zlatih odtenkih in osupne 
vsakega obiskovalca

S katerekoli strani se pripelješ v Beograd, vidiš največjo 
srbsko pravoslavno cerkev Hram sv. Save. 

Tridnevni izlet smo preživeli v družbi voznikov avtobusa, 
Jeseničanov Klaudia Horozovića in Slađana Pejića.

Kariatide predstavljajo ženske kipe, ki v arhitekturi 
opravljajo funkcijo podpornega stebra.

Avala je priljubljena pri Beograjčanih, turiste pa privlači predvsem sprehod do njenega vrha – spomenika neznanemu 
junaku na vrhu stopnic, pa tudi njegova megalomanskost je nekaj posebnega.

Katarino Janjič (35) iz Bevk pri Vrhniki smo spoznali  
v vlogi povezovalke na glasbenem večeru na letni  
terasi gradu Strmol v Dvorjah. Nekaj treme je sicer  
imela, a je tovrstnih nastopanj Katarina vajena. Tudi 
sama rada poje in se celo uči solopetja. / 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

Janez Logar

Osebnostna rast nam poma-
ga dojemati, kakšni smo kot ze-
meljska bitja, duhovna rast pa 
nas približuje našemu bistvu, ki 
presega naše bivanje na zemlji. 
Odnosi so odlična priložnost, 
da spoznavamo sebe. Osebno-
stna rast nam povečuje zado-
voljstvo in srečo v zemeljskem 
bivanju, duhovna rast pa nas 
vodi k veselju in radosti, ki nam 
pripada samo zato, ker živimo. 
Najbolj koristno je, da obe rasti 
potekata vzporedno. Osebno-
stni napredek nam omogoča, 
da v skrbi za preživetje, v skrbi 
za otroke, za službe in dopust … 
ne vidimo le težave, temveč tudi 
priložnost, da se iz tega kaj na-
učimo. Duhovna rast pa nam 
omogoča, da življenje pričnemo 
osmišljati in ga gledati celostno. 

Prvi korak pri osebnostni 
rasti je priznanje, da ni treba 
biti sam. Kot tudi priznanje 
dejstva, da nekoga potrebujem 
ob sebi. Naj mi ne bo pod častjo 
prositi sočloveka, naj mi po-
maga, da se bom znal veseliti 
svojih pozitivnih lastnosti in 
dosežkov, ter hkrati naj mi po-
maga, da si bom upal in znal 
prepoznati lastnosti in načine 
vedenja, mišljenja in čutenja, ki 
mi škodujejo. To so moja notra-
nja stanja ali vzdušja, v katerih 
se najprej jaz počutim nelagod-
no, neprijetno in prestrašeno. 
Pogosto pa npr. svojo jezo in 
strahove stresam še na druge. 
Osebnostna rast je kot notranji 
blažilec, ko lažje sprejmemo 
sebe in svoje reakcije.

Duhovnost je težko opisati 
z besedami. Lahko pa prepo-
znamo njene darove: ljubezen, 
spoštovanje, prijaznost, umirje-

nost, čudenje lepoti in dobroti, 
ki nas (kljub vsemu) obdaja. 
Nič hudega, če so drugi ljudje 
bolj ali manj dovzetni za stik 
z duhovnim svetom. Bolj je 
pomembno, da jaz dajem za-
dosten in iskren trud vase in 
zase. Najbolj pogosto duhov-
nost spoznavamo prek religije, 
lahko tudi prek umetnosti, lite-
rature, narave, odnosov, vesolja 
… – vsak ima svojo pot. V naši 
deželi nam je najbolj znano 
krščanstvo. Sveto pismo nas na 
več mestih opominja, kaj dobre-
ga lahko stori Duh za nas, mi 
ga moramo le povabiti medse, 
kajti »Duh je tisti, ki oživlja«. 

Zavedanje, da je Božji duh 
med nami in da nam pomaga, 
je osvobajajoče za naše zemeljske 
težave in tegobe. Pa še brezmej-
no upanje nam daje. Kako naj 
ga prikličemo in kaj naj storimo, 
da ostane med nami? »V začet-
ku je bila Beseda in Beseda je 
bila pri Bogu in Beseda je bila 
Bog.« Torej v naših odnosih naj 
bo veliko Besede, veliko naših 
težav in veselja naj bo naslovlje-
nih. Več kot bo izgovorjene be-
sede o mojem notranjem svetu, 
ki se prebuja med nami, lažje 
bo Duh božji vstopal v moje in 
naše odnose preko darov, ki jih 
omenjamo zgoraj (spoštovanje, 
prijaznost …). Duh pa zahteva 
absolutno iskrenost in resnico. 
Bodimo iskreni drug do druge-
ga, da bo naša osebnostna rast 
prijetna, da bo Duh lahko vsto-
pil med nas in da bo Duh lahko 
delil svoje darove in delal čudeže 
v nas.

Osebnostna  
in duhovna rast

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

Mojca Logar

V bistvu se je vse začelo 
z Mihom. Miha je naš di-
jak, naravovarstveni tehnik. 
Ima cerebralno paralizo, v 
šolo hodi z vozičkom in ima 
spremljevalca. V zaključnem 
letniku morajo za maturo iz-
delati projektno nalogo, ki je 
timsko delo. Miha je doma iz 
Škofje Loke in je svojo prakso 
dve leti opravljal na tamkaj-
šnji občini. Pri predmetu vo-
denje v naravi so opravili vajo, 
kako pripraviti izlet za gibal-
no ovirane po Škofji Loki. To 
vajo so razširili v projektno 
nalogo. V timu je bilo pet di-
jakov, ki so vsi nekoliko po-
sebni. Eden vidi črke druga-
če, kot so zapisane, druga ne 
more telovaditi, preostali dve 
dekleti živita v čisto svojem 
svetu in Miha je na vozičku. 
Morda so se zato razumeli 
bolje kot z drugimi, saj jih 
njihova posebnost nekoliko 
omeji, hkrati pa so unikatni, 
neponovljivi, kot smo vsi. Kaj 
pomenijo arhitektonske ovire 
in obisk mesta z vozičkom, so 
kaj kmalu opazili. Izlet naj 
bi začeli na Novem svetu na 
košarkarskem igrišču. Prek 
Blaževe ulice bi se podali do 
Cankarjevega trga, pa na 
Plac mimo lipe in kužnega 
znamenja. V predstavitve so 
vključili veliko zgodb in le-
gend. Preko Karlovca bi na-
daljevali pot čez Hudičevo 
brv v Puštal. Od tam bi na-
daljevali po Spodnjem trgu 
mimo Kašče do parkirišča pri 
Tehniku, kjer bi gibalno ovi-
rane pobral kombi. 

Pomislili smo, da bi izlet 
dejansko ponudili gibalno 
oviranim ljudem. Poklica-

li smo v Center Korak in jih 
povabili na izlet. Takoj so bili 
navdušeni in tako je prišel 
dan, ko so korakovci prišli v 
Loko. Premikali smo se po-
časi, pripovedovati je treba le 
bistvene stvari, jih ponazoriti 
z rokami, nič ne pomaga-
jo listki z napisano vsebino. 
Na Cankarjevem trgu nas 
je srečal sam župan gospod 
Ješe. »Kdo pa ste, vas lahko 
pozdravim?« je vprašal in se 
malo zadržal pri nas. »Spo-
ročite nam pripombe. Želi-
mo, da bi bilo mesto prijazno 
za vse, katere so ovire, kje bi 
lahko rešili težave,« so bile 
besede župana. V Karlovcu 
so bili že kar precej utrujeni, 
in vendar je bilo treba priti še 
čez Hudičevo brv. Žab nismo 
videli, hudiča pa tudi ni bilo 
nikjer. Nisem vedela, ali bodo 
zmogli še pot čez Spodnji trg, 
tudi ura jih je priganjala, pa 
smo zaključili vodenje na ko-
pališču v Puštalu. Na terenu 
je treba biti prilagodljiv, hitro 
spremeniti načrt in ga zasu-
kati drugače. Po izletu me 
je poklical njihov vodja, ki je 
sicer ostal doma. »Hvala, za 
povabilo, naši uporabniki in 
njihovi spremljevalci so kar si-
jali od navdušenja. Kaj ste po-
čeli z njimi?« Pravzaprav nič 
posebnega. Ali pač. Virtualno 
situacijo smo izvedli v pra-
ksi, lahko bi postala ponudba 
mesta. Moči smo združile 
tri institucije (šola, občina 
in Center Korak) in vsi smo 
bili zadovoljni. V učenju, kjer 
vidijo dijaki praktično in upo-
rabno vrednost, so vsi uspešni 
– ne glede na ovire in posebne 
potrebe. 

Bil je lep sončen dan

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Makova torta in bananin kruh
Splača se odvzeti nekaj 

marelic, ki smo si jih pripra-
vili za kuhanje marmelade, 
in poskusiti z makovo tor-
to. Če smo pomotoma kupi-
li preveč banan oziroma so 
te prehitro dozorele, pa spe-
cimo bananin kruh.

Za pripravo makove torte 
potrebujemo: 150 g maka, 
300 g skute, 100 g moke, 4 
jajca, 100 g masla ali mar-
garine, 1 limono, 1 vaniljev 
sladkor, 150 g sladkorja, pol 
pecilnega praška, ščepec 
soli, približno 15 marelic.

Marelice najprej olupimo 
tako, da jih za kratek čas po-
topimo v vrelo in nato takoj 
v mrzlo vodo ter jim odstra-
nimo olupek. Olupljene ma-
relice razpolovimo in jim 

odstranimo koščice. Moko 
pomešamo s pecilnim pra-
škom. Skuto zmešamo z va-
niljevim sladkorjem, limo-
ninim sokom in limonino 
lupinico. Rumenjake loči-
mo od beljakov. Beljake ste-
pemo v sneg. Maslo, ogreto 
na sobno temperaturo, pe-
nasto stepemo s sladkorjem. 
Postopoma dodajamo ru-
menjake in nato še skuto ter 
mak. V pripravljeno maso 
na rahlo vmešamo polovico 
snega iz beljakov. Med stal-
nim mešanjem po žlici do-
dajamo moko, pomešano s 
pecilnim praškom. Nazad-
nje primešamo še preosta-
li sneg. Maso damo v prip-
ravljen pomaščen pekač. Na 
vrh enakomerno zložimo 

marelice. Torto pečemo 
približno 50 minut v pečici, 
ogreti na 180 stopinj Celzija. 

Nasvet: Ko ni svežih mare-
lic, uporabimo vložene.

Za pripravo bananinega 
kruha potrebujemo: 4 zrele 
banane, 100 g masla, 100 g 
temne čokolade, 150 g slad-
korja, 250 g moke, 2 jajci, pol 
pecilnega praška, pol žlič-
ke mletega cimeta, 1 ščepec 

soli, 1,2 dl mleka, maslo za 
pekač.

Čokolado narežemo na 
majhne koščke. Banane olu-
pimo, jih narežemo na kolo-
barje ter jih z vilicami dobro 
pretlačimo. V posodi zmeša-
mo moko, pecilni prašek in 
cimet. Maslo počasi stopimo 
v kozici in ga nekoliko ohladi-
mo. Prelijemo ga v večjo po-
sodo, mu dodamo banane, 

jajci, ščepec soli in sladkor. 
Prilijemo mleko ter dobro 
premešamo. Med stalnim 
mešanjem dodajamo meša-
nico iz moke. Nazadnje vme-
šamo še narezano čokolado. 
Globok pekač premažemo z 
maslom in vanj vlijemo prip-
ravljeno maso. Pečemo prib-
ližno 1 uro v pečici, ogreti na 
180 stopinj Celzija. Čas peke 
prilagodimo debelini kolača.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, telečji zrezki, dušen 
krompir s kumino, glavnata solata, borovničev biskvit; večerja: 
narezek s sirom in pršutom, toast, melona, grozdje
Ponedeljek – kosilo: zelenjavna juha s hrenovkami, pečen 
krompir, solata rjavka s fižolom, lubenica; večerja: mesna 
solata iz kuhane govedine z majonezo, kruh, jogurt
Torek – kosilo: zdrobova juha z jajcem, polnjene bučke, para-
dižnikova solata, marelice; večerja: z zelišči polnjena piščančja 
bedra na žaru (brez kosti), okisan krompir, kruh, jogurt
Sreda – kosilo: krompirjev golaž, kruhovi cmoki, zelena sola-
ta, breskve; večerja: skutni namaz z zelišči, z drobnjakom in 
mlado čebulo, posebna salama, ajdov kruh, sadni čaj
Četrtek – kosilo: telečja obara z močnatimi cmočki, ocvrta 
cvetača, zelena solata z drobnjakom; večerja: palačinke z na-
devom iz piščančjih jetrc, ledenka z majonezo, lubenica
Petek – kosilo: paradižnikov sok, pečeni osličevi fileji z blitvo 
s krompirjem po dalmatinsko, breskve; večerja: polenta s par-
mezanom in pečeno papriko, sadni jogurt
Sobota – kosilo: mešano meso na žaru, krompirjeva solata s 
kumaro in kislo smetano, češnjev zavitek; večerja: topli send-
viči, pečene paprike in jajčevci v marinadi, sladoled

Češnjev zavitek

Potrebujemo: vlečeno testo, 1 kg izkoščičenih češenj, 10 do 
15 dag masla ali margarine, 10 dag piškotnih drobtin (ali kru-
hovih), sladkor.

Iz 2,5 dl mlačne vode, od 20 do 25 dag moke, 2 žlic olja, malo 
soli in 1 žlice kisa na hitro zgnetemo navadno vlečeno testo. 
Počiva naj vsaj pol ure. Zvaljamo ga, namažemo z oljem, 
razvlečemo po prtu, ga posujemo z maslenimi drobtinami, s 
češnjami in sladkorjem. Zvijemo in spečemo.
Pa še to: zavitek bo še boljši, če ga potresemo še s skuto, ki jo 
zmešamo z jajcem, malo sladkorja in vaniljevim sladkorjem. 

Mesna solata z majonezo

Potrebujemo: 20 dag kuhanega ali pečenega mesa, 1 malo 
cvetačo, mlado čebulo, zelen peteršilj, kis; majonezo, limonin 
sok, gorčico, zeleno solato, 2 paradižnika.

Meso zrežemo na lističe. Cvetačo razdelimo na cvetove in jih 
na hitro skuhamo v vreli slani vodi. Zrezano meso, cvetačo, 
sesekljano čebulo in svež peteršilj okisamo, rahlo premešamo 
in kakšno uro mariniramo. Nato solati dodamo še majonezo, 
limonin sok in gorčico ter jo rahlo primešamo k mesu. Mesno 
solato obložimo z zeleno solato in rezinami paradižnika.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 28. 6.
17.50, 20.30 TRANSFORMERJI:  
ZADNJI VITEZ
19.30, 21.20 DEKLIŠKA NOČ
15.40 VESOLJE MED NAMA
15.30, 17.30 AVTOMOBILI 3, sinhro.
21.45 MUMIJA
19.40 OBALNA STRAŽA
15.00, 17.20 PIRATI S KARIBOV:  
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 28. 6.
18.10, 21.00 TRANSFORMERJI:  
ZADNJI VITEZ
20.00 TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ, 3D 
18.00, 20.30 DEKLIŠKA NOČ
19.00 VESOLJE MED NAMA
16.00, 18.20 AVTOMOBILI 3, sinhro.

17.20 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.
16.10 VIŠJA PRESTAVA
15.50 CHURCHILL
16.50 MUMIJA
21.20 OBALNA STRAŽA
19.30 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 30. 6.
21.30 DOTIK VODE (letni kino)

Sobota, 1. 7.
18.00 TROLI, sinhro.
20.30 PETERICA

Nedelja, 2. 7.
18.00 TROLI, 3D, sinhro.
20.30 PETERICA

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

tedenski koledardesetdnevna vremenska napoved

Torek
27. 6. 

18/32 °C

Nedelja 
2. 7.

12/22 °C

Sreda 
28. 6. 

Četrtek
29. 6. 

Petek
30. 6. 

Sobota
1. 7.

19/32 °C 20/26 °C 14/23 °C 11/21 °C

Ponedeljek 
3. 7.

Torek
4. 7.

Sreda
5. 7.

Četrtek
6. 7.

11/24 °C 12/25 °C 14/27 °C 15/25 °C

     vzhod zahod 

27. 6. tor. Ema 5.13 20.57

28. 6. sre. Hotimir 5.13 20.57

29. 6. čet. Peter, Pavel 5.14 20.57

30. 6. pet. Emilija 5.14 20.57

1. 7. sob. Bogoslav,  5.15 20.57

2. 7. ned. Marija 5.15 20.56

3. 7. pon. Irenej 5.16 20.56
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5 4 2 1 3 7 8 6 9
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8 7 5 3 6 2 9 1 4
3 1 6 4 7 9 5 8 2
9 2 4 8 5 1 6 3 7

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. Sestavila: P. F.
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Jasna Paladin

Kamnik – Projekta so se letos 
udeležili učenci iz naslednjih 
vzgojno-izobraževalnih usta-
nov: Vzgojni zavod Kranj, 
Osnova šola 27. julij Kamnik, 
Center za izobraževanje, re-
habilitacijo, inkluzijo in sve-
tovanje  za slepe in slabovi-
dne Ljubljana, Osnovna šola 
Jela Janežiča iz Škofje Loke, 
POŠ Topol (OŠ Preska), Prva 
Osnovna šola Slovenj Gradec 
in Zavod za gluhe in nagluš-
ne Ljubljana.

V projekt, ki se je začel v ma-
rini Veruda pri Pulju, je bilo 
vključenih pet jadrnic, iz po-
sameznega zavoda pa je bilo 
na jadrnici do šest otrok in 
dva njihova spremljevalca. 
»Letos je druženje prvič po-
tekalo v dveh delih, in sicer 
najprej od 20. do 23. maja, ko 
smo poudarek namenili ja-
dranju, nato pa še od 24. do 
27. maja, ko smo se držali dol-
goletnih že ustaljenih vsebin. 

Za namen izobraževanja ot-
rok v času projekta smo prip-
ravili izobraževalno gradi-
vo k projektu, ki so ga preje-
li vsi udeleženci, program pa 
smo dnevno prilagajali glede 
na vremenske pogoje. Otroci 
so krasni in nikoli se jim ne 
da pomagati dovolj. Včasih se 

zazdi, da je za večino otrok, ki 
jih peljemo jadrat, izkušnja 
enakovredna čudovitemu iz-
letu na Luno, ker se dogajanje 
odvija povsem izven njihove-
ga vsakdanjega okolja. Spre-
jeli smo jih kot enakovredne 
člane posadke in to jim res ve-
liko pomeni,« nam je povedal 

Brane Vrankar iz Športne-
ga društva SAPPA in dodal, 
da se bodo še naprej trudili, 
da bodo mlade, ki jim to sicer 
ne bi bilo omogočeno, tudi v 
prihodnjih letih peljali na ja-
dranje in jim tako omogočili 
vrsto nepozabnih občutkov in 
spominov.

Mladim omogočili jadranje
Člani Športnega društva SAPPA iz Kamnika so ob pomoči sponzorjev in donatorjev letos že osmič 
izvedli lastni humanitarni izobraževalno-terapevtski projekt Jadranje za jutri, ki je namenjen otrokom  
s posebnimi potrebami.

Letošnje Jadranje za jutri je bilo že osmo po vrsti. / Foto: ŠD SAPPA

Maja Bertoncelj

Medvode – Enainštirideset 
najbolj uspešnih devetošol-
cev štirih medvoških osnov-
nih šol je dobilo povabilo žu-
pana Nejca Smoleta na spre-
jem, ki so ga znova pripra-
vili po nekaj letih. Kriterij 
za vabilo je bil odličen us-
peh vseh devet let (povprečje 
nad 4,6) ali zlato priznanje 

na tekmovanju iz znanja ali 
uvrstitev med tri najboljše na 
državnih športnih tekmova-
njih. Župan je vsem čestital 
in v nagovoru poudaril, da so 
prav oni tisti, na katere obči-
na v prihodnje računa, zak-
ljučil pa z mislijo Matere Te-
rezije, naj delajo majhne stva-
ri z veliko ljubeznijo. Najbolj 
uspešni devetošolci so: Alja 
Primc, Matic Hočevar, Maša 

Kopač, Tim Kopač, Luna Šo-
gorič, Karin Grabec, Žak Luk-
šič, Jaka Dolinar, Blaž Špen-
ko, Manca Hribar (vsi OŠ Si-
mona Jenka Smlednik), Kla-
ra Burgar, Tinkara Domja-
nič, Nika Geiger, Zala Jen-
ko, Tija Luštrek, David Per-
kić, Ti len Šlibar, Nika Muro-
vec, Nika Galof, Ernest Go-
lob, Kaja Gros, Sara Ravni-
kar (vsi OŠ Preska), Klavdija 

Seršen Gabrovec, Lucija Pro-
sen, Norbert Velušček, Ani-
ta Mulalić, Jernej Košorok, 
Karin Bačnik, Maša Pandža, 
Zala Vodopić (vsi OŠ Medvo-
de), Gal Bizjak, Rok Kupri-
vec, Matic Jeromen, Luci-
ja Kozina, Rebeka Erjavšek, 
Nea Lovrinčić, Matic Trojan-
šek, Mirjam Kastelec, Manca 
Šimec, Lucija Michaud, Jaša 
Dežman (vsi OŠ Pirniče).

Najbolj uspešni devetošolci pri županu
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Kranjska Gora – Ob potoku Pišnica od jezera Jasna do hotela 
Lek so v Kranjski Gori tik pred začetkom letošnje turistične 
sezone uredili novo pešpot. Kot je povedal župan Janez Hro-
vat, so se zanjo odločili, ker je pločnik, ki je urejen ob cesti, 
predvsem poleti preveč obremenjen, hoja ob Pišnici pa po eni 
strani predstavlja možnost prijetnega sprehoda po senci, po 
drugi strani pa bo ob vodi urejena dodatna plaža. Na drugi 
strani potoka je turistično društvo Kranjska Gora uredilo trim 
stezo. Deset točk je postavljenih na stari trasi izpred tridesetih 
let. Sprehajalna pot in trimsteza predstavljata krožno pot, ki 
bo prav gotovo navdušila številne obiskovalce in domačine. 

Urejajo novo pešpot

Ob Pišnici urejajo novo sprehajalno pot. / Foto: Tina Dokl
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IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41.   
Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišete na:  
narocnine@g-glas.si.

Tokrat se bomo podali na Roglo, ki leži na Pohorju na nadmorski višini 
okoli 1500 metrov. Najprej se bomo sprehodili do čudovitih Lovrenških 
jezer, ki ležijo na visokem barju med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Na 
začetku barja je razgledni stolp. Hoje do Lovrenških jezer je približno 
šestdeset minut. Pot je lahka in se ne vzpenja preveč. Primerna je tudi 
za otroke. Kdor se hoje ne bo mogel udeležiti, se bo lahko skupaj z 
vodičem sprehodil po Škratovi učni poti do razglednega stolpa. Sledilo 
bo kosilo v restavraciji hotela Planja in nato še ogled cerkve Jezusove 
spremenitve na gori. Lahko se boste spustili tudi po sankališiču Zlode-
jevo (za doplačilo 4 evre). Nato se bomo z avtobusom odpeljali v do-
lino. Spotoma si bomo ogledali Ošlakovo kovačijo, ki je eden redkih os-
tankov kovaške obrti (doplačilo 1 evro). Ustavili se bomo še v Zrečah in si 
ogledali potomko tristo let stare mariborske vinske trte. Čas bo za krajši 
odmor. Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure. Ob prijavi sporočite, 
ali boste šli na pohod do Lovrenških jezer ali po krajši učni poti.

Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25

IZLET / SREDA, 5. JULIJA 2017

Rogla, Lovrenška jezera

IZLET / SREDA, 5. JULIJA 2017

Cena izleta je 32 evrov za odrasle in 29 evrov za otroke.
Cena vključuje: voden ogled Lovrenških jezer ali pohod po učni poti, 
ogled cerkve, kosilo, vodenje izleta in DDV.
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Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala 
Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani 
“Ćira” zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore 
do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje.

Cena na osebo: 199 evrov (pri udeležbi najmanj 40 oseb)
 
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v 
hotelu turistične kategorije na območju narodnega parka Tara v dvo-
posteljni sobi, turistično takso v hotelu, obvezno vstopno takso za Sr-
bijo, vožnjo z muzejskim vlakom Šarganska osmica, vstopnino v muzej 
Sirogojno, vstopnino v Drvengrad, vstopnino v samostan Raša, lokalno 
vodenje po NP Tara, ladijsko vožnjo po Drini in kosilo na ladji, vodenje 
izleta, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatne informacije čim prej pokličite na tel. št.  
04/201 42 41. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju ali pišete na: narocnine@g-glas.si.

        I IZLET / od 22. do 24. septembra 2017

ŠARGANSKA OSMICA IN VIŠEGRAD
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ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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ISBN 978-961-203-356-9

-marmelade naslov.qxd  30.
1.2014  13:09  Page 1

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
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Jože Košnjek

Duplje – Kulturno in turistično 
društvo Pod krivo jelko Duplje 
je v okviru praznovanja pra-
znika občine Naklo v pritlič-
nih galerijskih prostorih gra-
du na ogled postavilo razsta-
vo najbolj izstopajočih projek-
tov priznane arhitektke Špele 
Kuhar, domačinke, po doma-

če Klemenčkove iz Zgornjih 
Dupelj. Razstava z naslovom 
Igrivi čar arhitekture je nekaj 
posebnega zaradi dveh razlo-
gov. Špela se je prvič predsta-
vila v domačem kraju, v katere-
ga se redno vrača in ga nikdar 
ne zataji, kot je povedal predse-
dnik Krive jelke Ivan Meglič, z 
razstavo doma pa je počastila 
tudi svoj življenjski jubilej. Na 
petkovem odprtju razstave so 
graščinski vrt napolnili števil-
ni domačini in Špelini znan-
ci in sodelavci, za kulturni do-
datek pa sta poskrbela dva obe-
tavna glasbenika Jure Slapar iz 
Tržiča in Samo Hude z Mlake. 
Špelin soprog, tudi arhitekt, 

Robert Potokar je zanjo de-
jal, da jo stvari, ki jih počne 
v življenju, delajo še mnogo 
več kot samo uspešno in za-
nimivo arhitektko. Na petko-
vem odprtju ženine razstave 
je prebral besedilo, ki ga je po-
sebej za to priložnost o njej na-
pisal njen profesor in mentor 
Janez Koželj, ki ni utegnil na 
odprtje. Ugledno ime sloven-

ske arhitekture je med dru-
gim zapisalo, da dela arhitekt-
ke Špele Kuhar najbolj pre-
pričljivo potrjuje spoznanje, 
da postaneš uspešen arhitekt 
takrat, ko se znaš vživeti v raz-
lične situacije, kakršne ustvar-
ja vsakodnevno življenje. Prav 
raznolikost del, pri katerih je 
Špela sodelovala od zasno-
ve do izvedbe, priča o tem, da 
ustvarjalen arhitekt ne čaka, 
da dobi naročilo, ampak ga 
poišče. Po njegovih besedah 
Špela sodi med tiste, ki me-
nijo, da se za razvoj prostor-
ske kulture v Sloveniji splača 
truditi z vztrajnim prizadeva-
njem za odlično izvedbo. 

Igriva arhitektura 
Špele Kuhar
V Dupljanski graščini bo do konca junija odprta 
razstava arhitektke Špele Kuhar, domačinke iz 
Dupelj.

Špela Kuhar in Robert Potokar pred Dupljansko graščino

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Kot so obljubi-
le ob obisku kardinala Fran-
ca Rodeta na slovesnosti na 
Sv. Jakobu nad Preddvo-
rom, so tamkajšnje kmečke 
žene spekle potico za papeža 
Frančiška. En kolač so spek-
le zanj, drugega za kardina-
la in njegovega tajnika Mate-
ja Pavliča. Slednji je ob pre-
vzemu darila dejal, da bodo 
potice, kot je običaj pri vati-
kanskih obedih, razrezali in 
ponudili vsem, tako da bodo 
dobrot iz Preddvora delež-
ni vsi. Pošiljko so mu izro-
čili župan Miran Zadnikar, 
predsednica Društva kmeč-
kih žena Kranj, odbor Sloga 
Darinka Zaplotnik, občinska 

svetnica Francka Rozman ter 
Greta Zlate, obe iz vrst kmeč-
kih žena, Ivica Arvaj pa je da-
rilu priložila še nekaj kranj-
skih klobas.  

Kot je pozneje v pismu 
sporočil kardinalov tajnik, 
se je papež še istega dne po 
telefonu, na binkoštno ne-
deljo po maši na Trgu sv. 
Petra pri srečanju s kardina-
lom Rodetom pa tudi oseb-
no zahvalil za pozornost, ki 
je je bil deležen. V prisrčnem 
pogovoru mu je zagotovil, 
da je poskusil tako potico 

kot klobase in da je oboje 
izvrstno. Dobrot so bili de-
ležni tudi njegovi sodelavci 
in drugi stanovalci v Domu 
svete Marte. »S kardinalom 
preddvorske potice žal nis-
va imela priložnosti pokusi-
ti. Prav v tistem tednu nas je 
namreč obiskal predstavnik 
veleposlaništva Združenih 
držav Amerike pri Svetem 
sedežu in sva drugi kolač iz-
ročila njemu. S tem so lahko 
potico spoznali tudi zapos-
leni na ameriški ambasadi,« 
piše Matej Pavlič. In dodaja, 

da se je vršilec dolžnosti ve-
leposlanika Louis L. Bono 
čez nekaj dni pisno zahva-
lil takole: »Vaša Eminen-
ca, želel bi se vam zahvaliti 
za posebno darilo, ki ste mi 
ga poslali. Potico sem delil z 
osebjem veleposlaništva in 
tako sedaj vsi vemo, zakaj jo 
ima Sveti oče tako rad.« 

Pravijo, da dober glas seže 
v deveto vas. Glas o tipičnih 
slovenskih dobrotah pa s pa-
pežem Frančiškom, Melani-
jo Trump in kardinalom Ro-
detom uspešno sega še dlje, 
vse do Vatikana in Združe-
nih držav, je še zapisal kardi-
nalov tajnik in se znova zah-
valil kmečkim ženam in Ivici 
Arvaj za darove, ki so razvese-
lili toliko ljudi. 

Papežu teknila potica iz Preddvora
V Preddvoru so te dni iz Vatikana prejeli zahvalo za potico, ki so jo kmečke žene spekle za papeža 
Frančiška, kardinala Rodeta in njegovega tajnika Mateja Pavliča.  

Tajnik kardinala Franca Rodeta Tadej Pavlič je 
Preddvorčanom sporočil papeževo zahvalo za dobrote, 
ki so jih poslali v Vatikan.
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TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

Preko 130 priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti  
in veščin ter druženja. Vsi dogodki so BREZPLAČNI.  
Zato kar pogumno izkoristite čim več možnosti  
za lastno obogatitev!

Tedenski program na: www.luniverza.si

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. 

Prodajalec m/ž (Kranj, Koper, Portorož) 
K sodelovanju vabimo: moderne in dinamične osebe s smislom za modo, z izkušnja-
mi pri prodaji perila, s poznavanjem računalniških orodij, s srednjo izobrazbo ustre-
zne smeri ter znanjem enega svetovnega jezika. Lisca, d. d., Prešernova 4, 8290 Sev-
nica. Prijave zbiramo do 3. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Carinski deklarant m/ž (Brnik) 
Opis delovnega mesta: sodelovanje in komunikacija z internimi oddelki, prevozni-
ki, strankami in s pristojnimi organi, obdelava in urejanje dokumentacije pri uvo-
zno-izvoznih poslih, izvajanje carinskih postopkov in priprava dokumentacije za 
carinski postopek, reševanje izzivov, povezanih s carinskimi postopki ... Cargo-par-
tner, d. o. o., Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 7. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v skladišču m/ž (Kranj)  
Vaš profil: strukturiranost in dobro organiziran način dela, odgovornost, obremen-
ljivost, pripravljenost za delo, zanimanje za modo, zelo dobro poznavanje dela z ra-
čunalnikom. Charles Voegele, d. o. o., Linhartova cesta 11 A, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 22. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja trgovine m/ž (Murska Sobota, Koper, Kranj, Ljubljana, Grosuplje) 
Opis zadolžitev: analiza prodajnih rezultatov in izvajanje ukrepov za izboljšanje 
prometa; nadzor operativnih stroškov; upoštevanje internih in zakonskih proced-
ur... Pepco, d. o. o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Prijave zbiramo 
do 23. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter m/ž (Škofja Loka, Ljubljana) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: samostojno izračunavanje ulivnega sis-
tema in izdelava osnutkov, konstruiranje najzahtevnejših tlačnih orodij, konstruira-
nje ulitkov na osnovi skic oziroma risb, LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 15. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nabavnik v strateški nabavi za elektromehanske/elektronske komponente 
m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba ele-
ktrotehniške ali strojne smeri, poznavanje globalnih oskrbovalnih verig v elektro 

industriji, poznavanje področja elektromehanskih/elektronskih komponent in 
podsestavov iz elektro industrije... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 2. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Regijski vodja prodaje za področje gorenjske regije m/ž (Kranj) 
Opis del: izvajanje prodajnih in promocijskih aktivnosti, raziskovanje tržišča in pri-
dobivanje novih kupcev, spremljanje in razvijanje odnosov z obstoječimi kupci. 
Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovodja in prodajalec m/ž (Kranj) 
K sodelovanju vabimo predvsem dinamične, komunikativne in ambiciozne sode-
lavce z odličnimi prodajnimi in komunikacijskimi sposobnostmi, željo po konstan-
tnem učenju, timskim duhom in pozitivno naravnanostjo, aktivnim znanjem slo-
venskega jezika. Cloudy, d. o. o., Stegne 13a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 
6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev m/ž (Škofja Loka, Mengeš) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične  
smeri, osnovno računalniško znanje,natančnost in zanesljivost pri delu. Filc,  
d. d. , TRATA 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec programske opreme m/ž (Šenčur) 
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij. Upo-
raba agilnih metodologij ter sodelovanje v SCRUM razvojni ekipi. Delovanje v skla-
du z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji po-
sameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208  Šenčur. Prijave 
zbiramo do 1. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 evrov neto), delo 5 dni na te-
den, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. 
Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega je-
zika, zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo.  
Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 28. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Sobarica/čistilka/perica/likarica m/ž (Kranjska Gora) 
Veščine in spretnosti: samostojnost in sistematičnost pri delu, natančnost in  
zanesljivost, redoljubnost in dobra samoorganiziranost. Hit Alpinea, d. d., Bo-
rovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 2. 7. 2017. Podrobnosti  
na www.mojedelo.com.

Pomočnik kuharja m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: pripravljanje enostavnih jedi iz penzionske ponudbe in pomoč pri pripra-
vi jedi po naročilu; čiščenje in priprava živil; ročno in strojno pomivanje bele in črne 
kuhinjske posode in jedilnega pribora; vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in skla-
diščnih prostorih ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave 
zbiramo do 2. 7. 2017. 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

PISMA, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kaži-
pot brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni  
naslov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Festival gledališča in glasbe
Kropa – V okviru Festivala gledališča in glasbe bo danes, v 
torek, 27. junija, ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma Glas-
beni večer, v četrtek, 29. junija, pa bo prav tako ob 19.30 v 
isti dvorani koncert klasične glasbe.

Večer slovenskih pisateljev
Tržič – Pisci, bralci, gorniki in vsi ljubitelji gora in literature va-
bljeni na tradicionalni literarni večer slovenskih pisateljev v pe-
tek, 30. junija, ob 19. uri pred Planinski dom pod Storžičem. 
S svojimi novejšimi literarnimi besedili sodelujejo Feri Lain-
šček, Miha Lampreht, Igor Likar, Vinko Möderndorfer, Boris 
A. Novak, Tone Peršak, Matej Venier in Vlado Žabot. Poklonili 
se bodo tudi spominu na igralca Poldeta Bibiča ter tržiškega 
literarnega zgodovinarja in prevajalca dr. Toneta Pretnarja. 
Program s prenosom Radia Slovenija – programa ARS bosta 
povezovala Igor Velše in Alenka Resman Langus. V programu 
sodelujejo še Janez Škof in člani glasbene skupine Čompe.

IZLETI

S kolesom do Vodic in Cerkelj
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 29. juni-
ja, na kolesarjenje, ki bo potekalo na relaciji Naklo–Kranj–
Vodice–Cerklje–Šenčur–Naklo. Zbor ob 9. uri pred Domom 
upokojencev Naklo.

Kopalni izlet in letovanje
Kranj – Medobčinsko društvo Invalidov (MDI) Kranj obveš-
ča vse člane, da sprejemajo prijave za enodnevni kopalni iz-
let v neznano 22. julija. Prijave sprejemajo tudi za 10-dnevno 
letovanje v Pineti v Novigradu od 4. do 14. septembra. Vse 
podrobnejše informacije lahko dobite vsak torek in četrtek 
od 15. do 17. ure ter prvi ponedeljek v mesecu od 9. do 11. ure 
v pisarni MDI Kranj ali po telefonu št. 04 202 23 433.

OBVESTILA

Svečanost pri spomeniku padlim borcem
Bled – V soboto, 1. julija, bo ob 11. uri vsakoletna spominska 
svečanost pri spomeniku padlim borcem pokljuške čete 
pod planino Lipanca na Pokljuki. Po govoru predsednika KO 
ZBZV NOB Bled Milana Rejca bo sledil kratek kulturni pro-
gram. Zaželen je prihod s prapori.

Opazovanje nočnega neba
Vogel – Javni zavod Triglavski narodni park vas v sodelova-
nju z Žičnicami Vogel, d. d., vabi na opazovanja nočnega 
neba skozi okular teleskopa in predavanje dr. Tomaža Zwi-
ttra z naslovom Razumevanje vesolja skozi zgodovino, ki bo 
v petek, 30. junija, ob 21. uri na zgornji postaji žičnice Vogel. 
Prijave vsaj en dan prej do 12. ure na info.bohinjka@tnp.gov.
si ali na 01 200 97 60.

Bralne urice za otroke
Preddvor – Tudi v juliju bodo otrokom vsako soboto preb-
rali poučno pravljico in po njej likovno ustvarjali. Pridružite 
se na bralni urici, ki bo v prostorih TIC Preddvor potekala v 
soboto, 1. julija, ob 10. uri. Tokrat bo na sporedu zgodbica z 
naslovom Maček Molto.

Zadnji konec tedna v maju, v 
petek, 26. 5. 2017, je bilo v Rib-
nici odigrano predzadnje kolo 
končnice prve moške slovenske 
rokometne NLB lige za prva-
ka 2017. RD Riko Ribnica je 
gostil RD Urbanscape Loka iz 
Škofje Loke. 
Tako imenovano »tipično 
domačinsko sojenje«, ki je 
Ribničanom pripomoglo v 
boju za tretje mesto na kon-
cu končnice, je bilo skozi celo 
tekmo še kako očitno. Sodni-
ka Brstin Kavalar in Miran 
Teršek sta dopuščala grobo 
igro domačinov, ki bi za ene-
ga od igralcev Loke skoraj 
imela usodne posledice. Grob 
prekršek v 58. minuti tekme je 
povzročil izjemno grd padec 
škofjeloškega krilnega igralca 
Alena Šibanca. Ker igre za-
radi hudih bolečin predvsem 
v levi roki ni bil več zmožen 
nadaljevati, je, kakor hitro je 
lahko, zapustil igralno povr-
šino. Njegovemu nasprotni-
ku, ki je sicer minuto kasneje 
brez težav nadaljeval igro, je 
po padcu pomagal vstati sod-
nik. Isti sodnik, ki je ob dobro 
vidnem kontaktu omenjenih 

Smrtno nevarna 
poškodba na 
rokometni tekmi 
v Ribnici

igralcev stal nekaj metrov 
stran in ni piskal prekrška, 
ker po njegovih besedah »kon-
takta ni bilo« …
Ne le da sodnika »nista vi-
dela« niti očitne obrambe 
v vratarjevem prostoru niti 
kontakta krilnih igralcev, do-
pustila sta nevarno igro skozi 
celotno tekmo, zaradi katere 
je eden od igralcev utrpel vi-
dno hudo poškodbo roke in 
notranje krvavitve. V evrop-
ski ligi so nevarni prekrški 
nad krilnimi igralci strogo 
kaznovani oziroma z dobrim 
sojenjem preprečeni. Poleg 
tega tudi primerno oskrbijo 
poškodovane igralce. Na tej 
tekmi v Ribnici pa pristojni 
na igrišču in ob njem kritič-
nemu stanju poškodovanega 
igralca žal niso namenili naj-
manjše pozornosti … 
Po koncu tekme se situacija 
ni zdela resna ne organiza-
torju ne sodnikoma ne zdrav-
niški službi na tekmi ne pri-
stojnim v loškem klubu. Eden 
izmed padcev v rokometu 
pač ... Starša, ki k sreči zves-
to spremljava tekme škofjelo-
ških rokometašev tudi v gos-
teh, sva bila primorana vzeti 
stvari v svoje roke. Sina, ki je 
bil vidno v zelo slabem stanju 
in hudih bolečinah, sva takoj 
odpeljala na urgenco v UKC 
Ljubljana. Vožnja iz Ribnice 
do Ljubljane se je »vlekla«, 
ravno tako čakanje na urgen-

ci, saj je obravnava poškodo-
vancev, ki na urgenco UKC 
niso pripeljani z rešilnim 
avtomobilom, rutinska. Stop-
njo nujnosti obravnave oceni 
administrator ob sprejemu, 
travmatologi poškodovanca 
napotijo na rentgen in preve-
rijo predvsem poškodbe kos-
ti. Med čakanjem na izvid, 
na katerem bi pisalo le, da 
ni vidnih poškodb skeleta, je 
Alen izgubil zavest. Alarm? 
Potrebna je bila takojšnja re-
animacija ter urgentna ope-
racija zaradi hudih notranjih 
krvavitev.
Sreča v vsej tej nesreči? Da, 
da sva bila starša na tekmi 
in ukrepala. In da je bil Alen 
ravno v času izgube zaves-
ti v ambulanti, kjer bi dobil 
opornico in izvid »o neur-
gentni poškodovanosti«. In 
ne nazadnje sreča v nesreči, 
da se Alen ni z ekipo vračal 
domov z avtobusom, saj bi 
brez ustrezne medicinske 
pomoči, ki smo jo morali ob 
brezbrižnosti domačega klu-
ba poiskati sami, na poti do 
Loke »trdno zaspal«.
Zgodba se zaključuje z dob-
ro novico, da Alen okreva. 
Obvezno pa bi morala biti 
opomin vsem delavcem in 
prijateljem športa, da je treba 
na igrišču ukrepati ob vsaki 
poškodbi in podobne situacije 
preprečiti, ter zdravstvenim 
delavcem, da je treba poškod-

be vzeti resno. Predvsem bi 
morala biti v poduk vsem, 
ki so v tem primeru slabo 
ali malomarno opravili svoje 
delo. V prvi vrsti sodnikom 
in sodniški organizaciji, ki so 
dolžni pravično soditi, usta-
viti nevarno igro in na vsa-
ki tekmi zahtevati in doseči 
upoštevanje fair playa oz. 
načel poštene igre pri obeh 
ekipah, ne le pri eni, da pre-
prečijo možne težke posledice 
ali celo ogrožena življenja. 
Organizatorjem tekem in 
društvom, ki morajo na licu 
mesta poskrbeti za ustrezno 
prvo pomoč igralcem, če bi 
jo potrebovali, in poskrbeti, 
da so vsi zdravstveni delavci 
na tekmi obveščeni o prime-
rih nevarnih situacij, in da 
primerno ukrepajo. Rokome-
tni zvezi, ki mora poskrbeti 
za ustrezno izpopolnjevanje 
in usposabljanje sodnikov in 
drugih aktivnih udeležencev 
tekem. Trenerjem, da svoje 
varovance učijo poštene bor-
be in igralcem, da se držijo 
načel poštene igre. In ne na-
zadnje vsem staršem in prija-
teljem rokometa za spodbudo 
igralcev in da se udeležujejo 
tekem tudi v gosteh … morda 
enkrat komu – tako kot je bilo 
v tem primeru – rešijo življe-
nje.

Marija Šibanc

Bohinj – Na planini Zajavornik bo v torek, 11. julija, z začet-
kom ob 8. uri potekal enodnevni sirarski tečaj, ki ga prip-
ravlja Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, enota Bohinj, pod 
vodstvom kmetijskega svetovalca Dušana Jovića. Tečaj je 
namenjen vsem, ki jih zanima postopek predelave mleka. 
Število udeležencev bo omejeno na največ dvanajst. Prijave 
zbirajo do vključno petka, 7. julija, na telefonski številki 051 
684 163 (Ana Beden).

Sirarski tečaj na planini Zajavornik

Tržič – Na četrtkovi seji so občinski svetniki sprejeli dopolnitev 
Odloka o kategorizaciji cest v občini Tržič na odseku tržiškega 
BPT. Gre za zavezo, s katero bo občina v območju nekdanje 
Bombažne predilnice in tkalnice (BPT) uredila javno infrastruk-
turo, kategorizacija ceste pa pomeni pravno podlago, da z inve-
sticijo lahko začnejo. Urejena cesta s komunalno infrastrukturo 
bo v podporo tamkajšnjim dejavnostim, za pešce in kolesarje 
pa bodo uredili pot mimo sotočja Bistrice in Mošenika. 

Občina bo uredila cesto skozi BPT



Rezultati 51. kroga – 25. junija 2017
6, 11, 22, 24, 32, 37, 39 in 9

Loto PLUS: 2, 20, 25, 26, 28, 29, 31 in 37
Lotko: 1 4 7 1 6 0

Sklad 52. kroga za Sedmico: 800.000 EUR
Sklad 52. kroga za PLUS: 1.220.000 EUR
Sklad 52. kroga za Lotka: 410.000 EUR

LOTO

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

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

23Gorenjski glas
torek, 27. junija 2017
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EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik 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

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je 

15  2  0

Lokalno pridelana hrana 
je temelj zdravega pre-
hranjevanja, predvsem 
so živila pridelana 
naravi prijazno, bolj 
polnega okusa in tudi 
nasitna. Kako pestre 
in zanimive obroke 
lahko pripravimo z 
zelenjavo, kot glavno 
sestavino, vam 
ponujamo v novi 
knjigi z recepti za: 
25 domiselnih  
zajtrkov, 25 
osvežilnih solat, 
30 različnih juh, 
15 zanimivih 
enolončnic, 40 
samostojnih jedi 
ter 25 sladic.

Cena knjige je

                         + poštnina

EUR

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Mirjam Grilc

12    5 0

www.gorenjskiglas.si

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.

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA 

V 87. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče in dedek 

Anton Grmek 
iz Kranja

Za dolgoletno požrtvovalno pomoč se iskreno zahvaljujemo ge. Mateji Sekne in ostalemu 
patronažnemu osebju, zdravnici ge. Tatjani Primožič in ge. Elici Govekar. 

Zahvaljujemo pa se tudi vsem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani  
in ker ste ga tako lepo pospremili na njegovi zadnji poti. Še posebna zahvala župniku  

g. Eriku Šviglju, sorodnikom, sosedom, znancem in sodelavcem. 

Žalujoči vsi njegovi 

ZAHVALA

V 93. letu se je od nas poslovila naša draga mama, babica, prababica in teta

Pavla Bučar
po domače Ponavšekova mama iz Šmartna

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno soža-
lje, darovane sveče, svete maše in darove za cerkev. Hvala Zdravstvenemu domu Cerklje 
in patronažni sestri Vesni. Posebna zahvala Pogrebni službi Dvorje, nosačem, pevcem in 

župniku Lucianu Potočniku ter Romanu Travnu za lep pogrebni obred.

Žalujoči vsi njeni

Zapel je zvon 
tebi v slovo ... 
Poln bolečin 
ostaja spomin, 
ostaja praznina, 
molk in tišina ...

NEPREMIČNINE
HIŠE
ODDAM

HIŠO v Gorjah pri Bledu, tel.: 
040/887-425 17002088

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI i30, letnik 2008, zelo dob-
ro ohranjen, registriran 6/2018, tel.: 
040/201-294 17002134

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002059

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  
 17001834

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 17001953

IŠČEM

NA zelenjavarski kmetiji v Križah pri 
Tržiču iščemo pomoč za delo, tel.: 
040/803-066 17002112

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17001837

RAZNO
PRODAM

1000-LITRSKO cisterno ITPP in boč-
no kosilnico za TV, tel.: 041/724-123 
 17002133

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.

Ljubezen in spomini so, kar obstaja.
Hvaležni se oziramo na čas, 
ki smo ga skupaj preživeli.

V 87. letu starosti je umrl naš dragi mož, stric, svak in prijatelj

Jože Vipotnik
iz Mlake pri Kranju

Od njega se bomo poslovili danes, 27. junija 2017, ob 11. uri na pokopališču v Kranju.  
Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: žena Nada in ostalo sorodstvo

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA, bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 17001956

STANOVANJSKA 
 OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

MASIVNO vrtno mizo in 2 klopi, tel.: 
04/59-57-786, 031/605-223 
 17002127

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, oblik in 
motivov, lahko tudi po vašem vzorcu, 
tel.: 040/567-544 17002030

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR  IMT 539, puhalnik za seno, 
stolpni silos poliester, tel.: 041/356-
157 17002129

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 17001879

ZETOR, Deutz, Ursus, Štore, Univerza-
le ali podobno, tel.: 031/851-485  
 17002137

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, zelo kvalitetno vino z nižjo 
kislino, nežnega okusa, ugodno, tel.: 
031/301-103 
 17002115

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustavke 
visokodebelnih dreves, dnevno sveže 
nabrane, ugodno prodajamo. Kmetija 
Princ, Hudo 1, (pri Kovorju), Tržič, tel.: 
041/747-623  
 17002050

EKOLOŠKA pesa, podolgovata in 
okrogla, tel.: 041/239-283 
 17002130

LANSKI fižol češnjevec, cena 3 EUR/
kg, tel.: 031/274-317  
 17002139

RDEČI in črni ribez. Markuta, Čadovlje 
3, Golnik, 04/25-60-048  
 17002138

SEME enoletne trave in ajdo, tel.: 
040/355-865 17002135

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca ČB, tel.: 04/25-
60-223, 031/840-266  
 17002128

BREJE telice, tel.: 031/505-151  
 17002120

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pripeljemo na dom, tel.: 041/710-
113 17001870

KUNCE orjaški lisec, odrasle samice, 
tel.: 041/724-123 
 17002132

ZAJKLJO z mladiči, cena 35 EUR, 
tel.: 040/938-931 17002131

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 17002141

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v parih dneh - nove višje cene. 
Kogler Franz A. d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 17001862

OSTALO
PRODAM

JEČMENOVO slamo, 2.2 ha, tel.: 
031/505-151 17002119

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA DELO v klicnem centru v Kranju 
zaposlimo telefonistke/-e, lahko mlaj-
še upokojenke/-ci. Španovina d.o.o., 
Kranj, Savska Loka 21, 4000 Kranj, 
tel.: 040/130-054 17002090

IŠČEMO slikopleskarja. Primož Bre-
zar s.p., Mlaška cesta 75, Kranj, tel.: 
041/697-467 
 17002136

IŠČEMO mizar - monter, pomočnik 
- monter, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfurt 
 17002140

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, tel.: 041/222-741 
 17001830

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 
 17002000

Ob Vrbskem jezeru  
( Wörthersee -ju) zaposlimo

natakarja (m/ž)
Pogoj so delovne izkušnje. Delo v 
poletni sezoni. Plača po dogovoru 

– višja od kolektivne pogodbe. 
Nudimo vam bivanje. 

Vabimo, da se nam javite na: 
Strandbad Maiernigg,  

tel.: 0043/664/10 57 555
office@strandbad-maiernigg.at
www.strandbad-maiernigg.at
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RAZSTAVE
Slovensko gorsko cvetje
Goreljek – Občine Bled, Bohinj in Gorje vabijo k odprtju in 
ogledu razstave fotografij Slovensko gorsko cvetje, ki jo je 
pripravil Ciril Velkovrh, matematik, bibliotekar, urednik, pla-
ninec, fotograf. Postavljena je v spomin na Jožeta Antoniča, 
domačina v Gorjah, nekdanjega župana občine Bled in člana 
Alpskega kvinteta. Razstavo bodo odprli jutri, v sredo, 28. 
junija, ob 16. uri v prostorih jedilnice Hotela Jelka na Gore-
ljku. Razstavo bo odprl Janez Fajfar, župan občine Bled. V 
glasbenem programu bosta nastopila ustanovitelj Alpskega 
kvinteta Niko Kraigher in pevka Martina Špik.
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Anketa

Tone Stritih  
z Bistrice pri Tržiču:

»Seveda sem ponosen, 
čeprav smo veterani vojne za 
Slovenijo danes rahlo razoča-
rani. Pričakovali smo social-
no državo, več prijateljstva in 
vsekakor ne lopovščine.« 

Jože Teropšič iz Tržiča:

»Seveda sem ponosen. Bi pa 
morale politične stranke bolj 
skupaj držati, da ne bi bilo 
toliko razprtij med levimi in 
desnimi ... S tem mislim, da 
bi bilo za Slovenijo in za naše 
mlade ljudi veliko bolje.«

Vojko Damjan  
iz Podljubelja:

»Ponosen sem bil, ko sem se 
boril za to državo, ponosen 
sem še danes, vendar razoča-
ran. Življenje je postalo slab-
še, ko so se ''rodili'' tajkuni. 
Je borba za službe ...«

Mateja Klemenčič  
z Bistrice pri Tržiču:

»Sem ponosna, saj je verje-
tno vsak. Je bilo pa življenje 
včasih lažje. Danes je težje 
dobiti službo, mlade druži-
ne se iz ekonomskih razlogov 
tudi težje osamosvojijo.«

Suzana P. Kovačič

Ob dnevu državnosti so or-
ganizirali 17. Pohod po poteh 
TO Tržič na planino Koroši-
co in slovesnost pri spo-
minskem obeležju Policij-
skega veteranskega društva 
Sever na mejnem prehodu 
Ljubelj. Nekaj udeležencev 
pohoda smo vprašali, ali so 
ponosni na lastno državo.

Je ena in edina

Valentin Klemenčič  
z Bistrice pri Tržiču:

»Absolutno sem ponosen na 
državo Slovenijo, samo eno 
imamo, žal se določeni ljudje 
tega ne zavedajo. Predvsem 
politiki bi lahko več skrbeli za 
druge, ne samo zase.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Igor Kavčič

Kranj – Makedonsko kultur-
no društvo Sv. Ciril in Me-
tod, ki sodi med najbolj ak-
tivna makedonska društva 
v Sloveniji, letos praznu-
je 25-letnico delovanja. Po-
leg folklorne dejavnosti so v 
društvu zelo aktivni na likov-
nem področju, saj so doslej 
pripravili že več kot 70 raz-
stav priznanih slovenskih 
in tujih likovnih umetnikov. 
Pretekli četrtek so v sodelo-
vanju s kranjsko izpostavo 
JSKD pripravili enodnev-
no likovno kolonijo za učen-
ce osnovnih šol. Kolonije so 
se udeležili po trije likov-
no nadarjeni učenci iz pe-
tih šol: OŠ Vodice z mento-
rico Darinko Klopčič, OŠ Ju-
rija Vege iz Moravč z mento-
rico Inge Ivartnik, OŠ Med-
vode z mentorico Mojco Pin-
tar, OŠ Jakoba Aljaža Kranj 
z mentorico Tatjano Logar 

in OŠ Simona Jenka Kranj z 
mentorico Romano Renko. 
Organizator je za delo prip-
ravil risalne liste, tempere 
in čopiče, voščenke, paste-
le, oglje, svinčnike in radir-
ke. Osnovnošolci, večinoma 
dekleta, so se razkropili po 
starem delu mesta pred gle-
dališčem, na Cankarjevi uli-
ci, Plečnikovih stopnicah, 
na vrtu Khislsteina iskali za-
nimive motive in ustvarjali 
v tehnikah tempere, risbe s 
svinčnikom, ogljem, meša-
nih tehnikah.

Po treh urah risanja in sli-
kanja na ulici so si v prosto-
rih makedonskega društva 
skupaj s strokovnim vodjem 
mag. Bogetom Dimovskim 
ogledali izdelke, pripravili 
pa so jim tudi pogostitev. Iz-
brana na koloniji ustvarjena 
dela bodo 20. julija predsta-
vljena v galeriji Bala v Kra-
nju, objavljena pa bodo tudi 
v zloženki.

Mladi slikali Kranj
Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in Metod je 
ob petindvajsetletnici delovanja organiziralo prvo 
likovno kolonijo za osnovnošolce.

Osnovnošolci so po Kranju iskali zanimive slikarske motive. 
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Škofja Loka – Minulo sobo-
to so v Škofji Loki čas zavr-
teli za nekaj stoletij nazaj 
in po ulicah in trgih starega 
mestnega jedra so se znova 
sprehajali meščani, odeti v 
srednjeveška oblačila. S šte-
vilnimi stojnicami so priča-
rali pisano sejemsko dogaja-
nje, na različnih prizoriščih 
pa je bilo mogoče spremlja-
ti nastope plesnih in glasbe-
nih skupin. Prisluhniti je 
bilo mogoče tudi pravljicam 
iz loške zgodovine ali svoje 

spretnosti preizkusiti v ro-
kodelskih delavnicah. 

Meščani in nastopajoči so 
se tako v soboto odeli v histo-
rična oblačila in se v prome-
nadi najprej sprehodili po tr-
gih in ulicah starega mestne-
ga jedra, kjer je nato zavlada-
lo pravo srednjeveško vzduš-
je. Na tradicionalnem sobot-
nem semnju na Mestnem in 
Spodnjem trgu so oživili sta-
re domače obrti in rokodelsko 
tradicijo, na različnih prizori-
ščih v starem mestnem jedru 
pa je bilo mogoče spremlja-
ti historične plese in glasbo. 

Na osrednjem odru so nasto-
pili člani plesne skupine Lon-
ca, glasbene zasedbe Noreia 
ter plesalci Viteškega reda Ju-
rija in Volka Engelberta Tur-
jaškega. Za pravi spektakel je 
poskrbela skupina Taboršti 
kupci iz pobratenega mes-
ta Tabor z metanjem zastav 
in mečevanjem. Poskusiti je 
bilo mogoče tudi dobrote iz 
loške kulinarične dediščine, 
med drugim loško medlo, ki 
jo je pripravljalo Prosvetno 
društvo Sotočje. Ker je škof-
jeloško območje še danes bo-
gato z miti, legendami in s 

pripovedkami, so eno izmed 
njih obudili v dramski igri 
Hudičeva brv, ki so jo čez dan 
ponovili kar petkrat. Na svoj 
račun so prišli tudi najmlajši 
obiskovalci Historiala, za ka-
tere so na Spodnjem trgu in 
vrtu Loškega gradu pripravili 
zanimive delavnice, rokodel-
nice in igrarije, v knjižnih ko-
tičkih pa so se lahko potopili 
v svet pravljic. Festivalsko do-
gajanje so zaokrožili z večer-
nim nastopom zasedbe Kata-
lena, s katero se je bilo mogo-
če podati na potovanje v glas-
beno preteklost. 

Čas zavrteli v preteklost
Na festivalu Historial so v soboto znova obudili loško zgodovino s prikazi starih obrti, kulinariko, 
oblačilno kulturo preteklih stoletij ter staro glasbo, plesi in legendami.

V Škofji Loki so v soboto čas zavrteli za nekaj stoletij v preteklost. / Foto: Andrej Tarfila

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne so 
popoldanske plohe in nevihte. Jutri bo delno jasno, popoldan 
in ponoči bo deževalo, možne so nevihte. V četrtek bo spre-
menljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. 
Vse dni bo pihal jugozahodnik, najmočneje v četrtek.

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

Radovljica – Linhartov trg je izvrstna kulisa za manjše pole-
tne koncerte. Že vrsto let se vsak četrtek zvečer v mesecu juliju 
predstavljajo slovenske in mednarodne glasbene zasedbe, ki 
jih občasno spremljajo plesni nastopi ali ulične predstave. Prvi 
letošnji koncert bo že ta četrtek, 29. junija, od 21. ure naprej, ko 
se bo predstavila slovenska skupina, ki preigrava glasbo kultne 
rokovske skupine The Doors. V sklopu četrtkov na trgu bo pote-
kal tudi tako imenovani Street Food pod znamko Okusi Radol'ce, 
v juliju pa bo na sporedu tudi ulično gledališče Ana Desetnica.

Četrtki na Linhartovem trgu


