
9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 9. julija 2019

Leto LXXII, št. 54, cena 1,85 EUR                   Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Naj bo doživetje morja 
za vsakega otroka
Revščina je lani zaznamovala otro-
štvo vsakega osmega otroka pri 
nas. Četudi turistični ponudniki 
oglašujejo »super ugodne« poči-
tnice, so te tudi v svojih najskro-
mnejših oblikah nedosegljive soci-
alno šibkim družinam.

3

GORENJSKA

Dva nova  
častna občana
V Medvodah so obeležili občinski 
praznik. Po dolgem času so pode-
lili tudi naziv častni občan, prejela 
sta ga kar dva: Janez Šušteršič in 
Jožef Šiler. Slovesno so odprli 
novo tržnico, mestni park in prire-
ditveni prostor.

7

ŠPORT

Največ pokazal Zajc
Z zmago in drugim mestom so 
slovenski smučarski skakalci odpr-
li novo tekmovalno sezono. Na 
tekmah celinskega pokala v Kranju 
je obakrat na stopničke skočil Timi 
Zajc, poleg Rusa Jevgenija Klimo-
va prvo ime minulega skakalnega 
konca tedna v Kranju.

9

ZANIMIVOSTI

Življenje teče  
in nič ne reče
V soboto je stopeti rojstni dan pra-
znovala najstarejša Tržičanka in 
najstarejša Gorenjka Metka Kav-
čič. Rojstnodnevno praznovanje 
so združili s praznovanjem štiride-
setletnice delovanja Doma Petra 
Uzarja Tržič.

21

VREME

Danes bo pretežno oblačno 
s krajevnimi padavinami. 
Jutri in v četrtek bo delno 
oblačno in sveže. Pihal bo 
veter vzhodnih smeri.

14/22 °C
jutri: delno oblačno 

Priloga:

Loške novice

Aleš Senožetnik

Cerklje – V središču Cerkelj 
že nekaj časa poteka grad
nja komunalne infrastruk
ture, prejšnji teden pa je mi
moidoči na gradbišču opa
zil ostanke zidovja in o tem 
obvestil kranjsko območ
no enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni
je (ZVKDS). Kot nam je po
vedala konservatorka in ar
heologinja iz kranjskega 
ZVKDS Judita Lux, so arhe
ologi ob prihodu na lokaci
jo ugotovili, da ne gre zgolj 
za ostanke zidov, ki najver
jetneje pripadajo obramb
nemu stolpu iz časa turških 

vpadov, temveč je na tem ob
močju tudi več skeletov. Do 
zdaj so našli celo uhane, naj
verjetneje iz brona. »Zelo 
verjetno gre za slovansko 
grobišče iz desetega ali enaj
stega stoletja, kar kaže na to, 
da utegnejo biti v bližini tudi 
ostanki naselbine,« nam je 
povedala Judita Lux, ki doda
ja, da bo kaj več podrobnosti 
glede najdbe, ki je za strokov
njake precejšnje preseneče
nje, znanih, ko bodo arheo
logi iz podjetja Avgusta, ki 
trenutno preučujejo obmo
čje, zaključili svoje delo. »To 
je bilo za nas popolno prese
nečenje, saj nahajališča tu
kaj nismo pričakovali,« še 

dodaja Luxova, ki poudarja, 
da zelo dobro sodelujejo tudi 
z občinsko upravo, ki je do 
najdbe pristopila pozitivno.

»Kot kaže, so ljudje cer
kljansko območje poseljeva
li že bistveno prej, kot smo 
mislili,« je novico komenti
ral cerkljanski župan Franc 
Čebulj, ki si želi, da bi najde
ne predmete lahko razstavili 
tudi v Petrovčevi hiši. 

Koliko bo najdba, zaradi 
katere so komunalna dela 
začasno ustavili, vpliva
la na potek gradnje kanali
zacijskega in vodovodnega 
omrežja v Cerkljah? 

V Cerkljah našli slovansko grobišče
Med gradnjo komunalne infrastrukture v središču Cerkelj so nepričakovano 
naleteli na slovansko grobišče iz desetega ali enajstega stoletja.

V Cerkljah so med gradnjo komunalne infrastrukture naleteli na ostanke obrambnega zidu 
in slovansko grobišče. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Radovljica – Zunaj Slove
nije živi približno pol mili
jona Slovencev in oseb slo
venskega rodu, ki se s tem 
še vedno identificirajo. To je 
kar petina slovenskega na
roda. Mnogi med njimi v 
okviru tradicionalnega sre
čanja izseljencev, zamej
cev in zdomcev Dobrodo
šli doma vsako leto obišče
jo Slovenijo. Zanje pripra
vijo pester program z ogledi 
Slovenije, druženji, nastopi, 
razstavami, razpravami na 
temo izseljenstva, potekal 
je tudi nogometni turnir ... 

Radovljica gostila izseljence
Rojaki iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Italije, Švedske, Argentine, ZDA, Avstralije 
in od drugod so na osrednjem prizorišču v radovljiškem Grajskem parku uživali v druženju in kulturnih 
nastopih, ki so jih pripravili člani kulturnih društev Slovencev z vsega sveta.

Kulturni program na srečanju so oblikovali člani kulturnih društev Slovencev z vsega 
sveta. Navdušili so tudi dijaki iz Argentine Rast 48, ki so na enomesečnem spoznavanju 
domovine prednikov. Obiskujejo poletno šolo slovenskega jezika, se družijo s sorodniki, 
povzpeli se bodo tudi na Triglav. / Foto: Tina Dokl42. stran

Andraž Sodja

Ribčev Laz – V petek zvečer 
se je ob Bohinjskem jezeru, 
in sicer na pomolu v Ribče
vem Lazu, zbrala velika mno
žica, ki je ob glasbi Anje Baš 
in Mitje Jeršiča nestrpno ča
kala, da uzre prenovljeno tu
ristično ladjico, ki zdaj nosi 

ime Triglavska roža. Prista
nek ladje je spremljal bučen 
aplavz, ki je bil namenjen ne 
le ladji, temveč tudi njeni bo
tri, 104letni najstarejši Bo
hinjki Angeli Hodnik, ki je s 
šampanjcem poskrbela tudi 
za krst ladjice.

Turistična ladjica z 
bohinjsko podobo
V Bohinju so v petek zvečer slovesno krstili 
prenovljeno turistično ladjico, s katero je Bohinj 
dobil ladjico z domačo, bohinjsko podobo. Prvič 
jo upravlja dekle – Lucija Rozman.

44. stran

46. stran
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Knjigo prejme ANTON BERNIK iz Selc.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Eden najbolj prepoznavnih in ce-
njenih ženskih vokalov z območja 
naše regije Marija Šerifović se po-
novno vrača v Ljubljano v petek, 
18. oktobra 2019. Marija že več kot 
15 let navdušuje s svojim vokalom 
ter seveda s prepričljivo in močno 
čustveno interpretacijo. Izdala je 
pet studijskih albumov ter števil-
ne uspešnice – nedvomno je ob-
činstvu najbližja pesem Molitva, 
s katero je leta 2007 osvojila prvo 
mesto na tekmovanju Pesem Evro-
vizije na Finskem. Poleg Molitve je 
Marija poslušalce prepričala tudi z uspešnicami Svoja i tvoja, 
Sama i nervozna, Pametna i luda, Nije ljubav to. Z njimi se 
je povzpela prav na vrh regionalne pop scene. Vstopnice si 
lahko zagotovite na vseh Eventimovih prodajnih mestih in na 
spletni strani www.eventim.si. Naročniku Gorenjskega glasa 
bomo podarili dve vstopnici, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri uspešnice Marije Šeri-
fović. Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 18. julija 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri Slovenska popevka pod zvezdami Soriške pla-
nine, objavljeni 28. junija 2019, prejme dve vstopnici Boris 
Benedičič iz Železnikov. Čestitamo. 

Marija Šerifović prihaja v Ljubljano

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Gorenjske 
banke so na aprilski skup-
ščini izglasovali izključitev 
95 še preostalih manjšin-
skih delničarjev iz lastništva 
banke, pri tem pa naj bi od-
pravnina znašala 298 evrov 
za delnico oziroma prav to-
liko, kot je AIK banka po-
nudila delničarjem v okviru 
prevzemne ponudbe. Kri-
stjan Verbič, ki se je udele-
žil skupščine v imenu Vses-
lovenskega združenja malih 
delničarjev, je že na skup-
ščini napovedal možnost 

izpodbijanja sklepa o izti-
snitvi. V združenju so na-
poved uresničili in na Okro-
žno sodišče v Kranju vloži-
li predlog za sodni preizkus 
denarne odpravnine. Ugota-
vljajo namreč, da je denar-
na odpravnina bistveno pre-
nizka in da bi glede na zad-
nje primere prodaje nekate-
rih bank bila lahko še enkrat 
višja. Ker doslej od banke 
niso prejeli podatkov za iz-
račun višine primerne od-
pravnine, sodišču predlaga-
jo, da naj banko zaveže k pre-
dložitvi izkazov banke, ceni-
tev družbe in nepremičnin 

in druge podatke, ki so po-
membni za izračun odprav-
nine. Sodišču še predlagajo, 
da pozove banko k odgovoru 
na predlog združenja in da 
strankama v postopku pusti 
dovolj časa za sklenitev spo-
razuma. 

V Gorenjski banki odgo-
varjajo, da ocene izključe-
nih delničarjev o neprimer-
nosti ponujene odpravnine 
ne morejo komentirati, saj 
je njihova zahteva naslov-
ljena na AIK banko kot ve-
činskega delničarja. Kar za-
deva očitek o kršitvi pravi-
ce do zagotovitve informacij 

delničarjem, v Gorenjski 
banki pojasnjujejo, da so v 
sklicu skupščine delničarje 
posebej opozorili na to, da 
je celotno gradivo za skup-
ščino, tudi poročilo glavne-
ga delničarja o izključitvi 
manjšinskih delničarjev 
(vključno s pojasnilom pred-
postavk za prenos delnic in 
o primernosti višine denar-
ne odpravnine), na vpogled 
na sedežu banke, vendar se 
nihče od izključenih delni-
čarjev ni zglasil v banki ali 
jih pisno oziroma po elek-
tronski pošti zaprosil za gra-
divo.   

Sodni preizkus odpravnine
Vseslovensko združenje malih delničarjev je na Okrožno sodišče v Kranju vložilo predlog za sodni 
preizkus denarne odpravnine, ki naj bi jo prejeli izključeni manjšinski delničarji Gorenjske banke.

Osrednji del srečanja je v so-
boto gostila Radovljica, orga-
nizatorji so pripravili pisan 
program na več lokacijah po 
celem mestu. Rojaki iz Bo-
sne in Hercegovine, Hrva-
ške, Srbije, Makedonije, Ita-
lije, Švedske, Argentine, 
ZDA, Avstralije in od dru-
god so na osrednjem prizori-
šču v Grajskem parku uživa-
li v druženju in kulturnih na-
stopih, ki so jih pripravili čla-
ni kulturnih društev Sloven-
cev z vsega sveta. Nagovori-
la sta jih tudi minister za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu Peter Jožef Česnik in žu-
pan Radovljice Ciril Globoč-
nik, uradnemu delu je sledil 
koncert skupine Manouche.

Med udeleženci so bili tudi 
številni mladi, med njimi de-
nimo osemnajst maturan-
tov iz Argentine Rast 48, to je 
že 48. generacije dijakov sre-
dnješolskega tečaja sloven-
skega jezika, ki so na enome-
sečnem spoznavanju dežele 
babic in dedkov. Pred priho-
dom v Slovenijo so si ogleda-
li Rim in Vatikan in se sreča-
li s papežem Frančiškom, v 

Sloveniji pa obiskujejo pole-
tno šolo slovenskega jezika, 
obiskujejo največje zname-
nitosti, sprejel jih je ljubljan-
ski nadškof Stanislav Zore, 
družijo se s slovenskimi so-
rodniki, povzpeli se bodo tudi 
na Triglav. Navdušili so tudi v 
kulturnem programu.

Med mladimi udeležen-
ci je bil tudi Anton Rozman 
iz Čikaga. Šestnajstletni di-
jak je v Sloveniji prvič, njegov 
stari oče je iz Bohinja, stara 
mama iz Kranja. V ZDA sta 

emigrirala po drugi svetov-
ni vojni. Antonova mama je 
bila rojena v ZDA, a je s svojo 
mamo vedno govorila sloven-
sko. Tudi Anton govori jezik 
svojih prednikov. Slovenija ga 
je navdušila, bil je na morju, v 
Kranju, na Brezjah, v Maribo-
ru, Ljubljani, na Bledu ... Kot 
je povedal, se želi vrniti v Slo-
venijo na študij, kot nadarjen 
glasbenik v Ljubljani želi štu-
dirati čelo. 

Anton je tako odličen pri-
mer »kroženja, povezovanja 

in vračanja v domovino«, kot 
je to opisala ena od govornic 
na srečanju Karla Urh, pod-
predsednica Komisija za od-
nose s Slovenci v zamejstvu 
in po svetu. Opozorila je na 
skrb vzbujajoč trend izselje-
vanja, saj mladi odhajajo v 
tujino, le redki pa se potem 
tudi vrnejo. 

Največja narodna skup-
nost Slovencev v zamejstvu 
sicer živi v Italiji, kjer se za 
Slovenca opredeljuje okoli 
80.000 ljudi, sledi Avstrija 
s 50.000. Na Madžarskem 
naj bi živelo okoli pet tisoč 
pripadnikov slovenske na-
rodne skupnosti, na Hrva-
škem pa po uradnih podat-
kih deset tisoč. Slovenci so 
svoj novi dom našli tudi v 
drugih evropskih državah, 
živijo v vseh državah bivše 
Jugoslavije, okoli 50.000 
jih živi v Nemčiji, 20.000 v 
Franciji in pet tisoč v Veliki 
Britaniji. Na drugih celinah 
je najbolj živahna slovenska 
skupnost v ZDA, kjer se za 
potomce slovenskega rodu 
opredeljuje 300.000 oseb. 
Večje skupnosti Slovencev 
živijo še v Kanadi, Argenti-
ni in Avstraliji.

Radovljica gostila izseljence
31. stran

Šestnajstletni dijak Anton Rozman iz Čikaga je v Sloveniji 
prvič. Stari oče je iz Bohinja, stara mama iz Kranja, 
emigrirala sta po drugi svetovni vojni. Antona je domovina 
njegovih starih staršev tako navdušila, da si želi vpisati se 
na študij čela v Ljubljani. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – V četrtek je 
pri postaji letališke polici-
je na Brniku potekala tradi-
cionalna spominska slove-
snost, na kateri so se spom-
nili časa osamosvajanja Slo-
venije in predvsem takra-
tnega napada na brniško le-
tališče. Dogodek sta skupaj 

z Občino Cerklje organizi-
rala Policijsko veteransko 
združenje Sever Gorenj-
ska in Zveza veteranov voj-
ne za Slovenijo Kranj. Slav-
nostna govornica je bila 
poslanka in članica Policij-
skega veteranskega društva 
Sever – Specialna enota Ma-
teja Udovč, ki se je spom-
nila tedanjih dogodkov in 

še posebej tudi žrtev napa-
da na letališče, pripadnika 
Teritorialne obrambe Petra 
Petriča ter nemškega in av-
strijskega novinarja Nicola-
sa Vogla in Norberta Wer-
nerja. »Veteranske organi-
zacije in njihovi člani si mo-
ramo prizadevati za ohranja-
nje in prenašanje vrednot 
osamosvojitvene vojne na 

mlajše rodove. Hvala vsem, 
ki ste nam omogočili, da da-
nes lahko živimo v svobod-
ni, samostojni Sloveniji,« je 
sklenila Udovčeva.

Kulturni del programa so 
zaokrožili pevci Folklorne 
skupine Klas, Kulturnega 
društva Folklora Cerklje na 
Gorenjskem in kvintet Or-
kestra slovenske Policije.

Spominska slovesnost na letališču
Na brniškem letališču so se s slovesnostjo poklonili žrtvam in spominu na dogodke izpred 
osemindvajsetih let.

Andraž Sodja

Ukanc – Občina Bohinj, Javni 
zavod Triglavski narodni park 
in Turizem Bohinj so s podpo-
ro lokalne skupnosti v soboto, 
6. julija, v Ukancu, enem naj-
lepših delov Bohinja, pripra-
vili promocijski dan umirja-
nja prometa in spodbujanja 
trajnostne mobilnosti. Tako 
so od 8. do 18. ure omejili pro-
metni dostop v Ukanc in omo-
gočili obisk Ukanca in naprej 
slapa Savica z organiziranimi 
brezplačnimi prevozi in po-
hodniškimi izleti. Istočasno 
se je tovrstna promocijska 
akcija odvijala tudi na gorski 
cesti na Mangart. Kot je po za-
ključku akcije povedal direk-
tor Turizma Bohinj Klemen 
Langus, je za njimi uspešen 
dan. »Sporočilnost dogodka 
je jasna, želimo zaščititi nara-
vo Bohinja, tako zaradi same 
narave kot tudi zaradi obisko-
valcev, saj jim s tem omogoča-
mo pristno in trajnostno doži-
vetje izjemne narave Bohinja. 

Vse se je odvijalo brez težav, 
gostje so akcijo pozdravili. To 
kažejo tudi številke, saj smo z 
ladjicama v soboto prepeljali 
kar 1050 potnikov, kar je tre-
ba deloma pripisati brezplač-
ni vožnji, sicer pa je gostom s 
kartico mobilnosti ta že sedaj 
na voljo brezplačno.« 

Kot še dodaja Langus, so go-
stje v celoti upoštevali navodi-
la in omejitve, tako niso zabe-
ležili prav nobenih težav, po 
prvih odzivih na družbenih 
omrežjih pa za zdaj ni nobe-
ne kritike, tako da v prihod-
nje razmišljajo o širitvi obmo-
čja, ki bi ga iztrgali prometu. 
»Glavno sporočilo je, da zmo-
remo tudi brez avtomobilov. 
Potrebna je dobra mera pogu-
ma in želimo si, da bi se na-
šim akcijam pridružili tudi 
drugi kraji v območju Julij-
skih Alp. Po dosedanjih infor-
macijah so tudi v Posočju z re-
zultati promocijskega dne za-
dovoljni, tako upamo, da se 
bodo tem ukrepom pridruži-
li tudi drugi.«

Promocijski dan 
umirjanja prometa
V Bohinju in Posočju so minulo soboto pripravili 
promocijski dan umirjanja prometa in za en dan 
za promet zaprli Ukanc ter mangartsko gorsko 
cesto. V Bohinju so z rezultatom zelo zadovoljni.
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Eden najlepših tednov 
letošnjega poletja

K onec šolskega leta je bil, 
otroci so se pogovarjali 
(nekateri tudi tekmova-

li) med seboj, kako jih bodo 
preživeli. V sodobni slovenski 
družbi je visoko na vredno-
stni lestvici tudi to, kje jih 
bodo preživeli. Postavljanje s 
počitnicami »kdo ve, kje vse« 
tako postane bolečina za tiste 
otroke, katerih starši ne zmo-
rejo finančnega stroška niti za 
enodnevni družinski izlet, kaj 
šele za več dni nekje na mor-
ju. Pod pragom revščine je v 
Sloveniji lani živelo 45 tisoč 
mladoletnih oseb. Revščina 
ima več obrazov, kajti revne so 
tudi družine, v katerih starši 
imajo službo, a jim minimalni 
prejemki ne zagotavljajo niti 
dostojnega življenja, o družin-
skih počitnicah pa si še sanjati 
ne upajo. Koliko tega ostaja 
nevidnega, za štirimi stenami 
... Kajti namesto da bi bilo v 
pogosto citirano bogati današ-
nji družbi sram odgovorne de-
ležnike, je za to, da so podpla-
čani, sram starše. Narobe svet.

Malo smo tudi zaspali kot 
čuteča družba. Nedolgo nazaj 
smo praznovali dan državnos-
ti. Slišala sem nekaj govorov, 
speve blaginji, nizki brezpo-
selnosti, odličnosti. Lepo je 
svojo državo imeti rad in lepo 
je tudi, če se v njej lepo živi. 
A prezreti šibkejših ne gre. Si 
predstavljate, da nekdo govori, 
kako je vse odlično, ko pa nek-
do niti prve črke te besede ne 

more užiti? Malce realnosti ne 
škodi. 

Sreča seveda ni (samo) v 
dobrinah, je v mnogih drobnih 
rečeh, ki jih iz srca privoščim 
vsakemu otroku. Sreča je lahko 
metanje kamenčkov v vodo na 
Kokri v družbi prijateljev. Sreča 
je, da med počitnicami lahko le-
nariš. Sreča je ... včasih tudi to, 
da lahko odpotuješ nekaj deset, 
morda nekaj sto kilometrov da-
leč od vsakdanjih skrbi in težav. 
Humanitarne organizacije, 
kot so Slovenska karitas, Rdeči 
križ Slovenije, Zveza prijateljev 
mladine Slovenije s pomočjo 
donatorjev in podpornikov – po-
gosto so to posamezniki, čuteči 
državljani – otrokom iz social-
no šibkejših ali kako drugače 
ogroženih družin omogočajo 
poletne tabore, letovanja. Iskre-
no privoščim vsakemu otroku, 
da doživi okus morske vode. Ali 
pa tabor nekje drugje v naravi, 
kjer se v družbi prostovoljcev 
animatorjev iskri od smeha in 
brezskrbnosti. Zagotovo bodo 
ostali lepi spomini, in ko bo kdaj 
kasneje hudo, bodo prav ti spo-
mini obliž. 

Preskrbljenim je morje nekaj 
tako samoumevnega, da ga po-
gosto še »vidijo« ne več. Kako 
iskreno pa je veselje otrok, ki ga 
vidijo prvič. In njihova zahva-
la tistim, ki so jim to doživetje 
omogočili. »Teden Biserov je bil 
eden najlepših tednov letošnje-
ga poletja,« je zapisala deklica 
na letovanju Slovenske karitas. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Po podat-
kih Statističnega urada Slo-
venije je v letu 2018 skoraj 
vsak sedmi prebivalec naše 
države živel pod pragom 
revščine. Med najbolj ranlji-
vimi so otroci. Pod pragom 
revščine je lani živelo 45 ti-
soč ali 11,7 odstotka vseh 
mladoletnih otrok. »V Rde-
čem križu Slovenije (RKS) 
menimo, da smo starejši 
dolžni otrokom zagotavljati 
najboljše možne pogoje za 
zdrav in skladen razvoj, in 
ker opažamo, da stiske niso 
samo materialne, ampak je 
vedno več tudi drugih, zara-
di bolezni, izgube bližnje-
ga ..., ki jih morajo v dru-
žini skupaj predelati, smo 
se letos odločili, da v vses-
lovenski humanitarni akci-
ji Peljimo jih na morje zbi-
ramo sredstva tudi za leto-
vanje družin. Prihodnje leto 
bodo s tako zbranimi sred-
stvi v Mladinskem zdravi-
lišču in letovišču RKS De-
beli rtič brezplačno letova-
le tudi družine,« je sporo-
čila Mirjana Jarc iz RKS. V 
sodelovanju z vsemi 56 ob-
močnimi združenji pa RKS 
tudi letos med vsemi šolski-
mi počitnicami organizira 
letovanja socialno ogrože-
nih otrok s pomočjo namen-
skih sredstev iz različnih vi-
rov: Fundacije za financira-
nje invalidskih in humani-
tarnih organizacij (FIHO), 
donatorskih sredstev Tu-
ševe akcije Pričarajmo na-

smeh, ki bo letos že 17. pole-
tje zapored pričaral nasmeh 
petstotim otrokom, akcije 
Zaigraj z nami, ki jo izvaja-
jo v sodelovanju s Fundaci-
jo PlayersPromotion, in pa 
vseslovensko humanitarno 
akcijo Peljimo jih na mor-
je, za katero prispevajo tudi 
gledalci in poslušalci dobro-
delnega koncerta RKS. »Le-
tošnje poletne počitnice bo 

v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču RKS Debeli rtič 
letovalo tudi štirideset soci-
alno ogroženih otrok z Go-
renjskega. Območni zdru-
ženji RKS Kranj in Škofja 
Loka poleg tega organizira-
ta tudi zdravstveno letova-
nje otrok,« je povedala Jar-
čeva.

Daleč stran od vsakdanjih 
skrbi in težav

Tudi Slovenska karitas v 
poletnem času po različnih 
krajih organizira vrsto aktiv-
nosti za otroke in družine v 

stiski. Tako na primer v Por-
torožu organizirajo letova-
nje Počitnice Biserov. »Naš 
namen je omogočiti otro-
kom in mladostnikom, da 
preživijo prijeten teden na 
morju, daleč stran od vsako-
dnevnih stisk in težav. Veči-
na otrok prihaja iz družin, ki 
jim Karitas tudi drugače po-
maga z materialno pomočjo 
ali pa se soočajo z drugimi 

stiskami: smrt staršev, raz-
veze, različne zlorabe, bole-
zen, invalidnost, rejništvo ... 
Otroci so tudi različnih na-
rodnosti in vere, kar ni ovira 
za vključitev v program. Le-
tos bo na morje odšlo več kot 
dvesto otrok in mladostni-
kov iz cele Slovenije, od tega 
več kot sedemdeset otrok in 
mladostnikov z Gorenjske-
ga in iz osrednje Slovenije. 
Spremljalo jih bo sto mladih 
prostovoljcev in voditelji,« je 
sporočila Mojca Kepic iz Slo-
venske karitas. 

Za družine v stiski Sloven-
ska karitas organizira vsako 
leto letovanja v Sončni hiši v 
Portorožu. Družine, ki se te-
densko zamenjajo, prihaja-
jo iz različnih krajev Slove-
nije. Skupno letuje več kot 
sedemdeset družin (predvi-
doma 270 udeležencev) in 
osemdeset spremljevalcev 
(vodje, prostovoljci, kuha-
rice, duhovnik). »Za druži-
ne z Gorenjskega in iz osre-
dnje Slovenije imamo na vo-
ljo dva termina, tako omo-
gočimo vsako leto počitni-
kovanje ob morju približ-
no dvajsetim družinam, ki 
imajo skupaj običajno več 
kot sedemdeset družinskih 
članov,« je še pojasnila Moj-
ca Kepic: »Če povzamemo: 
Slovenska karitas omogoči 
vsako leto od maja do sep-
tembra v različnih progra-
mih več kot 650 socialno 
ogroženim osebam počitni-
kovanje ob slovenski obali.«

Letovanja tudi za otroke 
s posebnimi potrebami iz 
socialno ogroženih družin

Počitnice otrokom in mla-
dostnikom omogoča tudi 
Zveza prijateljev mladine 
Slovenije (ZPMS). Tako so 
na primer lani na Gorenj-
skem (na območju uprav-
nih enot Jesenice, Kranj, Tr-
žič, Škofja Loka in Radovlji-
ca) v ZPMS zagotovili in raz-
delili toliko sredstev, da je le-
tovalo šest otrok s posebni-
mi potrebami iz sredstev 
FIHO, 61 otrok iz Pomeži-
ka in pet otrok s posebnimi 
potrebami iz socialno ogro-
ženih družin iz sredstev od 
prodaje gobastih krp, ki jih 
je spremljalo pet spremlje-
valcev. »Če pa se osredoto-
čim na podatke iz poročil 
DPM Škofja Loka in ZDPM 
Jesenice (kjer so prikazani 
tudi drugi viri financiranja: 
ZZZS, občina, lokalni do-
natorji), pa so zadeve nas-
lednje: v organizaciji DPM 
Škofja Loka je lani brezplač-
no letovalo 112 otrok, 456 jih 
je imelo letovanje delno so-
financirano, 27 otrok je le-
tovalo samoplačniško. Ve-
činoma je sredstva zagoto-
vila ZZZS. V organizaciji 
ZDPM Jesenice je brezplač-
no letovalo 11 otrok, 81 jih 
je imelo letovanje delno so-
financirano, 293 jih le leto-
valo samoplačniško,« pa je 
sporočila Lea Štumberger iz 
ZPMS.

Naj bo doživetje morja  
in sonca za vsakega otroka
Revščina je lani zaznamovala otroštvo vsakega osmega otroka pri nas. Četudi turistični ponudniki 
oglašujejo »super ugodne« počitnice, so te tudi v svojih najskromnejših oblikah nedosegljive socialno 
šibkim družinam. Stisko otrok vsaj malo omilijo programi letovanj humanitarnih organizacij in dobri 
ljudje tudi z donacijami, ki vsaj za kak dan osrečijo otrokov počitniški dan. 

Vodne radosti, dotik morja, nabiranje školjk, poletni večer s prijatelji daleč od vsakdanjih 
skrbi ... vsaj za en dan. /Foto: Tina Dokl

Misel mamice deklic, ki sta bili na letovanju Počitnice 
biserov: »Deklici sta bili prijazno sprejeti na letovanje. 
Vaša dobra dela, spoštovani animatorji, voditelji, 
organizatorji in kuharji letovanja, bodo večno zapisani 
v srčkih in mislih deklic. Omogočili ste jima znanje, 
sprejetost, obilo topline in predvsem nepozabne 
počitnice. Naša hvaležnost je neizmerna. Hvala, hvala 
vam za vse priklicane velike nasmehe. Vsem skupaj in 
vsakemu zase. Iz vsega srca!«
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Maša Likosar

Kropa – Skozi stoletja so ko-
vaški šmaren praznovali na 
različne načine, zadnjih 23 
let pa domačini pripravijo 
pestro večdnevno dogajanje, 
kjer podoživijo zgodbo pred-
nikov. »Talili smo rudo, pos-
tavili oglarsko kopo in kuha-
li oglje, kovali žeblje. Svoja 
vrata so odprli Kovaški mu-
zej, muzejska hiša Fovša-
ritnica, vigenjc Vice in to-

varna UKO,« je soboto do-
gajanje strnila Metka Kav-
čič, predsednica Turistične-
ga društva Kropa, in nadalje-
vala: »Iz povojne generacije, 
ki se je priučila kovaštva in 

zgradila znamko UKO, sta 
živa le še dva Kroparja, in si-
cer France Kordež in France 
Koselj, tretji – Jože Gartner 
– je januarja umrl. Danes v 
delavnici kujejo štirje kova-
či in vedno manj nas je tis-
tih, ki širimo kovaški duh, a 
mi, ki ga, se borimo z mlini 
na veter, ker ne dopustimo, 
da naša tradicija utoni v po-
zabo.«

Nekaj zanimivih zgodb o 
kroparskem kovaštvu nam je 

zaupal Davorin Bratuš, ki je 
v vigenjcu Vice, edinemu še 
delujočemu vigenjcu v alp-
skem delu Evrope, prikazo-
val kovanje žebljev. »Ročno 
in množično kovanje žebljev 

je v Kropi začelo ugašati ko-
nec 19. stoletja, natančneje 
od 1952 dalje, ko so ustano-
vili žebljarsko zadrugo, ki je 
še kovala železniške žeblje,« 
pripoveduje Bratuš in na-
daljuje: »Pred tem so kova-
li 127 različnih vrst žebljev. 
Najmanjši žebelj, imeno-
van coklar, so kovali ženske 
in otroci – in na dan je mo-
ral vsak posameznik izdela-
ti vsaj dva tisoč žebljev. Naj-
večji žebelj je meril osemde-

set centimetrov, imenoval 
se je otanta oziroma veneci-
an, ker so s temi žeblji, ki so 
bili izdelani v Kropi in Kam-
ni Gorici, skupaj zbili pilo-
te pod Benetkami.« Bratuš 

nam je še zaupal, da so bili 
med prvo svetovno vojno 
kroparski žebljarji edini, ki 
so bili oproščeni vojaščine, 
saj so se generali na fronti 
zavedali, da je kovanje žeb-
ljev pomembno. »Kroparji 
so kovali žeblje in na ta na-
čin podpirali fronto. In kar 
je najbolj pomembno – osta-
li so živi,« je povedal Bratuš.

Na kovaškem šmarnu so 
se predstavili tudi slikarji 
Društva likovnikov Ljublja-
na in člani Društva za razi-
skovanje jam Kranj, nasto-
pil je Pihalni orkester Lesce, 
potekal je turnir v prstome-
tu, Milan Šinkovec je pri-
kazoval umetniško kova-
nje, dramska skupina Čof-
ta Kulturnega društva Kropa 
pa je uprizorila dve predsta-
vi: Lov na coprnice in Ta gos-
poska talnga. Letos je v okvi-
ru prireditve Kovaški šma-
ren potekala tudi prosla-
va Prostovoljnega gasilske-
ga društva (PGD) Kropa ob 
prevzemu novega gasilske-
ga vozila s cisterno. Povelj-
nik PGD Kropa Matevž Mo-
horič je pojasnil, da je cena 
novega vozila v celoti zna-
šala 210 tisoč evrov, od tega 
je 166.500 evrov prispeva-
la Občina Radovljica, preos-
talo so financirali iz lastnih 
sredstev in s pomočjo dona-
torjev, domačinov ter botra 
vozila Gašperja Potočnika, 
direktorja podjetja Novi Pla-
men, ki je prispeval pet tisoč 
evrov. 

Praznik kroparskega kovaštva 
Letos mineva dvesto devetdeset let, odkar je bila blagoslovljena cerkev Matere Božje v Kropi oziroma 
Kapelca, kot ji pravijo domačini. Dan njene posvetitve, 2. julij 1729, je postal praznik kroparskih 
delavcev, ki so v domačem kraju razvili kovaški duh in Kropo naredili znano kot zibelko kovaštva.

Domačin Davorin Bratuš, ki je v vigenjcu Vice prikazoval 
kovanje žebljev, je povedal nekaj zanimivih zgodb o 
kroparskem kovaštvu. / Foto: Tina Dokl

Gasilci PGD Kropa so prejeli novo gasilsko vozilo s cisterno. / Foto: Tina Dokl

V okviru prireditve Kovaški šmaren so v Kovaškem muzeju 
odprli razstavo domačina Janeza Potočnika. / Foto: Tina Dokl

Kot je uvodoma povedal 
Klemen Langus, direktor 
Turizma Bohinj, so čustva 
ob krstu Triglavske rože 
zelo močna, saj gre za rezul-
tat dolgoletnega truda. »Lad-
jo smo obnovili z lastnim 
znanjem, lastnimi ljudmi, 

ob pomoči tistih, ki se s tem 
ukvarjajo. Pot je bila težav-
na, a ko gledam to njeno bo-
gato zgodovino – v Bohinj 
je prišla s Kraljevega jezera, 
Königsseeja, iz partnerske-
ga Ramsaua – in prenovo, 
se zavem, kakšno delo smo 
opravili. Preko javnih razpi-
sov so pri gradnji sodelovala 

domača podjetja in podje-
tniki, sama podoba ladje 
pa je unikat v širšem evrop-
skem prostoru. Tudi notra-
nja oprema ladje je izdela-
na v Bohinju. Ladja je za-
snovana za linijsko plovbo 
v sklopu javnega prometa v 
Bohinju, saj lahko sprejme 
77 potnikov, namenjena pa 
je tudi za zaključene druž-
be in sprejeme, saj je notra-
njost takšna, da lahko služi 
tudi za tovrsten namen in 
doživljanje gladine jezera 
na drugačen način.« Kot je 
zaključil Langus, ima tako 
kot ladja svojo »nosilnost« 
tudi izjemna narava Bohi-
nja, ki ima ravno tako svo-
je meje. 

Kot je še dodal oblikova-
lec Jaka Verbič, je navdih za 
zunanjo podobo ladje črpal 
iz okolice Bohinjskega jeze-
ra. Ladja vsebuje elemen-
te ljudskega stavbarstva, 

leseno senčilo se zgledu-
je po tradicionalnih lese-
nih balkonih. Lok na zu-
nanjosti stranskega senči-
la odseva lok prepoznavne-
ga mostu pri cerkvi sv. Jane-
za Krstnika. »To je posebna 

ladja, je tudi razgledna plo-
ščad, ki ponuja izjemni pog-
led. Kapaciteta ladje se je 
spremenila, zagotovili smo 
njeno večuporabnost, saj se 
notranjost lahko spreme-
ni v prostor za druženje. 

Barka je že dolga leta služi-
la na Bohinjskem jezeru in 
upam, da bo tako tudi v pre-
novljeni podobi. Vesel sem, 
da so bili Bohinjci priprav-
ljeni prisluhniti tudi kakšni 
''nori'' ideji.«

Turistična ladjica z bohinjsko podobo
31. stran

Unikatno prenovljena ladja Triglavska roža bo služila ne le linijskemu prevozu, temveč tudi 
za zaključene skupine.  / Foto: Pavel Korošec

Ladjico Triglavska roža je s šampanjcem krstila najstarejša 
Bohinjka, 104-letna Angela Hodnik, ki se je z njo tudi 
popeljala na krstni vožnji.  / Foto: Pavel Korošec
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Podjetje Fruhmann iz Vernberka / Wernberga (bližina Beljaka) zaposli

vajenca za mesarja m/ž
(Fleischer Lehrling)

Začetek dela poleti 2019. Mesečna plača 713 evrov bruto. 
Po želji vam nudimo tudi bivanje.

vajenca za natakarja m/ž
(Restaurantfachfrau Lehrling)

Začetek dela takoj oz. poleti 2019. Mesečna plača 760 evrov bruto. 
Po želji vam nudimo tudi bivanje.

vajenca za Kuharja m/ž
(Koch Lehrling)

Začetek dela takoj oz. poleti 2019. Mesečna plača 760 evrov bruto. 
Po želji vam nudimo tudi bivanje.

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

Začetek dela takoj. Mesečna plača pribl. 1540 evrov bruto. 
Delo za nedoločen čas oz. sezonsko delo. Delo za polni oz. polovični delovni čas. 

Delovne izkušnje niso potrebne. Po želji vam nudimo tudi bivanje.

kuharja m/ž 
(Koch/Köchin)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 
(5 dni) najmanj 2200 evrov bruto (1700 evrov neto). Po dogovoru delo za nedoločen čas 

oz. sezonsko delo. Po želji vam nudimo tudi bivanje.

kuharja pripravnika m/ž
(Jungkoch)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega 
tedna (lahko tudi samo 4 dni na teden) najmanj 2000 evrov bruto (1500 evrov neto). Po 

dogovoru delo za nedoločen čas oz. sezonsko delo. Po želji vam nudimo tudi bivanje.

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus & Landfleischerei  Fruhmann  

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

Okroglo – Na dvorišču okro-
gelske graščine, ki jo je du-
hovnik in prešernoslovec 
msg. Tomo Zupan zapus-
til slepim in slabovidnim, je 
Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Kranj slove-
sno prevzelo nov kombi. Kot 
je povedal Emil Muri, pred-
sednik društva, ki združuje 
slepe in slabovidne z vse Go-
renjske, so zanj zbirali denar 
dve leti. Ob pomoči gorenj-
skih občin, lions klubov Go-
renjske in več posameznih 
darovalcev so zbrali 36.500 
evrov, kolikor je veljalo novo 
vozilo. »Potrebujemo ga za 
prevoz svojih članov za izva-
janje socialnih programov 
po vsej Gorenjski,« je pove-
dal predsednik. Avto, ki so 
ga uporabljali doslej, je bil 
star devet let in je v tem času 
opravil okoli 280 tisoč kilo-
metrov.

Srečanja na Okroglem se 
je udeležil tudi tržiški žu-
pan Borut Sajovic s podžu-
panom Juretom Ferjanom, 

ki je v imenu gorenjskih 
županov izrazil veselje, da 
so članom Medobčinske-
ga društva slepih in slabo-
vidnih Kranj skupaj omo-
gočili vožnje, ki jih sami za-
radi ovir ne zmorejo, čeprav 
imajo sicer veliko talentov. 
V čast Tomu Zupanu je re-
citiral eno od Prešernovih 

pesmi. Srečno vožnjo in še 
na mnoga leta dobrega so-
delovanja jim je zaželel tudi 
predsednik lions klubov na 
Gorenjskem Marko Kuliš. 
Na Gorenjskem so lionsi 
združeni v sedmih klubih in 
so si za nalogo zadali tudi po-
moč slepim in slabovidnim. 
Dejal je, da želijo biti vitezi 

slepih in slabovidnih v boju 
proti temi. Ključe novega vo-
zila je predsedniku medob-
činskega društva simbolič-
no izročila Metka Kavčič, v 
resnično uporabo pa jih je 
prevzel voznik Marko Pro-
senc. Nakelski župnik Janez 
Zupanc je kombiju podelil 
še blagoslov.

Dobili so novo vozilo
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj je po devetih letih zamenjalo vozilo, ki vozi njihove 
člane z vse Gorenjske. Novega so slovesno prevzeli na Okroglem.

Člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj so se razveselili novega vozila.  
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Ana Šubic

Železniki – Na nedavni slo-
vesnosti ob občinskem pra-
zniku v Železnikih je žu-
pan Anton Luznar pode-
lil priznanja devetošolcem 

za izjemen uspeh v vseh le-
tih šolanja in dijakom zad-
njih letnikov, ki so bili vsa 
leta odlični. Osnovno šolo 
Železniki je letos zapusti-
lo deset odličnjakov, pri-
znanj pa se je razveselilo še 

sedem odličnjakov iz sre-
dnjih šol. »Nadpovpreč-
ne uspehe ste dosegli z na-
darjenostjo, pridnostjo in 
vztrajnostjo. Po zasluže-
nih počitnicah se bodo za 
vas na stežaj odprla nova, 

drugačna vrata, začeli bos-
te pisati novo poglavje v 
svojem življenju. Sprejmi-
te nove izzive, izkoristite 
doslej pridobljeno znanje, 
zaupajte vase,« jih je nago-
voril župan Luznar.

Županova priznanja odličnjakom

Župan Anton Luznar in devetošolci, ki so imeli vsa leta šolanja izjemen uspeh. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V občini Šenčur 
so začeli postavljati kolesar-
nice. Za lokacije v središ-
ču so dobili tudi nepovrat-
na evropska sredstva. Tre-
nutno postavljajo kolesar-
nico na Lužah, ob ureja-
nju komunalne infrastruk-
ture pa jo bodo dobili tudi 
na avtobusnem postajališču 
pri osnovni šoli v Trbojah. 
Načrtujejo še nadaljnje po-
stavitve kolesarnic skladno 
z občinskim proračunom. 
Ravno tako na vseh teh lo-
kacijah in tudi na drugih 
postavljajo naslone za kole-
sa. Letos bodo uredili še po-
čivališče za kolesarje pred 
nadvozom nad avtocesto, 
načrtujejo pa tudi postavi-
tev nadstrešnice za kolesa 
pri občinski stavbi. 

Spreminjajo tudi talno 
prometno signalizacijo. Aleš 
Puhar s šenčurske občinske 
uprave o tem pove: "Na odse-
ku glavne prometnice skozi 
Šenčur od krožišča na brniš-
ki cesti skozi naselja Šenčur, 
Srednja vas in Luže smo zari-
sali obojestranski kolesarski 
pas, širok en meter. To po-
meni, da imajo na tem pasu 
prednost kolesarji, motor-
na vozila pa jih lahko prehi-
tevajo, če iz nasprotne smeri 
ni ovir za prehitevanje. Tudi 
glede te novosti bomo zade-
ve spremljali, pričakujemo 
tudi odzive občanov. Glede 
na dob ljena mnenja se bomo 
odločili o morebitnih dopol-
nitvah ali spremembah tega 
načina in tudi o morebitnih 
širitvah takega označevanja 
na druge ceste v Šenčurju in 
drugih naseljih v občini." 

Več ukrepov za kolesarje 

Cveto Zaplotnik

Gorje – Ob 25-letnici delova-
nja javne gozdarske službe 
je bilo v četrtek na Pokljuki 
prvo strokovno in družabno 
srečanje gozdarjev, na kate-
rem so se srečali zaposleni 
v javni gozdarski službi ter 

v ostalih vladnih in nevlad-
nih organizacijah, ki sode-
lujejo z njo. Javno gozdar-
sko službo izvajata pa jo Za-
vod za gozdove Slovenije in 
Gozdarski inštitut Sloveni-
je. Kot so sporočili z ministr-
stva, so udeleženci na Pok-
ljuki spoznavali posebnosti 

Pokljuških barij, gorskega 
gozda in lokalnega planšar-
stva ter zgodovino rudarje-
nja, nagovorila pa jih je tudi 
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ale-
ksandra Pivec. »Javna goz-
darska služba izvaja šolo od-
govornega ekosistemskega 

gospodarjenja z gozdo-
vi, s katero smo v Sloveni-
ji najprej prevzeli pionirsko 
vlogo, danes pa smo med 
vodilnimi v svetu. Pri tem je 
zelo pomembno, da skrb za 
gozdove in naravo sploh iz-
vajamo enotno ne glede na 
lastništvo in v neodvisnih 
strokovnih institucijah,« je 
dejala ministrica in se goz-
darjem zahvalila za njihovo 
delo.

Srečanje gozdarjev na Pokljuki

Ana Šubic

Kranj – Slovenski trgovec 
Tuš bo tudi letos v okviru 
dobrodelnega projekta Pri-
čarajmo nasmeh na morje 
odpeljal petsto otrok iz so-
cialno ogroženih družin ši-
rom Slovenije. V okviru pro-
jekta, ki sicer poteka že od 
leta 2002, otrokom omo-
gočajo enotedensko letova-
nje v Mladinskem zdravili-
šču in letovišču Rdečega kri-
ža Slovenije na Debelem rti-
ču. V vseh teh letih se bo na 

letovanju zvrstilo že več kot 
8600 otrok. Za nekatere so 
to prve počitnice nasploh 
ali pa prvič vidijo morje. Po-
leg kopanja otroke čakajo še 
mnoge druge aktivnosti.

S prvo letošnjo skupino, 
ki je na letovanju prav te dni, 
bodo v četrtek praznova-
li 17-letnico projekta. Načr-
tujejo srečanje, na katerem 
bodo s predstavniki Rdečega 
križa spregovorili o pomenu 
tovrstnih projektov, za vrhu-
nec pa bo poskrbel priljub-
ljeni raper Nipke.

Pričarali bodo petsto 
nasmehov
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pasijonsko sre-
čanje so začeli z jutranjo sve-
to mašo v cerkvi sv. Ane v sa-
mostanu. Nato so se zbrali 
v samostanki jedilnici, kjer 
so navzoče nagovorili pred-
stojnik samostana brat Jož-
ko Smukavec, koordinatori-
ca za pasijon na Občini Ško-
fja Loka Agata Pavlovec in 
vodja odbora za Škofjeloški 
pasijon in občinski svetnik 
Tomaž Paulus. Zbranim pa-
sijoncem se je predstavil Ja-
kob Vrhovec, ki je bil na seji 
občinskega sveta nedavno 
imenovan za vodjo projek-
ta Škofjeloški pasijon 2021. 
Ogledali so si tudi film o za-
kulisju Škofjeloškega pasi-
jona 2009, ki ga je posnel 
Marjan Cerar, in obudili 
spomine na takratno dogaja-
nje. Gosta so odpeljali še na 
ogled »pasijonske krajine«, 
nekatere ključne točke, kjer 
se odvijajo prizori Škofjelo-
škega pasijona, med drugim 
tudi v pasijonski tabor v nek-
danji vojašnici.

Jakob Vrhovec se je zah-
valil za dobrodošlico in go-
stiteljem priznal svojo prvo 
skrb, kako bo vodil Škof-
jeloški pasijon 2021, saj je 
to srednjeveško igro doslej 
poznal zgolj kot gledalec. 
Vendar verjame v uspeh 
svoje naloge, ki jo bo izpe-
ljal s sodelavci in blizu tisoč 
prostovoljci. S tem ima že 
izkušnje kot sodelavec pro-
jekta Stična mladih, zdaj pa 
se ukvarja z marketingom 

v športni organizaciji. Pet-
najst let je bil namreč ak-
tiven tudi v judu. Sicer 
se je loškim pasijoncem 
predstavil kot veren človek, 
ki izvira iz župnije Ljublja-
na Šiška, kjer še vedno mi-
nistrira pri frančiškanih. 
Tudi Škofjeloški pasijon 
doumeva v tej luči: »Škof-
jeloškega pasijona ne razu-
mem zgolj z njegovega kul-
turološkega vidika. Je sicer 
pomemben zgodovinski in 
antropološki dogodek, a je 
tudi verski. Brez pasijona 
ni naše vere.«

Verjame, da bodo naredili 
dober pasijon in gledalcem 
verodostojno predali moč-
no sporočilo, ki ga nosi. Ja-
kob Vrhovec je že začel z 

delom v pasijonski pisar-
ni in se zakopal v fascikle iz 
preteklih let. Kot ekonomist 
je tudi ocenil, da se da pro-
jekt še nadgraditi, poleg tega 
pa želi, da bi se več naredi-
lo tudi za prostovoljce. »Iz-
hajam iz prostovoljske sfe-
re, v projektu Stična mla-
dih smo delali z okoli dves-
to prostovoljci in menim, da 
se prostovoljcem še prema-
lokrat reče hvala,« je dejal 
Vrhovec in se na vprašanje 
iz občinstva dotaknil tudi di-
leme o ravnovesju med ko-
mercialnih in duhovnim vi-
dikom pasijona. »Potrebna 
sta oba temelja,« razmišlja 
Vrhovec. »Duhovni vidik je 
treba okrepiti, slednjič prav 
zaradi tega sodeluje toliko 

prostovoljcev. A pomembna 
je tudi komercialno-turistič-
na plat. Tako širimo pasijon 
in od tako imamo od pasi-
jona vsi več.« Pri Škofjelo-
škem pasijonu ga je navdih-
nilo troje: da sodeluje oko-
li tisoč prostovoljcev, da je 
del Unescove kulturne de-
diščine in sama širina pro-
jekta. »Zaradi tega sem se 
prijavil na razpis. Ko pa sem 
vse skupaj še malo temelji-
teje preštudiral, sem dojel, 
da bi si to res želel delati,« 
je Jakob Vrhovec pojasnil 
Ločanom, ki so ga prisrčno 
sprejeli. Aleksander Igličar 
iz muzejskega društva mu 
je izročil nekaj izvodov Pa-
sijonskih doneskov s posve-
tilom.

Dobrodošlica vodji pasijona
V soboto so v kapucinskem samostanu v Škofji Loki pripravili srečanje, na katerem so spoznali Jakoba 
Vrhovca, novo imenovanega vodjo Škofjeloškega pasijona 2021, in mu izrekli dobrodošlico.   

Škofjeloški pasijonci z novim vodjem Škofjeloškega pasijona 2021 Jakobom Vrhovcem 
(šesti z leve) v atriju kapucinskega samostana / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Gostja letošnjega Kina 
pod zvezdami je bila režiser-
ka animiranih filmov Špe-
la Čadež, ki je tudi v svetu 
postala prepoznavna s svo-
jima animiranima filmoma 
Boles in Nočna ptica. Opazi-
li so jo tudi pri ameriški aka-
demiji filmskih umetnosti 
in znanosti, ki podeljuje na-
grade oskar, in jo povabili k 
sodelovanju. Tako je postala 
prva in doslej edina Sloven-
ka, ki ima glas pri podeljeva-
nju oskarjev. Več o svojem 
delu, za katerega je prejela 
že več kot sto mednarodnih 
in domačih nagrad ter nomi-
nacij, je razkrila skozi pogo-
vor s filmskim poznavalcem 

Gorazdom Trušnovcem. 
Kljub svetovnemu slovesu 
njenih del o njej in njenem 
umetniškem področju še 
vedno premalo vemo, so kot 
iztočnico navedli pred film-
skim večerom pod zvezda-
mi. A po besedah Špele Ča-
dež tudi pri nas animirani 
film postaja nekaj vse bolj is-
kanega oziroma »vroče bla-
go«, kot se je izrazila. To pa 
se ne odraža tudi pri pridobi-
vanju sredstev za njene pro-
jekte, je priznala. »Sploh se 
težko odločijo podpreti ani-
mirani film za odrasle.« 
Mednarodni preboj je doseg-
la že s svojim prvim filmom 
Boles, ki je nastal po kratki 
zgodbi Maksima Gorkega. 
A raje kot v literaturi navdih 

za ustvarjanje črpa iz svojega 
življenja, je pojasnila. Tako 
je nastala tudi Nočna ptica, 
v kateri je v ospredje posta-
vila problem alkoholizma. 
»Pogosto menimo, da gre za 
zelo slovenski problem, v bi-
stvu pa je globalen,« ob od-
zivih na svoj film ugotavlja 
Špela Čadež. Čeprav se da-
nes večina animiranih fil-
mov ustvarja s pomočjo ra-
čunalnika, sama ostaja zves-
ta lutkam. »Rada raziskujem 
materiale, si pri delu 'uma-
žem prste',« je razložila. 

Svojevrstno priznanje za 
svoje delo je dobila tudi, ko 
so ji ponudili, da za Netflixo-
vo serijo Oranžna je nova črna 
pripravi povzetek preteklih se-
zon serije v lutkovni tehniki. 

Priznala je, da je bilo delo za 
znanega naročnika precej sla-
ba izkušnja, saj niti ni poznal 
zakonitosti njenega dela. »A 
očitno sem to izkušnjo potre-
bovala kot potrditev, zakaj de-
lam avtorske filme,« se je po-
smejala Špela Čadež. Čeprav 
so razmere za neodvisne film-
ske ustvarjalce zelo nepri-
jazne, je dodala, se zjutraj še 

vedno z veseljem odpravi na 
delo. Ta čas se posveča svoje-
mu novemu projektu z naslo-
vom Steakhouse, pri katerem 
sodeluje z Nemci in Francozi. 
Tudi pri tem projektu si je iz-
brala zelo težko temo, in sicer 
psihično nasilje. A tako kot v 
svojih prejšnjih filmih tudi pri 
tem ne želi moralizirati, je še 
poudarila.

Animirani film je v vzponu
V Kulturnem središču Stare Žiri so drugo leto zapored pripravili Kino 
pod zvezdami, v okviru katerega si je bilo mogoče minuli petek ogledati 
animirane filme za odrasle Špele Čadež.

Gostja letošnjega Kina pod zvezdami je bila režiserka Špela 
Čadež, s katero se je pogovarjal Gorazd Trušnovec.

Župan Franc Čebulj si tega 
takoj po odkritju najdbe še ni 
upal napovedati, kot pravi, pa 
zagotovo ne bodo dokončana 
do prvega septembra, kot so 

načrtovali. A po besedah Luxo-
ve bistvenih zamud zaradi ar-
heoloških del najverjetneje ne 
bo. »Arheologi delujejo le na 
območju gradbišča, dela pa 
bodo verjetno zaključili v dob-
rem tednu,« je pojasnila.

V Cerkljah našli slovansko 
grobišče
31. stran

Škofja Loka – Ministrstvo 
za okolje in prostor je v jav-
no obravnavo dalo osnutek 
uredbe o vodovarstvenih 
območjih za občine Bloke, 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Lo-
ška dolina, Pivka in Postojna 
ter v ponovno javno obravna-
vo osnutek uredbe za občini 
Škofja Loka in Gorenja vas - 
Poljane. Ministrstvo sporoča, 
da zdaj podaljšuje rok za po-
sredovanje pripomb in pre-
dloge, in sicer s 15. julija na 
do vključno petka, 30. avgu-
sta, na e-naslov: gp.mop@si.

Podaljšan rok

Urša Peternel

Kranjska Gora – V Kranjski 
Gori uvajajo parkirnino na 
treh najbolj obiskanih par-
kiriščih v destinaciji, in si-
cer na vstopni točki Topoli-
no pri Mojstrani, na parkiri-
šču za avtodome pod smu-
čiščem Kranjska Gora in na 
prvem parkirišču ob jezeru 
Jasna. Parkirnino bo možno 
plačati na dva načina, in si-
cer preko SMS-sporočila in 
preko aplikacije EasyPark. 

»V SMS-sporočilo napiši-
te številko območne kode, ki 
je napisana na informacijski 
tabli na parkirišču, in ozna-
ko registrske tablice ter to 
pošljite na številko 031 209 
020. Lahko pa si na pametni 
mobilni telefon naložite mo-
bilno aplikacijo EasyPark in 
preprosto sledite navodilom 
aplikacije ter na ta enosta-
ven način poravnate parkir-
nino,« razlagajo v Turizmu 

Kranjska Gora. Prva ura par-
kiranja je brezplačna, vsaka 
naslednja ura parkiranja za 
avtomobile stane en evro. 
Cena parkiranja za avtodo-
me na parkirišču za avtodo-
me pod smučiščem Kranj-
ska Gora pa za 24 ur znaša 
12 evrov.

Obenem uvajajo brezplač-
ne prevoze s parkirišča ob 
Policijski postaji Kranjska 
Gora do Jasne in nazaj, in si-
cer vsak dan od petka do ne-
delje med 11. in 18. uro vsa-
kih deset minut. Kot poja-
snjuje v Turizmu Kranjska 
Gora, z vpeljavo SMS-par-
kiranja in parkiranja preko 
aplikacije EasyPark ter z or-
ganiziranimi brezplačnimi 
prevozi želijo ljudi spodbu-
diti k uporabi javnih prevo-
znih sredstev in s tem pri-
spevati k ohranjanju kvali-
tetnega bivalnega okolja za 
prebivalce in obiskovalce de-
stinacije Kranjska Gora.

Parkiranje s 
pomočjo telefona
Parkirnino pri Topolinu v Mojstrani, na parkirišču 
za avtodome in na prvem parkirišču ob jezeru 
Jasna bo mogoče plačati preko SMS-sporočila in 
aplikacije Easypark.

Bled – Zaradi gradnje elektro 
kabelske kanalizacije s pripa-
dajočimi jaški bo predvido-
ma do srede, 31. julija, velja-
la popolna zapora na odseku 
Partizanske ceste severno od 
semaforja na Buču. Iz enake-
ga razloga bodo prav tako do 
konca julija zaprti posamezni 
odseki cest v Bodeščah, so 
sporočili z Občine Bled.

Zapore cest na Bledu
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LIBERO TORBAU je uspešno družinsko podjetje iz Celovca. Spe-
cializirani smo za načrtovanja in proizvodnjo vrhunskih avto-
matskih dovoznih vrat za zasebne potrošnike in tudi za industri-
jo. Zaradi širjenja naše delovne ekipe zaposlimo

ELEKTRIČARJA ZA MONTAŽNA DELA m/ž
(ELEKTRIKER FÜR MONTAGE m/w)

Pogoj je zaključena poklicna izobrazba za električarja. 

Potrebno je tudi tehnično razumevanje, ustrezna kvalifikacija in 
dobro znanje nemščine. V družinskem vzdušju vam poleg mo-
derne opreme nudimo tudi pestro delo, ki ga boste po možnosti 
opravljali samostojno. Mesečna plača najmanj 2.063,50 evra.

Veselimo se vaše vloge na:
LIBERO TORBAU Erdetschnig GmbH, office@libero-torbau.com

www.libero-torbau.com

Terapevtski center FURIAN
(Velikovec/Völkermarkt) takoj zaposli 

FIZIOTERAPEVTA m/ž
(Physiotherapeutin)

Od vas pričakujemo:
Ustrezno poklicno izobrazbo kot fizioterapevt, dovoljenje za 
opravljanje te dejavnosti, socialne kompetence, komunikativnost, 
sposobnost delati v timu in obremenljivost. Mesečna plača na 
osnovi polnega delovnega časa najmanj 2.500 evrov, po dogovoru 
tudi več. Delo 40 ur na teden.

Veselimo se vaše vloge na:
Therapiezentrum Furian, Anita Furian, MAS, Geschäftsführung
Nibelungenstraße 26 , A-9100 Völkermarkt/Velikovec
oz. po telefonu +43 664 4427 195
ali po e-pošti anita.furian@a1business.at

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvode 
je v soboto, 6. julija, na roj-
stni dan Jakoba Aljaža, pra-
znovala občinski praznik. 
Po tradiciji so ga obeležili ve-
čer prej s slavnostno sejo ob-
činskega sveta, na kateri so 
razglasili tudi šest letošnjih 
občinskih nagrajencev.

Po odločitvi komisije za 
priznanja so podelili eno 
medaljo, tri plakete in dva 
naziva častni občan. Prejela 
sta ga Janez Šušteršič in Jo-
žef Šiler. Plakete so podeli-
li Veroniki Pretnar Kunstek, 
Jerneju Petaču in Krajevni 
skupnosti Trnovec, medaljo 
pa Romani Franković. 

Slavnostna seja je bila 
prvič na ploščadi ob Tržni-
ci Medvode, novi veliki pri-
dobitvi, ki so jo ob tej pri-
ložnosti tudi uradno odpr-
li. Slavnostni govornik je 
bil medvoški župan Nejc 
Smole. »Letošnje prazno-
vanje se prvič odvija na 
novozgrajenem prostoru 

v centru našega malega 
mesta. Poleg prireditvene-
ga prostora obsega še me-
stni park z igrali in fonta-
no, zeliščni vrt in urbani 
sadovnjak ter tržnico. Pros-
tor je torej namenjen pove-
zovanju med nami vsemi, 

izmenjevanju tistega, kar 
je v naši družbi najboljše,« 
je župan Smole začel na-
govor povabljenim gostom 
in vsem občanom, ki so 
se v velikem številu zbra-
li ob tem slovesnem do-
godku. Kot je med drugim 

dejal, je praznovanje ved-
no tudi priložnost za zah-
vale: »Tudi mi se bomo da-
nes zahvalili tistim, ki ste 
po mnenju komisije za pri-
znanja najbolj zaznamo-
vali prostor naše skupnos-
ti. Vsakdo piše svojo zgod-
bo, skupaj pišemo knjigo 
življenja naše skupnosti. 
Zgodbo o vztrajnosti piše-
te vsi, ki delate za boljšo lo-
kalno skupnost; zgodbo o 
povezovanju pišemo sku-
paj s sosednjimi občinami 
in zgodbe o povezovanju, 
solidarnosti pišete vsi vi, 
dragi nagrajenci in prosto-
voljci, ki delujete v več kot 
dvesto različnih društvih in 
tako pokrivate domala vse 
spektre našega družbenega 
življenja. Hvala vam za vse, 
kar postorite.«

Slavnostno sejo občinske-
ga sveta so s kulturnim pro-
gramom obogatili nastopa-
joči: Ani Frece s skupino, 
pripovedovalsko-glasbena 
zasedba Bajaté in KD Godba 
Medvode – Pihalna sekcija. 

Dva nova častna občana
V Medvodah so obeležili občinski praznik. Letos je nagrajencev šest. Po dolgem času so podelili tudi 
naziv častni občan. Prejela sta ga kar dva: Janez Šušteršič in Jožef Šiler. Slovesno so odprli novo tržnico, 
mestni park in prireditveni prostor, s katerimi je občina Medvode dobila urbano središče mesta.

Medvoški župan Nejc Smole z letošnjimi občinskimi nagrajenci / Foto: Peter Košenina

Ob praznovanju občinskega praznika so v Medvodah slovesno odprli novo urbano središče 
mesta s tržnico, mestnim parkom in prireditvenim prostorom. / Foto: Peter Košenina

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjsko podjetje 
Goodyear Dunlop Sava Ti-
res letos ponovno izvaja 
družbeno odgovorno kam-
panjo Goodyear Boljša pri-
hodnost, s katero se aktivno 
vključujejo v lokalne skup-
nosti.

V Kranju so tako zaposle-
ni, ki jih je združila ljubezen 
do športa, skupaj z društvom 
Košarka kranjskih osnovnih 
šol organizirali že drugi ko-
šarkarski turnir za četrto in 
petošolce. Goodyearova eki-
pa je priskrbela prigrizke in 
pijačo, pomagala pri sojenju 
in pisanju zapisnikov ter za-
bavala proste ekipe med tek-

mami. Ob koncu turnirja so 
poskrbeli, da je 120 otrok iz 
desetih šol prejelo zasluže-
ne diplome, medalje in po-
kale. 

Poleg tega je ekipa prosto-
voljcev poskrbela tudi za var-
no zavetje zunanjih igrač ot-
rok iz kranjskega vrtca Živ 
Žav v Stražišču. Sestavili, 
postavili in zaščitili so novo 
vrtno lopo ter s svežim slo-
jem barve poskrbeli tudi za 
starejšo lopo. 

Goodyearovci so se s pro-
stovoljskim projektom 
posvetili tudi ohranjanju 
kranjske naravne dediščine. 
Tako je skupina zaposlenih 
skupaj s predstavniki Centra 
za trajnostni razvoj podeže-
lja Kranj in Zavoda za goz-
dove Slovenije, OE Kranj, 
začela s sonaravnim ureja-
njem kanjona reke Kokre. 
V prvem delu akcije so ka-

njon očistili odpadkov, jese-
ni pa bodo uredili nekatere 
zaraščene bregove, da bodo 
na njih lahko ponovno pog-
nale avtohtone vrste dreves. 

Za boljšo prihodnost
Zaposleni podjetja Goodyear so v zadnjem času  
v kranjski občini pripravili več družbeno 
odgovornih akcij.

Na igrišču vrtca Živ Žav v Stražišču so prostovoljci postavili 
novo vrtno lopo.

Aleš Senožetnik

Menina – V soboto je na Me-
nini planini potekala slove-
snost v spomin na preboj 450 
partizanov iz obroča 12 tisoč 
nemških vojakov ob koncu 
druge svetovne vojne. Letoš-
nje, 74. obletnice se je ude-
ležil tudi predsednik vlade 
Marjan Šarec, ki je k spome-
niku padlim položil venec.

Dogodka se je poleg župa-
na Gornjega Grada Antona 

Špeha udeležil tudi kam-
niški župan Matej Slapar, ki 
je poudaril predvsem eno-
tnost, kolektivni duh, vztraj-
nost in pogum, ki so takrat 
krasili partizane. 

Slavnostni govornik Mar-
jan Šarec pa je spomnil na 
dogodke na Menini planini 
in poudaril, da so se takratni 
borci prebili iz obroča tudi 
zato, ker so vedeli, da želi-
jo svobodno Slovenijo. Do-
taknil pa se je tudi aktualnih 

razmer in vloge Slovenije v 
Evropski uniji: »Slovenija 
je danes v družini narodov 
svobodne Evrope, kjer ima-
mo demokracijo, kjer spoš-
tujemo drug drugega in se 
za to vsak dan tudi trudi-
mo. Ni dovolj samo reči: 'Mi 
smo v Evropski uniji, zdaj 
pa bodo vse drugi naredili in 
vse bo bolje.' Tudi Sloveni-
ja se mora slišati in slišala se 
bo. Morda se je do zdaj pre-
malo.«

Slovenija se mora slišati
Ob obletnici preboja na Menini planini je zbrane nagovoril tudi predsednik 
vlade Marjan Šarec.

Mojstrana – Slovenski pla-
ninski muzej ob sobotah v 
juliju in avgustu prireja Po-
letne planinske ustvarjalnice. 
Prva je že za njimi; izdelovali 
so podstavke iz ličja in kuha-
li planinsko enolončnico. To 
soboto ob 9. uri bodo ustvar-
jali košek iz šibja za križce in 
krožce. Zanimive aktivnosti 
se obetajo tudi v naslednjih 
sobotah: otroci bodo spoz-
navali slavne kamnine in fo-
sile naših gora, odpravili se 
bodo do Babjega zoba, se s 
turističnim avtobusom odpe-
ljali do jezera Jasna, čaka jih 
tudi lov na planinski klobuk 
in za gorskimi škraticami ... 

Poletne planinske 
ustvarjalnice
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Igor Kavčič

Škofja Loka – V mestu na 
sotočju Poljanske in Selške 
Sore kar ne nehajo prazno-
vati. Sredi junija so z veli-
ko razstavo v Galeriji Loške-
ga gradu obeležili osemde-
set let Loškega muzeja, prvi 
julijski dnevi pa minevajo v 
znamenju še ene obletnice 
– natanko štirideset let pra-
znuje Združenje umetnikov 
Škofja Loka, še pol manj pa 
Kolonija Iveta Šubica, ki je v 
dvajsetih letih postala stalni-
ca in zadnja leta poteka v pre-
novljeni Šubičevi hiši v Po-
ljanah. V aktualnem času se 
torej obuja spomin na pre-
teklost, hkrati pa z dobrimi 
občutki pogleduje v priho-
dnost.

Preteklo sredo je bilo na 
trgu pred Groharjevo galeri-
jo, v njej in kasneje v Sokol-
skem domu živahno. Lahko 
bi z gotovostjo potrdili, da 
je v iskanju spominov v ga-
lerijo vstopilo precej več lju-
di, kot jih je bilo na prvem 
sestanku Združenja ume-
tnikov Škofja Loka natan-
ko pred štiridesetimi leti in 
enim dnem, namreč 2. julija 

1979 v Knjižnici Ivana Tav-
čarja. V nadaljevanju večera 
so v Sokolskem domu odpr-
li še skupinsko razstavo čla-
nov združenja, ki so sodelo-
vali na nedavni dvajseti Ko-
loniji Iveta Šubica, z naslo-
vom Visoška kronika, in del, 
ki so jih s seboj pripeljali go-
stje iz Turčije, člani skupine 
AlarmArt z naslovom Male 
stvari (Small Things).

Štirideset let za umetnost

Od Malih stvari najprej k 
veliki zgodbi. V čast Zdru-
ženju in njegovim nekda-
njim ter sedanjim članom 
sta razstavo v Galeriji Ivana 
Groharja pripravili kustosi-
nji Saša Nabergoj in Simo-
na Žvanut. Gre za arhivsko-
dokumentarno razstavo z 
naslovom 40 let Združe-
nja umetnikov Škofja Loka: 
umetniki na svojem, ki pred-
stavlja njegovo zgodovino 
delovanja vse od ustanovitve 
do danes. »Z njo želimo po-
udariti vizijo, zanos in od-
ločenost članov, da si bodo 
v Škofji Loki ustvarili mes-
to zase – in za umetnost,« je 
v uvodnem nagovoru dejala 

soavtorica razstave Saša Na-
bergoj. »Razstava je zaokro-
žen prikaz in poklon štiride-
setletnemu delovanju čla-
nov umetniškega združe-
nja, ki uspešno ohranja živo 
tradicijo umetnosti, ki je bila 
v Loki vedno napredna, celo 
avantgardna – še posebej li-
kovna umetnost vse od dru-
žine Šubic in Ivana Grohar-
ja do današnje, za slovenski 
prostor izredno močne so-
dobne umetniške scene.« 
Že sama postavitev razstave 
poudarja interdisciplinar-
nost in razvejanost progra-
ma, ki so si ga zastavili že v 
prvih letih in ga loški ume-
tniki še vedno gojijo.

V prvem prostoru galeri-
je z različnimi dokumen-
ti in na celotni steni, pose-
jani z vabili in plakati, pre-
poznamo razstavno dejav-
nost združenja, zlasti odpr-
tje Galerije Ivana Grohar-
ja konec osemdesetih, ki so 
jo člani udarniško prenovi-
li in programsko ter opera-
tivno vodili kar 13 let. Danes 
zanjo skrbi Loški muzej. Po-
imensko so predstavljeni 
tudi dosedanji člani društva. 
Kot pojasnjuje aktualna 

predsednica združenja sli-
karka Agata Pavlovec, je bilo 
vseh članov od ustanovitve 
do danes več kot sedemde-
set. »Večinoma izviramo 
iz širšega škofjeloškega ob-
močja, v združenje pa smo 
privabili tudi nekaj članov 
iz sosednjih občin Železni-
ki, Žiri, Gorenja vas - Polja-
ne, Kranj in Medvode. Naj-
več nas je seveda slikarjev 
in kiparjev, med člani pa so 
tudi sodobni vizualni ume-
tniki, oblikovalci, fotografi, 
arhitekti, striparji, rezbarji 
in literati, pesniki, dramski 
umetniki, glasbeniki … Lah-
ko bi rekli, da smo vpeti med 
tradicijo in sodobnost.« 

V drugem prostoru je 
prvič predstavljen izbor ar-
hivskega gradiva združenja, 
skozi katerega avtorici raz-
stave predstavljata razloge 
za ustanovitev, kakšni so bili 
cilji delovanja, kar je zanimi-
vo izhodišče za primerjavo z 
njegovo aktivnostjo danes. 
Predstavljena je tudi publi-
cistična dejavnost, od kata-
logov preglednih razstav do 
časopisov Šubičeve kolonije, 
ki jih obiskovalci lahko tudi 
vzamejo v roke in prelistajo.

V besedi in sliki prepozna-
vamo člane na preteklih raz-
stavah, dogodkih in Kolo-
nijah Iveta Šubica, poseb-
no pozornost pa zavzema-
ta rokovnik z zapiski prvega 
tajnika Združenja France-
ta Berčiča - Berka in knjiga 
gonilne sile raznolikih do-
gajanj in prezgodaj umrle-
ga Tomaža Lundra z naslo-
vom Aktivisti, nastala na de-
veti Koloniji Iveta Šubica. 

Zgodbo združenja si do-
datno lahko obogatimo 
z ogledom posebej za to 
razstavo posnetih intervju-
jev s štirimi umetniki, ki so 
vzpostavljali združenje ozi-
roma so bili posebej aktivni 
pri njegovem delovanju. Ne-
kaj več časa si je treba vzeti, 
da prisluhnemo Agati Pavlo-
vec, Maji Šubic, Francu Ber-
čiču - Berku in Simonu Mla-
karju. 

»V vseh teh letih so se časi 
spreminjali, način sodelova-
nja pa še vedno ostaja tradi-
cija,« o sobivanju združenja 
z Loškim muzejem dodaja 
Agata Pavlovec, ki njegovo 
pomembno vlogo šteje tako 
v skrbi za umetniško tradici-
jo kot za prepoznavnost ak-
tualnih sodobnih ustvarjal-
cev, ki jih v Škofji Loki ni 
malo. Nabergojeva k temu 
dodaja: »Čeprav je zdru-
ženje lokalno, pa s svojim 

delovanjem v marsičem pre-
sega lokalne okvire.«

Visoška kronika in Male 
stvari

Lep dokaz preseganja do-
mačega okolja je tudi skupna 
razstava, ki so jo zatem odpr-
li v Sokolskem domu. Loški 
muzej je v letu 2017 vzposta-
vil vezi s turško galerijo Güler 
Sanat, pri njih sta gostova-
la člana Peter Gaber in Maja 
Šubic, Škofja Loka pa je go-
stila znanega turškega slikar-
ja Hakana Esmerja. Tokrat so 
turški umetniki prišli v števil-
nejši zasedbi, in sicer v okviru 
umetniškega kolektiva Alar-
mArt. »Naša skupina, ki je v 
teh dneh obiskala Slovenijo, 
šteje okrog trideset ljudi, 13 
umetnikov pa se s po dvema 
deloma predstavlja na tej raz-
stavi, ki smo jo naslovili Male 
stvari. Vesel sem sodelova-
nja in vsi po vrsti smo navdu-
šeni nad simpatičnim in ro-
mantičnim mestom Škofja 
Loka,« je povedal umetnik in 
tokrat tudi vodja skupine ter 
kurator razstave Denizhan 
Özer. Turški avtorji si galeri-
jo tokrat delijo z umetniki iz 
Združenja umetnikov Ško-
fja Loka, ki so sodelovali na 
dvajseti Koloniji Iveta Šubica 
v Poljanah. Tokrat so ustvar-
jali na temo Visoške kronike.

Štirideset let umetnosti
Združenje umetnikov Škofja Loka praznuje štirideset let. Rojstni dan v sodelovanju z Loškim muzejem 
v Galeriji Ivana Groharja obeležuje z arhivsko-dokumentarno razstavo, v Sokolskem domu pa so na 
ogled dela z dvajsete Kolonije Iveta Šubica ter gostujočih članov skupine AlarmArt iz Turčije.

Da umetnost povezuje, na skupinski razstavi v Sokolskem domu dokazujejo člani Združenja umetnikov Škofja Loka in 
gostujoče umetniške skupine AlarmArt iz Turčije. Velika skupinska fotografija je logična posledica sodelovanja. / Foto: Igor Kavčič

Tudi Loški muzej in združenje sta dolgoletna partnerja pri 
predstavljanju in promoviranju umetnosti. Na odprtju pred 
Galerijo Ivana Groharja je ob rahlem dežju predsednico 
združenja Agato Pavlovec pod dežnik vzela direktorica 
Loškega muzeja Saša Nabergoj. / Foto: Igor Kavčič

Bled – Letošnja, že 24. izvedba Festivala Bled se te dni po-
časi preveša v drugo polovico. Vsak večer nam organizatorji 
ponudijo po en koncert, tako bomo danes zvečer v Festivalni 
dvorani slišali številno zasedbo mladih glasbenikov – mla-
dinski simfonični orkester Dusika, ki prihaja iz Kopenhagna 
na Danskem. Mladi glasbeniki, ki v času Festivala Bled svoje 
znanje izpopolnjujejo na mojstrskih tečajih, se bodo predsta-
vili na koncertu ob njihovem zaključku v Grand Hotelu Toplice 
(vstop je prost), v četrtek pa bo v cerkvi sv. Martina nastopil 
orkester Amadeo, ki ga vodi Tilen Draksler. V petek, 12. julija, 
v Festivalno dvorano Bled prihaja sekstet Divanhana, ki igra 
povsem samosvojo predelavo izročila balkanskih pesmi ozi-
roma balkanskih zvočnih praks, zlasti s področja Bosne in 
Hercegovine, Kosova, Srbije, Severne Makedonije in Turčije, 
ter fuzijo različnih glasbenih žanrov, v kateri zasedba tradicijo 
prepleta zlasti z elementi pop in klasične glasbe ter džeza. 
Festival bo potekal še vse do prihodnje srede, 17. julija.

Festival Bled v drugo polovico

V četrtek se bo na Bledu predstavil orkester Amadeo.

Kranj – V četrtek, 11. julija, zvečer se v okviru Poletja na Mais-
trovem trgu pred barom Kavka obeta zanimiv koncert. V goste 
prihaja splitska kantavtorica Lovely Quinces, ki je pred leti že 
nastopila v Kinu Šiška. Njena interpretacija instrumentalne, 
kitarske, hkrati pa uporniške glasbe v kombinaciji z njenim 
izjemnim glasom tvori bogato, predvsem pa polno godbo.

Poletje na Maistrovem trgu

Kranj – V Galeriji Mestne hiše bo v četrtek, 11. julija, ob 19. 
uri odprtje fotografske razstave Andreja Perka z naslovom Mi 
hočemo živeti/We want to live. »Zamisel o ciklu fotografij v 
zvezi s prvo svetovno vojno je v meni tlela že nekaj let. Vendar 
nisem želel postaviti v ospredje zgodovinskih dogodkov in 
krajev, pač pa predvsem prikazati njihov odsev, svojo fotograf-
sko interpretacijo tega težkega časa,« o razstavi pove avtor. 
Razstavljena dela bodo na ogled do 30. avgusta.

Mi hočemo živeti Andreja Perka



9Gorenjski glas
torek, 9. julija 2019

vilma.stanovnik@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski skakalci 
so mednarodno sezono tudi 
letos začeli na skakalnici 
pod Šmarjetno goro. Zbra-
lo se jih je 56. Tako na pet-
kovi kot na sobotni tekmi so 
bili na stopničkah isti obra-
zi. Na prvi tekmi sta na naj-
višjo skupaj stopila Slove-
nec Timi Zajc in Rus Jevge-
nij Klimov, tretji je bil Ne-
mec Pius Paschke, na dru-
gi pa je zmagal Klimov, dru-
gi je bil Zajc, tretji pa znova 
Paschke.

Drugi najboljši Slovenec 
je bil Peter Prevc s petim in 
sedmim mestom. V desete-
rico so se v petek uvrstili še 
Žiga Jelar (osmi), Rok Ju-
stin (deveti) in Tilen Bartol 

(deseti), v soboto pa Anže La-
nišek (deseti).

»Z odprtjem sezone smo 
zadovoljni. Prisotna so še ni-
hanja, a s trenutno pripravlje-
nostjo večine tekmovalcem 
smo zadovoljni. Predvsem 
Timi Zajc je konstantno na 
visokem nivoju,« je kratko 
oceno prvega tekmovalnega 
konca tedna podal glavni tre-
ner reprezentance Gorazd 
Bertoncelj. Glede sprememb 
v letošnjem pripravljalnem 
obdobju je dodal: »Malo smo 
pohiteli na skakalnico, hitre-
je prehajali na večje skakalni-
ce, manj je eksperimentiranja 
pri opremi ...« 

Na prvi in na drugi tek-
mi je po en dober skok us-
pel tudi Petru Prevcu. »Tek-
mi v Kranju sta bili odraz 

skokov na treningih: kdaj 
malo bolje, kdaj malo slab-
še. Moj cilj je bil obakrat uvr-
stiti se med najboljšo šeste-
rico, kar se ni izšlo. Napa-
ki sta se pojavili v prvi seri-
ji. Ostaja malce grenkega 
priokusa,« je nastopa ocenil 
skakalec kranjskega Trigla-
va, domačega kluba in orga-
nizatorja tekmovanja. Peter 
Prevc je lani zaradi poškod-
be izpustil velik del priprav v 
poletnem času. Letos je dru-
gače: »Ne smemo pozabiti, 
da sem imel poškodbo, pred-
vsem sam ne smem pozabi-
ti, zato naredim zjutraj in 
zvečer kaj za to. Priprave so 

povsem drugačne kot lani, 
ko sem večino časa počival.« 
V Kranju so skakali vsi trije 
bratje Prevc, najstarejšega 
Petra je pozitivno presene-
til Cene z 11. in 16. mestom. 
Slabše je šlo Domnu, ki je bil 
24. in 44. »Pred 14 dnevi je 
kazal boljšo pripravljenost, 
tokrat je bil skromen. Verja-
memo, da bo postopno dvi-
goval formo,« je na to temo 
pojasnil Bertoncelj.

Ta teden se slovenski ska-
kalci pripravljajo na 120-me-
trski skakalnici v Planici, 20. 
julija pa jih čaka prva tek-
ma poletne velike nagrade v 
Wisli na Poljskem. 

Največ pokazal Zajc
Z zmago in drugim mestom so slovenski smučarski skakalci odprli novo tekmovalno sezono. Na 
tekmah celinskega pokala v Kranju je obakrat na stopničke skočil Timi Zajc, poleg Rusa Jevgenija 
Klimova prvo ime minulega skakalnega konca tedna pod Šmarjetno goro.

Na prvi mednarodni tekmi v sezoni so bila oba dneva na 
prvih treh mestih ista imena (od leve): Timi Zajc, Jevgenij 
Klimov in Pius Paschke. / Foto: Gorazd Kavčič

Petru Prevcu je na obeh tekmah uspel po en zelo dober 
skok. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Villarsu v Švici se je za športne plezalce začela le-
tošnja sezona svetovnega pokala v težavnosti. Novo zmago je 
v ženski konkurenci osvojila Korošica Janja Garnbret, uspešni 
pa sta bili tudi Kranjčanki Mia Krampl, ki je bila peta, in Lučka 
Rakovec, ki je finale končala na šestem mestu. V moškem 
finalu je Radovljičan Domen Škofic osvojil četrto mesto.

Škofic tik pod stopničkami
Maja Bertoncelj

Kranj – Po petkovi tekmi ce-
linskega pokala v smučar-
skih skokih v Kranju se je 
od skakalne kariere poslovil 
26-letni Kranjčan Nejc Dež-
man, član SK Triglav Kranj, 
ki je leta 2012 kot prvi Slove-
nec postal mladinski svetov-
ni prvak. Po zadnjem skoku 
so ga v izteku pričakali ska-
kalni prijatelji, poslušal pa je 
hrumenje svojega motorja.

Za konec kariere se niste od-
ločili ob koncu lanske sezo-
ne, počakali ste na začetek 
nove.

Vzel sem si čas, da sem 
dobro premislil. Mislim, da 
sem se kar pravilno odločil. 
Veliko sem doživel. Odloči-
tev je zorela, ni bilo čez noč. 

Kako je bilo ob slovesu: tež-
ko, lepo ...?

Težko je bilo tisti večer, ko 
sem se odločil, da postavim 

skakalne smuči v kot. Ko 
sem to povedal doma in na 
treningu, priznam, da sem 
imel kar malo solzne oči. Ob 
slovesu, ob zadnjem skoku 
pa je bilo lepo. Ko sedeš na 
zaletno rampo, takoj veš, kaj 
moraš narediti. Sem pa bil 
ob zadnjem skoku verjetno 
bolj nervozen kot na kateri 
koli tekmi.

Kaj je tisto, kar bi posebej 
omenili v svoji skakalni ka-
rieri?

Naslov mladinskega sve-
tovnega prvaka, najboljša 
uvrstitev v svetovnem poka-
lu (sedmo mesto v Sapporu, 
skupaj štiri uvrstitve v naj-
boljšo deseterico, op. p.), eki-
pna zmaga in ekipno tretje 
mesto, tekma novoletne tur-
neje v Bischofshofnu, kjer 
sem bil leta 2015 enajsti, je 
tudi kar visoko, glede na to, da 
je bila močna konkurenca in 
da je to vrhunec zime. Z vese-
ljem se bom spominjal vseh 

teh lepih trenutkov. Mislim, 
da moram biti s svojo kariero 
kar zadovoljen.

Je bil to res vaš zadnji skok 
ali se boste še kdaj spustili 
po zaletišču?

Za zdaj naj ostane kar pri 
tem, da je bil to moj zadnji 
skok.

Kako naprej?
Brez športa zagotovo ne 

bo šlo. Vedno bo del mene. 
In zdaj bo več časa še za kak-
šen drug šport. V prvi vrsti 
pa se bom sedaj posvetil štu-
diju strojništva in upam, da 
ga čim prej zaključim. Po-
tem bomo pa videli, kako se 
bo odvijalo naprej.

Zadnji skok Nejca Dežmana
Skakalno kariero je končal Nejc Dežman, ki je kot prvi Slovenec postal mladinski svetovni prvak.

Nejca Dežmana so po zadnjem skoku v izteku pričakali 
sotekmovalci, domači in prijatelji. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Po težavah, ki so 
se v pripravah na novo se-
zono znova pojavile v član-
ski hokejski ekipi SIJ Acro-
ni Jesenice, je bilo jasno, da 
bo moštvo deležno kar ne-
kaj sprememb. Ekipo so 
zapustili Luka Kalan, Da-
vid Rodman, Luka Bašič in 
Clarke Saunders, še naprej 
pa na Jesenicah ostaja kape-
tan Andrej Tavželj. Dobra je 
tudi vest z uprave kluba, da 
se je ekipa tudi v prihajajoči 
sezoni prijavila tako v Alp-
sko ligo kot tudi v državno 
prvenstvo in pokal Sloveni-
je. 

Od včeraj naprej ima mo-
štvo novega trenerja. To je 
Mitja Šivic, ki je bil odličen 

hokejist. Večino svoje ho-
kejske kariere je preživel v 
dresu Olimpije, pred sezo-
no 2007/2008 pa je pres-
topil v francoski klub Bri-
ançon. V Franciji je preživel 
kar 12 let. Najprej je bil igra-
lec, nato trener, pri 39. letih 
pa se vrača v Slovenijo in bo 
prevezel vodenje jeseniške-
ga moštva. »Imel sem kar 
nekaj zanimivih ponudb 
iz Francije, a je prevlada-
la želja družine, da se vrne-
mo domov. Razmišljal sem 
tudi, da bi v hokeju ostal v 
malo drugačni vlogi, a me je 
Anže Pogačar s svojo zgod-
bo prepričal. Kljub temu da 
časi niso najbolj rožnati, mi 
vodenje takega kluba pred-
stavlja zelo velik izziv,« je 
povedal Mitja Šivic.

Jeseniški hokejisti še 
naprej v Alpski ligi
V moštvu ostaja kapetan Andrej Tavželj, glavni 
trener pa bo Mitja Šivic.

Kranj – Nov uspeh si je konec tedna prikolesarila gorska kole-
sarka Blaža Pintarič. Na evropskem prvenstvu v gorskokole-
sarskem maratonu v Kvamu v bližini Lillehammerja na Norve-
škem je osvojila srebrno kolajno. Za progo, dolgo sedemdeset 
kilometrov s 1750 višinskimi metri, je potrebovala tri ure, 28 
minut in 28 sekund. Za zmagovalko Italijanko Maro Fumagalli 
je zaostala 15 sekund. S tem je Pintaričeva, ki je uspehe dose-
gala še pod dekliškim priimkom Klemenčič, dopolnila zbirko 
medalj. Z evropskih prvenstev v maratonu ji je manjkala prav 
srebrna. Zlato je osvojila leta 2004, leto kasneje bronasto. 

Blaža Pintarič dopolnila komplet odličij

Kranj – Prejšnji teden so predstavniki Mestne občine Kranj, 
Zavoda za šport Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj ter 
16 športnih klubov podpisali Pismo o nameri za izvedbo pro-
jekta Triglav Kranj. S tem so potrdili medsebojno sodelovanje 
v skupnem projektu Triglav Kranj, katerega namen je krepitev 
športa na območju kranjske občine in širše. Podpisniki pisma 
si namreč prizadevajo podpirati nastope športnih klubov pod 
enotno blagovno znamko Triglav Kranj in vzpostaviti aktivno 
stično točko, ki bo imela vlogo informiranja, administrativne 
podpore, promocije, prodaje in utrjevanja blagovne znamke 
Triglav Kranj. Stično točko bodo vzpostavili na Glavnem trgu 
v starem Kranju.

Želijo si več sodelovanja športnih klubov

Ljubljana – Slovenija bo prihodnje leto igrala v Ligi narodov. 
Eden največjih uspehov slovenske odbojke je rezultat odličnih 
iger in nepremagljivosti naših fantov na pokalu FIVB Challen-
ger v Stožicah. Tine Urnaut, kapetan Slovenije, je po gladki 
zmagi še nad Kubo dejal: »Občutki so fantastični. Ne vem, 
kolikokrat smo se že morali dokazovati, da sodimo med naj-
boljše reprezentance sveta, zdaj nam je res uspelo. Le potrdili 
smo svojo kakovost.«

Odbojkarji v Ligo narodov

Kranj – Četrta tekma svetovnega pokala v Berlinu je prines-
la nov velik uspeh slovenskega lokostrelstva. Mešana ekipa 
sestavljenega loka v postavi Toja Ellison in Staš Modic je osvo-
jila drugo mesto. V četrtfinalu sta premagala ekipo Danske 
s 155 : 153, v polfinalu Rusijo s 148 : 146, v velikem finalu pa 
s 156 : 155 priznala minimalno premoč ekipi Velike Britanije.

Gorenjska lokostrelca s srebrno medaljo
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Sobotni izleti
Enajsto leto se Glasovi ko

lesarji družimo ob torkih in 
skupaj kolesarimo po Go
renjskem. V teh letih so se 
med člani stkala številna pri
jateljstva in večina ima na ta 
srečanja lepe spomine. Naj
bolj zagnani, ki tvorijo zdra
vo jedro društva, se zbirajo 
tudi ob sobotah in se poda
jo na daljše izlete. Spomla
di, ko je forma kolesarjev 
podobna jutranjim tempe
raturam, torej nizka, se zbi
rajo ob desetih in prekolesa
rijo do šestdeset kilometrov. 
V poletnem času, ko se tem
perature dvigajo – in soraz
merno z njimi tudi forma – 
se zbirajo ob osmih zjutraj 
in na kolesu prevozijo tudi 
do 120 kilometrov. Letos so 
organizirali že enajst sobot
nih izletov. Ko sem Bojana 
Čareta  vprašal, kaj mu je na 
sobotnih izletih všeč, mi je 

kot iz topa odgovoril: »Ker 
imamo en cilj, in tam poje
mo krof, tortico ali zavitek.« 
In nato doda: »Na sobotnih 
izletih se najde za vsakogar 
nekaj, in ker je na razpolago 
več časa, so ture lahko tudi 

daljše in imamo čas za po
stanek na poti in okrepčilo.« 

Za organizacijo in trase 
skrbi Marjan Šmid, čeprav 
fantje pogosto kar sami 
predlagajo, kam bi se peljali. 
Idej se je nabralo res veliko. 

Eden iz med najbolj dejavnih 
in tudi kolesar z veliko izku
šnjami je Stane Papler. Ko
mandant Stane, kot mu pra
vijo prijatelji, mi je zaupal ne
kaj najlepših sobotnih tras: 
•  Na Bled gremo iz Kranja v 

Tržič nato »pod goram« v 
Begunje in naprej po Kaša
riji do Žirovnice. Nato za
vijemo levo na Kočno, se 
spustimo proti Gorjam ter 
na Bled na kremno rezino. 

•  Na Trojane kolesarimo iz 
Kranja v Kamnik in potem 
skozi Tuhinjsko dolino čez 
Pšajnovico do Trojan, tam 
nas čaka obvezen krof. Do
mov gremo po stari cesti 
na Štajersko in na Viru pri 
Domžalah zavijemo proti 
Mengšu in nazaj v Kranj.

•  Iz Kranja kolesarimo v Go
renjo vas, zavijemo proti 
Lučinam in  Smrečju ter 
nato čez Vrh Svetih Treh 

Kraljev v Žiri na tortico.  
Domov se vračamo skozi 
Poljansko dolino.

•  Dan državnosti smo 
proslavili z izletom na Er
manovec, ki ga osvojimo, 
če se peljemo skozi Poljan
sko dolino, na Trebiji zavi
jemo proti Kladju in nato 
čez Ermanovec nazaj na 
Trebijo ter domov.

•  Če so temperature res vi
soke, gremo skozi dolino 
Kokre na Jezersko in na Je
zerski vrh. Bolje priprav
ljeni pa čez Ljubelj, v Bo
rovljah zavijemo desno in 
čez prelaz Šajda proti Že
lezni Kapli in nato domov 
čez Jezerski vrh.
Kolesarjenje vedno zaklju

čijo v varnem pristanu, to 
je Pizzerija Gorenc. A ved
no računajo, da so do kosi
la doma, saj ne želijo rušiti 
miru v hiši.

Sobotni kolesarski izletniki pred stavbo carine na dan, ko 
so praznovali obletnico osvojitve Jezerskega vrha v vojni za 
Slovenijo

Jelena Justin

Prelaz Mokrine (Nass
feld/Pramollo), 1530 m. n. 
m., Slovenci dobro pozna
mo kot odlično smučišče, 
ki ga obdaja kar nekaj izje
mnih dvatisočakov: Konjski 
špik, Veliki Koritnik, Krniš
ke skale. Lani smo se na Kr
niške skale povzpeli po fera
ti Däumling, tokrat bomo pa 
za vzpon izbrali označen, a 
nezavarovan SZ greben, ki 
postreže z uživaškim pleza
njem I. težavnostne stopnje. 

Zapeljemo se skozi Zgor
njesavsko dolino do Rateč, 
od koder nadaljujemo skozi 
Trbiž do Tablje (Ponntebe). 
Zavijemo desno in se začne
mo po ožji cesti vzpenjati na 
Mokrine (Nassfeld). Prečimo 
mejo med Italijo in Avstrijo 
ter v Avstriji takoj za mejnim 
prehodom zavijemo ostro 

desno na ozko asfaltirano 
cesto do gostišča Watschin
ger Alm na višini 1600 m n. 
m. Parkiramo in se sprehodi
mo mimo koče do markira
ne steze št. 410, ki pelje pro
ti Kammleitnu. Pot se zložno 
vzpenja skozi gozd, v prijet
ni hladni senci, nato doseže
mo širšo pot, ki nas pripelje 
na travnik, kjer se v poletnih 
mesecih pase govedo. Dose
žemo razpotje, kjer nadalju
jemo levo v smeri Kammle
itna oz. sedla Skovška vrat
ca (Küweger Törl). Ko dose
žemo sedlo, predlagam, da 
se povzpnemo še na travnato 
vzpetino Kammleiten, s kate
re se lepo pokaže greben, ki 
nas čaka. Vrnemo se na se
dlo in zavijemo desno pro
ti SZ grebenu Krniških skal. 
Na glavo si damo čelado, saj, 
kljub temu da je skala kom
paktna, je pot na več mestih 

posuta z drobirjem in krušlji
va. V spodnjem delu, takoj na 
vstopu, je skalni skok, ki daje 
slutiti, da pot ne bo povsem 
enostavna. Oprezamo za rde
čimi pikami in jim zvesto sle
dimo. Pot je speljana preko 
najlažjih prehodov in zahtev
nost ne preseže ocene I. Pot 
preko skal se približa rušev
ju. Višje pot zavija proti des
ni. Pred seboj vidimo maj
ceno okence. Na tem mestu 
je tisti najbolj zahtevni del 
poti, ki bi ga težko označi
la le z oceno I; vsaj I+, če ne 
celo II. Ko preplezamo ta naj
težji del, je pred nami travna
ta gredina z udobno stezico. 
Nad travnato gredino spleza
mo preko apnenčastega steb
ra. Tukaj je najbolj izpostav
ljen del poti. Po ozki gredi
ni, levo se že vidi vrh Krniš
kih skal, splezamo še na zad
nji steber, nato se pa po udob
ni stezici, čez neimenovani 
predvrh Krniških skal, spus
timo do markirane poti, ki 
nas popelje na vrh. Na vrhu 
je ogromen železen križ, srh 
vzbujajoč. Z njim je zapisan 
spomin na 10. oktober 1920, 
ko smo Slovenci izgubili ko
roški plebiscit. Neprijeten in 
grenak spomin. 

Razgled je enkraten: Mu
verich Alto, Konjski špik 
(Rosskofel/Monte Cavallo), 
Veliki Koritnik (Trogkofel/
Creta di Aip, Monte Zermu
la), v daljavi pa Grauzaria in 
Sernio ...

Z vrha sestopimo proti 
vzhodu, po markirani poti 
po običajni poti, čez smu
čišče. Gremo mimo odcepa 
za ferato Däumling, tik pred 
gostinskim lokalom zavi
jemo desno, na pot, ki pre
či južna pobočja Krniških 
skal in nas pripelje do razpo
tja, kjer smo prej zavili levo 

proti Kammleitnu. Mi dovo
lite, da nekaj predlagam? Na 
teh travnikih, kjer se pase ži
vina, je ogromno svizcev, na 
kar nas opozorijo številne 
izkopane luknje. Moj pred
log je, da se usedemo na eno 
od skal ali pa na travo ter po
čakamo, da se kakšen lep 
svizec prikaže. A če prinese 

čokolado? Hja, tega pa ne po
vem. Kar pričajte ga.

Od tod nas čaka še prib
ližno 20 minut sestopa do 
koče Watschinger, kjer ima
mo jeklenega konjička.
Nadmorska višina: 2195 m
Višinska razlika: 600 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Krniške skale, SZ greben (2195 m. n. m.)

Čudovit greben
Lahko dostopen vrh nad Mokrinami si lahko malce otežimo oziroma si ga 
naredimo še lepšega. Poplezavanje po SZ grebenu, na vrhu pa srh  
vzbujajoče obeležje.

Pogled na Krniške skale. Poplezavali bomo po SZ grebenu. / Foto: Jelena Justin

Pot je ponekod precej izpostavljena. / Foto: Mateja Gerečnik

Vrh Krniških skal s srh vzbujajočim obeležjem / Foto: Jelena Justin 
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Maja Bertoncelj

Tržič – Na zadnjih dveh mno-
žičnih rekreativnih tekih na 
Gorenjskem, na Teku štirih 
mostov v Škofji Loki in na 
Nočni 10ki na Bledu, smo 
opazili bosonogega teka-
ča Janeza Mihovca iz Trži-
ča. Obakrat je bil najhitrejši 

med tistimi, ki so tekli brez 
športne obutve. Pritegnil je 
številne poglede.

»Zadnja tri leta tečem obve-
zno bos. Prej sem 13, 14 let te-
kel v športni obutvi. Ko sem 
pretekel maratonsko razda-
ljo 42 kilometrov, mi je nekaj 
manjkalo in sem se odločil, 
da začnem teči bos. Lani sem 

v Ljubljani maraton pretekel 
tudi že bos. Ni težav. Mor-
da so po tekmi malo popra-
skani podplati in je nasled-
nji dan malce težje, potem pa 
je v redu,« je dejal Janez Mi-
hovec. »Običajno sem bos hi-
trejši,« je zanimiva izjava, ki 
pa jo podkrepijo njegovi časi. 
Na Bledu je za deset kilome-

trov potreboval 38 minut in 
38 sekund, v Škofji Loki 38 
minut in 51 sekund. 

Med tekači je deležen ob-
čudovanja. »Ko me prehite-
vajo ali jih prehitim jaz, so 
navdušeni in mi že med te-
kom in potem tudi v cilju če-
stitajo,« je še dejal 31-letni Ja-
nez Mihovec.

Bosonogi tekač 
Janez Mihovec
Je hiter, kljub temu da teče bos. Tržičan Janez 
Mihovec prehiti tudi večino obutih tekačev.

Železniki – Športno društvo Kamikaze v soboto, 13. julija, or-
ganizira 21. rekreativno kolesarsko dirko za zlato čipko. Start 
bo ob 10. uri pred restavracijo Lušina v Železnikih, cilj pa po 
15 kilometrih s 580 metri višinske razlike v Davči na kmetiji Pr' 
Vrhovc. Celotna proga je asfaltirana. Dirka šteje za akcijo Slo-
venija kolesari in tudi za občinsko prvenstvo občine Železniki.

Dirka za zlato čipko

Poljane – V nedeljo, 14. julija, s startom ob 10. uri ŠD Poljane 
nad Škofjo Loko – kolesarska sekcija Indu Team organizira že 
19. zaporedno kolesarsko dirko iz Poljan na Stari vrh. Leteči 
start bo pred kmetijsko zadrugo v Poljanah, cilj pa na Grebljici 
pod Starim vrhom. Dolžina proge je deset kilometrov, višinska 
razlika pa 650 metrov. Razpisanih je 15 kategorij. Dirka se 
točkuje v Pokalu Slovenije v vzponu, prav tako pa šteje tudi za 
občinsko prvenstvo občine Gorenja vas - Poljane in za Pokal 
polanskih puklov.

S kolesi bodo dirkali na Stari vrh

Vilma Stanovnik

Kranj – Kar 43 tekačev in de-
vet tekačic se je v nedeljo ob 
7. uri podalo na 12-urni slo-
venski tek, ki je potekal na 
krožni progi po starem Kra-
nju. Ob 13. uri se jim je prid-
ružilo še 27 tekačev in osem 
tekačic, ki so se odločili, da 
bodo tekli šest ur, saj se je za 
vse skupaj tekmovanje v sre-
dišču Kranja zaključilo na-
tanko ob 19. uri. Najboljši so 
bili tisti, ki so v tem času pre-
tekli največ 1,293 kilometra 
dolgih krogov. 

V moški konkurenci se 
je kot najbolj vztrajen izka-
zal Uroš Srnec, ki je v dva-
najstih urah pretekel kar 
106 krogov oziroma 137,352 
kilometra. »Malo je bilo si-
cer vroče, po nevihti pa se 
je toliko ohladilo, da ni bilo 
težko zdržati do konca. Or-
ganizacija je bila dobra in 
zelo sem zadovoljen,« je v 
cilju povedal 33-letnik iz Lo-
gatca Uroš Srnec, ki sta ga 
na zmagovalnem odru spre-
mljala Mirko Bogataj Miklič 
(99 krogov) in Hrvat Marin 
Mandekić (98 krogov). 

Izjemen rezultat, sloven-
ski rekord, je uspel trenu-
tno najboljši slovenski ultra-
maratonki Nataši Robnik, 
saj je s pretečenimi 105 kro-
gi in 136,91 kilometra osvo-
jila absolutno drugo mesto 
in je bila prva v ženski kon-
kurenci. »Proga mi je bila 
zelo všeč, organizacija je bila 

vrhunska. Letos grem tret-
jič na Spartatlon in današ-
nji tek je bil nekakšen pre-
izkus za nastop v Grčiji,« je 
povedala simpatična Nataša 
Robnik, ki je sicer pogrešala 
več konkurence deklet, zlas-
ti domačinko Nežo Mravlje, 
ki pa je trenutno poškodo-
vana. Tako se ji je še najbolj 

približala Hrvatica Ingrid 
Nikolešić, ki je pretekla 91 
krogov, tretje mesto pa je 
osvojila Maja Rigač iz Brito-
fa pri Kranju, ki je pretekla 
78 krogov, kar je pomenilo 
nekaj več kot 101 kilometer. 
»Pretekla sem že dva stoki-
lometrska teka, prvič pa sem 
na 12-urnem teku. Priredi-
tev je bila odlična, zelo všeč 
mi je bilo tudi, ker je bila or-
ganizirana masaža,« je po-
vedala Maja Rigač.

Med tekmovalci, ki so tek-
li šest ur, je kar 59 krogov 
pretekel Žiga Koprivnik 
iz Sebenj pri Tržiču. »Ve-
sel sem, da so tek prestavi-
li iz Trboj v Kranj in ga tudi 
tako približali gledalcem. 
Vse je bilo super, z Maru-
šo pa sva zadovoljna, da sva 
zmagala, lahko pa rečem, 
da sem imel še nekaj rezer-
ve,« je povedal Žiga Kopri-
vec, ki je slavil pred Polja-
kom Janckom Bedkowskim 
in Miho Jeričem iz Tatinca, 
v ženski konkurenci pa je 
bila najboljša Žigova par-
tnerka Maruša Turk pred 
Berny Čeplak Poznič in Ma-
rino Tušek.

Ves dan so tekli po Kranju
Odlični organizacija in udeležba ter tudi rekord naše najboljše ultramaratonske tekačice Nataše Robnik 
so zaznamovali letošnji 12-urni slovenski tek, ki je v nedeljo potekal v središču Kranja.

Tretje mesto med ultramaratonkami je osvojila Maja Rigač 
iz Britofa pri Kranju.

Teče bos in brez majice: Janez Mihovec je deležen 
pozornosti. Takole je tekel na Teku štirih mostov v Škofji 
Loki. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kolesarski Ma-
raton Alpe se je v nedeljo v 
svoji 13. izvedbi znova vrnil 
v središče Kamnika, potem 
ko so organizatorji zadnji 
dve leti zaradi gradbenih 
del start in cilj preselili ob 
mekinjski stadion.

Stotridesetkilometrski 
krog, ki zajema tri alpske 
prelaze – Jezerski vrh, Pavli-
čevo sedlo in Črnivec – z dva 
tisoč višinskimi metri velja 
za najtežjo rekreativno kole-
sarsko preizkušnjo pri nas.

Letos ga je s časom 3;40:54 
najhitreje odpeljal Dean 
Bratuš, minuto za njim pa 
sta skozi ciljno črto pripelja-
la Uroš Komac in Matic Žu-
mer. » Vedel sem, da se bo 
odločalo na Črnivcu in da ne 
smem čakati, zato sem po-
skusil s pobegom na klancu, 
kar se mi je na koncu obre-
stovalo,« je v cilju povedal 
zmagovalec.

Med ženskami zmagala 
Gorenjka Kaja Logar. »To je 
zame šele druga tekma le-
tos, saj kolesarim predvsem 
zase. Želela sem pa doka-
zati, da se da odpeljati do-
ber rezultat, tudi če ješ samo 

rastlinsko hrano,« je poveda-
la Logarjeva, ki je kljub pad-
cu v prvem delu dirke zma-
gala pred Špelo Škrajnar in 
Katarino Novak. »V pomoč 
mi je bil brat, ki mi je poma-
gal in me na ravnini povlekel 
nazaj v skupino,« je komen-
tirala nesrečen dogodek.

Med udeleženci je bil tudi 
nekdanji smučarski skaka-
lec Robert Kranjec, ki je z 
alpskim krogom opravil v 
manj kot štirih urah. »Tra-
so sem za trening odpeljal 
že s Primožem Rogličem, 

vsekakor pa je tekma težja, 
saj ni počitka in se morda 
lahko preceniš na kakšnem 
klancu. Vendar sem taktič-
no kar dobro odpeljal in šel 
na prvih dveh malo počasne-
je, tako da sem imel za Čr-
nivec še dovolj energije. Gle-
de na to, da sem še začetnik, 
sem zelo zadovoljen,« je po-
vedal nekdanji skakalni as.

Na koncu maratona je bil 
zadovoljen tudi vodja tek-
movanja Janez Jarm. »Ve-
sel sem, da so kolesarji var-
no prišli v cilj, seveda pa me 

veseli tudi to, da je maraton 
znova v centru mesta, kar je 
precej bolj atraktivno tako 
za gledalce kot tekmovalce, 
pa čeprav je organizacijsko 
nekoliko dražje,« je povedal 
Jarm, ki je potarnal le nad ne-
kaj udeleženci z elitno licen-
co, ki ne sodijo na amater-
sko dirko: »Disciplinska ko-
misija na kolesarski zvezi ne 
opravlja svojega dela, pravijo, 
da je dovolj, če jih na koncu 
diskvalificiramo, seveda pa 
lahko ti kolesarji vplivajo na 
sam potek dirke.« 

Kolesarji znova čez klance
Maraton Alpe, najtežja rekreativna kolesarska preizkušnja, tudi tokrat ni razočaral.

Kolesarji so najtežjo rekreativno preizkušnjo pri nas znova začeli v središču Kamnika. 

Celovec – v nedeljo je bilo v Celovcu tekmovanje Ironman 
triatlon. Tekmovalci so zjutraj začeli s plavanjem v Vrbskem 
jezeru in preplavali 3800 metrov, nato so kolesarili 180 kilo-
metrov in za konec tekli še na maratonski razdalji, torej 42 ki-
lometrov. Nastopil je tudi Matej Hauptman, sicer med drugim 
tudi član Športnega društva Gorenjski glas, in s časom 11 ur, 50 
minut in 39 sekund uspešno pritekel skozi cilj. Tekmovanje je 
zaključilo 2500 udeležencev, med njimi tudi Kranjčan Tomaž 
Šink, ki se je uvrstil na 202. mesto, še en Slovenec, to je David 
Pleše, pa je zasedel skupno tretje mesto.

Matej Hauptman na triatlonu Ironman
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Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice (SBJ) je uspela 
(ne še dokončno) tudi v dru-
gem od treh sodnih sporov 
z ljubljansko Heto Asset re-
solution, slabo banko nek-
danje banke Hypo, ki so po-
vezani z zunanjimi parkiriš-
či ob bolnišnični stavbi. Po-
tem ko je Višje sodišče v Lju-
bljani pred časom pravno-
močno potrdilo sodbo prvo-
stopenjskega sodišča, s ka-
tero je SBJ ponovno prevzel 
v upravljanje zgornji parkir-
ni coni med bolnišničnimi 
stavbami, je zdaj kranjsko 
okrožno sodišče v korist SBJ 
razsodilo tudi v tožbi Hete, 
ki od bolnišnice zahteva sko-
raj 540 tisoč evrov odško-
dnine zaradi nezmožnosti 
upravljanja spodnjih dveh 
zunanjih parkirišč. Heta 
mora bolnišnici tudi povr-
niti stroške pravdnega po-
stopka v višini nekaj manj 
kot 5400 evrov. Sodba sicer 
ni pravnomočna, saj se Heta 
nanjo še lahko pritoži.

Heta zahteva 540 tisoč 
evrov odškodnine od SBJ z 
navedbo, da ji je nastala po-
slovna škoda, ker ji bolnišni-
ca ni omogočila zaračunava-
nja parkirnine na spodnjih 
zunanjih parkiriščih, ki jih 
ima v upravljanju, saj so bili 
ob gradnji urgentnega centra 

leta 2015 prekinjeni električ-
ni vodi za delovanje zapornic 
in parkomatov, bolnišnica 
pa je Heti tudi preprečila nji-
hovo ponovno vzpostavitev. 
V SBJ izplačilo odškodnine 
zavračajo, češ da gre za kom-
pleksna razmerja iz časa gra-
ditve garažne hiše leta 2008, 
pri čemer izbrani upravlja-
vec parkirišč Avioprojekt za-
radi finančnih težav ni iz-
polnil vseh svojih obvezno-
sti. Po stečaju Avioprojekta 
je upravljanje prevzela Heta, 
ki pa se je postavila na stali-
šče, da svojih obveznosti ni 
dolžna izpolniti, medtem ko 
od bolnišnice zahteva izpol-
nitev vseh njenih obvezno-
sti, je na sodišču razložil po-
oblaščenec SBJ Dejan Vovk. 

Kranjsko okrožno sodišče 
je tožbeni zahtevek Hete v 
celoti zavrnilo z ugotovitvi-
jo, da SBJ s tem, ko ni omo-
gočil priklopa parkirnega 
sistema preko svojih elek-
troenergetskih naprav, ni 
ravnal protipravno. »Proti-
pravnost je eden od elemen-
tov odškodninske odgovor-
nosti. Ker tožeča stranka ni 
dokazala, da bi tožena stran-
ka ravnala protipravno, bo-
disi da bi kršila pogodbene 
obveznosti bodisi da bi bila 
podana njena neposlovna 
odškodninska odgovornost, 
je bil njen zahtevek neute-
meljen, zato ga je sodišče 
zavrnilo,« je pojasnila pred-
sednica sodišča Janja Rob-
lek. 

V SBJ so po prejemu za-
vrnilne sodbe dejali, da pri-
čakujejo, da bo ta obstala 
tudi po morebitnem pritož-
benem postopku na višjem 
sodišču. Pooblaščenec Hete 
Dušan Mitrović pa je razlo-
žil, da zadeve, o kateri še ni 
pravnomočno odločeno, ne 
sme komentirati, niti nam 
ne more posredovati nobe-
nih informacij o strankinih 
nadaljnjih korakih.

SBJ in Heta imata na so-
dišču odprto še eno tožbo. 
Heta namreč toži bolnišni-
co tudi za povrnitev 80 ti-
soč evrov za najem parkir-
nih prostorov, na katerih je 
med gradnjo urgentnega 
centra delovala vojaška mo-
bilna bolnišnica Role. 

Bolnišnici tudi druga pravda
Kranjsko okrožno sodišče je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek Hete Asset resolution, ki je od jeseniške 
bolnišnice terjala dobrega pol milijona evrov odškodnine zaradi parkirišč ob bolnišnični stavbi.  

Splošni bolnišnici Jesenice ni treba plačati Heti Asset resolution več kot pol milijona evrov 
odškodnine zaradi težav pri upravljanju zunanjih parkirišč. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Kamnik – Na severnih po-
bočjih in v globokih gra-
pah je v visokogorju še ved-
no veliko snežišč, ki so trda 
in predstavljajo izredno ve-
liko nevarnost za zdrs, opo-
zarjajo na Planinski zvezi 
Slovenije, kjer poleg kako-
vostne obutve in ostale pot-
rebne opreme v nahrbtni-
ku priporočajo tudi dereze 
in cepin. Takšno opozorilo, 
če bi ga seveda vzeli dovolj 
resno, bi zelo koristilo trem 
francoskim planincem, ki so 
se pred dnevi ujeli v ledeno 
past pod Skuto. Iz nje so jih 
sredi noči reševali kamniški 
gorski reševalci. 

Telefonski klic obupanih 
Francozov, ki so sredi dež-
ja obtičali v strmem, polede-
nelem snežišču pod Skuto, 
so v Gorski reševalni službi 
(GRS) Kamnik prejeli šele 
okoli pol devetih zvečer. »Če 
bi poklicali kakšno uro prej, 
bi bil razplet morda hitrejši 
...« je po končani reševalni 

akciji poudaril podpredse-
dnik GRS Kamnik Simon 
Kurinčič. Tedaj bi namreč še 
delovala dežurna služba na 
brniškem letališču in bi lah-
ko v reševanje vključili tudi 
helikopter. 

Po prezeblo trojico so se 
zato kamniški gorski reše-
valci odpravili na klasičen 
način. Do njih so prispe-
li okoli 1. ure in jih z vrvno 
ograjo in sekanjem stopinj v 
zbit sneg spravili na varno, 
razlaga Kurinčič. Sledil je 
dolg sestop v dolino, kamor 
so prispeli šele okoli 5. ure 
zjutraj. »Zopet še ena mno-
gokrat slišana zgodba. Vsa-
kodnevna opozorila medijev 
ne zaležejo nič. Ja, v hribih je 
še vedno ponekod sneg, str-
ma snežišča z zbitim, celo le-
denim snegom, ki jih je tre-
ba prečiti. Za to pa sta pot-
rebna ustrezna oprema in 
znanje,« je Kurinčič sklenil 
pripoved o zahtevnem noč-
nem reševanju francoskih 
planincev s snežišča pod 
Skuto. 

Francoske planince sredi 
noči reševali s snežišča 
Na poledenelem snežišču pod Skuto so pred 
dnevi obtičali trije francoski planinci. Kamniški 
gorski reševalci so jih reševali sredi noči. 

Jesenice – Jeseniški policisti so kazensko ovadili 48-letnega 
moškega, ki naj bi izvršil dve veliki tatvini na Jesenicah. Junija 
naj bi v trgovini v prisotnosti blagajničarke na drzen način 
iz blagajne vzel 440 evrov, v začetku julija pa naj bi vlomil v 
diskontno trgovino in odnesel za 1930 evrov različnih artiklov. 

Ovadili drznega tatu

Simon Šubic

Kranj – Zaplet z imeno-
vanjem novega direktor-
ja Gasilsko reševalne služ-
be (GARS) Kranj je po ne-
preklicnem odstopu Toma-
ža Krišlja poleg politične re-
šitve zdaj dobil še sodni epi-
log. Kranjski oddelek Delov-
nega in socialnega sodišča 
v Ljubljani je namreč pred 
dnevi na podlagi tožbe ne-
izbranega kandidata Mate-
ja Kejžarja izdal sodbo, s ka-
tero je razveljavil sklep sveta 
zavoda o (vnovičnem) ime-
novanju Krišlja za direktor-
ja GARS Kranj za obdob-
je 2019–2023. Sodnica Bar-
bara Nerima Pretnar je obe-
nem odredila ponovitev raz-
pisa pod enakimi pogoji kot 
prvič, a pred drugo razpisno 
komisijo. GARS Kranj mora 
tožniku plačati tudi nasta-
le pravdne stroške. Delovno 

sodišče je sicer takšno sodbo 
izdalo na podlagi izjave ga-
silskega zavoda s konca ju-
nija, da priznava očitke, ki 
jih je v tožbi za razveljavitev 
Krišljevega imenovanja na-
vedel Kejžar, sicer nekdanji 
poveljnik kranjskih poklic-
nih gasilcev. 

Kejžar je eden od neizbra-
nih kandidatov na februar-
skem razpisu za novega di-
rektorja GARS-a Kranj. Za 
vložitev tožbe na delovnem 
sodišču se je odločil, ker je 
bil po njegovem mnenju doz-
dajšnji direktor zavoda To-
maž Krišelj na nov štiriletni 
mandat imenovan, čeprav ni 
izpolnjeval vseh razpisnih 
pogojev. Nekdanji poveljnik 
kranjske poklicne gasilske 
enote je v tožbi med drugim 
navedel, da je razpisna komi-
sija med postopkom prilago-
dila kriterije za izbiro naju-
streznejšega kandidata. To 

naj bi po njegovem storila 
zaradi prijateljskih in stran-
karskih vezi med Krišljem in 
predsednikom razpisne ko-
misije Dragom Cornom. 

»Takšna odločitev sodišča 
je bila glede na evidentne na-
pake razpisne komisije edi-
na možna, logična in pravič-
na,« je sodno zmago komen-
tiral Kejžar, ki o vložitvi od-
škodninskega zahtevka ne 
razmišlja. Na vprašanje, ali 
se namerava prijaviti tudi na 
nov razpis, pa še ne zna odgo-
voriti. »Ne vem še, kaj bom 
storil. Če bodo o izbiri najpri-
mernejšega kandidata znova 
odločale politične povezave, 
in ne njegova strokovnost, 
prijava na razpis niti ni smi-
selna. Bomo videli, v kakšni 
smeri se bodo zdaj stvari od-
vijale,« je povedal. 

Kot je znano, je sago o 
imenovanju novega direk-
torja kranjskega gasilskega 

zavoda končal kar Krišelj 
sam, ko je 19. junija podal 
odstopno izjavo. Pred tem 
je kranjski mestni svet nje-
govo imenovanje na mar-
čevski seji potrdil, a je župan 
Matjaž Rakovec zaradi očit-
kov o sporni izbiri kandida-
ta sklep zadržal, mestni svet 
pa je nato maja soglasje h 
Krišljevemu imenovanju za 
direktorja umaknil. GARS 
Kranj zdaj začasno vodi To-
maž Vilfan, eden od zaposle-
nih gasilcev. 

Sodišče odredilo nov razpis
Tudi delovno in socialno sodišče je razveljavilo sklep o imenovanju Tomaža 
Krišlja za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj in naložilo izvedbo 
novega razpisa pred drugo razpisno komisijo.

»To je bila edina možna 
odločitev sodišča,« pravi 
Matej Kejžar. 

Simon Šubic

Kamnik – Pretekli teden se 
ni pregrevalo samo ozračje, 
precej vroče so bile tudi gla-
ve. Slednje so izkusili kam-
niški policisti, ki so skoraj 
vsak dan posredovali v dru-
žinskih in sosedskih sporih. 

Začelo se je v ponedeljek 
na Gmajnici, kjer je prišlo 
do besednega spora med so-
sedoma. Najbolj glasnemu 
so izdali plačilni nalog za-
radi kršitve javnega reda in 
miru. Enako kazen so poli-
cisti izdali tudi v torek, ko 
sta se v Kamniku sprla brata, 
pri tem pa je eden drugega 
tudi udaril. V sredo so mo-
rali policisti spet posredova-
ti v stanovanjskem bloku v 
Kamniku, kjer so se sosed-
je pritoževali nad motenjem 

njihovega miru s strani ene 
od stanovalk. Tudi njej so 
napisali plačilni nalog. 

V četrtek so morali miri-
ti moškega, ki je vpil na svo-
jo mamo in jo žalil. Nas-
lednji dan so policiste v Ka-
mniku zaradi kršitev javne-
ga reda in miru klicali dvak-
rat. V enem primeru je priš-
lo do spora zaradi neplačila 
opravljenega dela, v drugem 
primeru pa je moški žalil so-
sedo. V soboto so pomoč va-
ruhov zakona potrebovali v 
okolici Komende, kjer se je 
moški z žaljivkami spravil 
nad nekdanjega delodajal-
ca. Vsem kršiteljem so izda-
li plačilne naloge. 

V nedeljo je bil za policis-
te dan počitka, vsaj kar se 
tiče kršitev javnega reda in 
miru ... 

Policisti hladili vroče glave

Ukanc – V soboto popoldne so na številki 112 prejeli obvesti-
lo, da na sredini Bohinjskega jezera nekdo maha z rokami in 
kliče na pomoč. Na intervencijo so takoj poslali prostovoljne 
gasilce iz Bohinjske Bistrice, Savice - Polja in Bleda, ki so s 
čolnom preiskali jezero. Med intervencijo so izvedeli, da so 
nepoškodovano osebo že rešili občani s kanujem. Reševalno 
akcijo so zato preklicali. 

V težavah sredi Bohinjskega jezera
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Ana Šubic

V
elike nagrade 39. 
Melodij morja in 
sonca se je v sobo-
to v portoroškem 
Avditoriju razve-

selila Tinkara Kovač s skla-
dbo Bodi z mano do konca. 
Zmagovalna skladba je preje-
la tudi nagradi strokovne žiri-
je za najboljšo glasbo avtorja 
Aleša Klinarja in za najbolj-
še besedilo, ki ga je ustvari-
la pevka sama. Za njo so se 
uvrstili Kvatropirci s skladbo 
Veter je vel, omenjena zased-
ba s sedežem v Mengšu pa je 
prejela tudi nagrado žirije za 
najboljšo izvedbo. Tretji je bil 
Škofjeločan Tomaž Hostnik 
s skladbo Irena, ki je bil sicer 
tudi zmagovalec telefonske-
ga glasovanja. Nagrado Dani-
la Kocjančiča za obetavnega 

izvajalca oz. avtorja sta pre-
jela Gašper in Primož Mihe-
lič iz dua 2B za skladbo Kot 
morje.

Pri izboru zmagovalne 
skladbe so sicer poleg stro-
kovne žirije ter poslušalcev 
in gledalcev s telefonskim 
glasovanjem sodelovale še 
žirije šestih radijskih pos-
taj, ki so največ točk dodeli-
le Samuelu Lucasu (Vse bo 
ok), in občinstvo v amfiteat-
ru, ki je največ glasov name-
nilo Tinkari Kovač. Primor-
ka je prejela tudi največ točk 
strokovne žirije.

Med štirinajstimi izvajalci 
na festivalu sta z Gorenjske-
ga nastopila še Škofjeločan 
Andraž Gartner oz. Cane-
gatto (Praktična ljubezen), 
ki se je uvrstil na deseto mes-
to, in v Kranju živeča Poljaki-
nja Mila (Lahko sva vse to), 
ki je bila trinajsta.

SLAVILA TINKARA KOVAČ

Drugouvrščeni Kvatropirci so prejeli tudi nagrado za 
najboljšo izvedbo. / Foto: Jadran Rusjan

Ana Šubic

T
emperaturo v sta-
rem Kranju so 
minuli četrtek 
dvigovala lepa 
dekleta in postav-

na mladeniča, ki so se spre-
hajali po modni pisti na Gla-
vnem trgu v oblačilih in obu-
tvi ter z modnimi dodatki 
oblikovalcev in ponudnikov 
iz mestnega jedra. Z modno 
revijo v organizaciji kranj-
skega zavoda za turizem in 
kulturo so tudi letos želeli 
opozoriti na pestrost poletne 
mode za različne generacije 
in priložnosti, ki jo premore 
Kranj. Po besedah koordina-
torke revije Tanie Mendillo 
želijo ljudi spodbuditi k obi-
sku mesta in trgovin z zani-
mivo ponudbo, v katerih je 
možno najti tudi zelo lepe 
modne kose.

Obiskovalcem so ponud-
bo predstavile trgovin Dover, 
Skrinjica, Venus, E-stilo, Pro-
menada in Kalma's. Vide-
li so lahkotna poletna oblači-
la modnih barv in razigranih 
vzorcev, italijansko modo, ki 
se poigrava s kontrasti, obla-
čila s pridihom Španije, zani-
mive športno-elegantne kom-
binacije, nežne, romantične 

kreacije pa tudi bolj zapelji-
ve, drzne … Manekenke in 
manekena so se v po modni 
stezi sprehodili tudi v kopal-
kah, pižamah in spodnjem 
perilu ter v unikatnih pred-
pasnikih iz šiviljske delavni-
ce Fundacije Vincenca Drak-
slerja. Sodelovali so tudi štirje 
modni oblikovalci. V poletnih 
kreacijah Alje Starc so se odra-
žali lahkotnost, preprostost 

in subtilnost v barvah in kro-
jih. Lea Behek je utrdila slo-
ves oblikovalke oblačil za drz-
ne ženske, ki si upajo izsto-
pati, v zadnjem izhodu pa je 
presenetila z večerno obleko. 
Oblikovalski dvojec D'n'A, ki 
ga sestavljata Daša Zupan in 
Aydin Huzejrovič, je predsta-
vil del zmagovalne kolekcije 
z majskega Tedna mladih, ki 
je občinstvo popeljala na jug 

Italije, pa tudi nekaj kosov iz 
nove kolekcije Črnina, ki že 
napoveduje njuno prvo samo-
stojno modno revijo. Modni 
videz modelov je dopolnjeval 
še nakit Tanje Drinovec.

Za ličenje in frizure je 
poskrbela Tania Mendillo. 
Dekletom je v lase vpela tudi 
dekoracije iz svežih listov, 
saj je, tako kot z ličenjem, 
želela doseči nekoliko bolj 
živahen, tropski videz. Revi-
jo je povezoval Aydin Huzej-
rovič, za glasbo je poskrbel 
Recycleman, s flamenkom 
pa so jo popestrile plesalke 
CoraViente.

MODNI UTRIP MESTA
Na modni reviji pestrost poletne mode za različne generacije in priložnosti, ki jo premore Kranj

Oblikovalke Lea Behek, Daša Zupan in Alja Starc / Foto: Tina Dokl Aydin Huzejrovič, Tania Mendillo in Recycleman / Foto: Tina Dokl

Na modni reviji so predstavili oblačila, obutev in modne 
dodatke oblikovalcev in ponudnikov iz mestnega jedra 
Kranja. / Foto: Tina Dokl

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

Mateja Rant

N
a svetovni fila-
telistični raz-
stavi China 
2019, ki se je 
junija odvi-

jala v Wuhanu na Kitaj-
skem, so na povabilo Fila-
telistične zveze Sloveni-
je nastopili tudi učenci iz 

filatelističnega krožka na OŠ 
Škofja Loka-Mesto. V kate-
goriji mladih filatelistov, 
starih od deset do petnajst 
let, v kateri je razstavljalo šti-
rideset mladih iz 19 različ-
nih različnih držav, so osvo-
jili bronasto odličje z zbirko 
Slovenija, dežela turizma, je 
sporočil predsednik Filateli-
stičnega društva Lovro Košir 
Škofja Loka Srečko Beričič. 

Na svetovni filatelistični 
razstavi so navdušili z zbir-
ko, s katero so predstavili 
turistično pestrost in zani-
mivo lego Slovenije v evrop-
skem prostoru, saj se tu sti-
kajo robovi Alp ter sredo-
zemski, panonski in dinar-
sko-kraški svet, je razlo-
žil Beričič. Kot je pojasnil, 
omenjena zbirka nastaja že 
nekaj let, še iz časov prejš-
njih generacij, ki so obisko-
vale filatelistični krožek na 
omenjeni šoli, zdaj pa jo iz 
leta v leto dopolnjujejo. V 
minulem šolskem letu se 
je v okviru krožka filateliji 
posvečalo šest učencev, med 
njimi eno dekle. »Skupaj z 
mentorji loškega filatelisti-
čnega društva so pripravili 

filatelistične zbirke na temo 
svojih konjičkov s področja 
športa, živalstva in cvetja,« 
je pojasnil Beričič in dodal, 
da jih bodo v drugi polovi-
ci septembra predstavili na 
mednarodni filatelistični 
razstavi Europhila 2019 v 
prostorih Sokolskega doma 
v Škofji Loki skupaj s člani 

Filatelističnega društva Lov-
ro Košir Škofja Loka, ki je 
tudi gostitelj omenjene raz-
stave. »Poleg loških filateli-
stov bodo sodelovali še čla-
ni in mladinci filatelističnih 
klubov iz pobratenega mes-
ta Maasmechelen v Belgi-
ji, Vaase na Finskem in Sto-
ckholma na Švedskem.«      

BRONASTI FILATELISTI
Učenci filatelističnega krožka Osnovne šole Škofja Loka-Mesto so na svetovni filatelistični razstavi na 
Kitajskem osvojili bronasto odličje.

Člani filatelističnega krožka med delom na OŠ Škofja 
Loka-Mesto / Foto: Srečko Beričič

Mladi filatelist Primož 
Beričič z bronastim 
odličjem s svetovne 
filatelistične razstave China 
2019 / Foto: Srečko Beričič

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ko zjutraj vstanem,
sonce me objame.
In to mi je dovolj,
da brezskrbno
v dan pohitim,
da česa ne zamudim.

Dan prinese mi
srečo in smeh.
Radost v ljudeh,
ki z menoj so spet in spet.

Ko zjutraj vstanem,
si oči pomanem.
Pogledam levo, desno.
Poletje je tu,
mudi se mi, hitim,
da česa ne zamudim.

Poletje

PESMI MLADIH

Igor Kavčič

L
ucca je simpatično 
mestece v severoza-
hodnem delu Tos-
kane, ki je primer-
no izhodišče za razi-

skovanje mest in znameni-
tosti tega dela Italije, kot so 
Firence na vzhodu in Pisa, 
San Gimignano ter Siena 
na jugu ali pa male slikovite 
obalne vasice v nacionalnem 

parku Cinque Terre. Luc-
ca je znana tudi po mestnih 
obzidjih iz časa renesan-
se in je rojstno mesto dveh 
znanih skladateljev – Giaco-
ma Puccinija in Luigija Boc-
cherinija.

Tokrat smo si med dru-
gim ogledali zanimivo raz-
stavo, imenuje se sicer 
Muzej norosti (Museo della 
Follia), na katere ogled vabi-
jo številni oglasni panoji po 
starem mestu. Radovednost 
vzbuja motiv – portret najst-
nika, ki ga je naslikal Silve-
stro Lega. Razstavišču so v 
Lucci namenili obnovlje-
no nekdanjo konjušnico na 
Trgu Verdi. 

Kurator razstave je kon-
troverzni italijanski ume-
tnostni zgodovinar, poli-
tik, poslanec v italijanskem 
parlamentu, komentator in 
televizijska osebnost Vitto-
rio Sgarbi. Leta 2011 je bil 
na Beneškem bienalu prav 
z razstavo Muzej norosti v 
vlogi kuratorja italijanskega 

salona. Razstava je kasne-
je potovala po Italiji, gosto-
vala v Materi, Catanii, Neap-
lju, Mantovi, Saloju, letos pa 
je svoje mesto našla v Lucci. 
V vsakem mestu je razsta-
va nekoliko drugačna, saj jo 
povežejo z okolico, tu z nek-
danjo psihiatrično bolnico 
Maggiano.

V 18 sobah, ki so vse »oble-
čene« v črno, od tal in sten 
do stropa, pravzaprav je tudi 

atmosfera v njih črna, je na 
ogled dvesto različnih ume-
tniških del, od slik, risb, 
skulptur, fotografij do več-
dimenzionalnih instalacij, 
povezanih s tematiko noros-
ti. Gre za različne v glavnem 
italijanske avtorje, od kate-
rih so mnogi ustvarjali tudi 
v psihiatričnih ustanovah. 
Najbolj znan je zagotovo 
Francis Bacon z upodobitva-
mi papežev. Nekatera dela 
so zares šokantna in se gle-
dalcu močno vtisnejo v spo-
min, kot recimo delo Mreža, 
ki ga je ustvaril Cesare Inze-
rillo in ga sestavlja devetde-
set portretov nekdanjih paci-
entov iz različnih zdravstve-
nih kartotek v osvetljenih 
okvirjih, ki obsegajo več kot 
dvajset metrov v dolžino in 
štiri metre v višino. Ob tem 
poslušamo »šepet teh por-
tretov«. Veličastno je deset 
metrov dolgo olje na platnu 
umetnika Enrica Robustija z 
naslovom V tem baru se ne 
pije na kredo …

Ob vstopu v muzej pre-
beremo: »Vstopite, a ne 
iščite poti, edina smer je 

izgubljenost.« Še do 18. 
avgusta.

(Nadaljevanje prihodnjič)

ItalijArt (2)

MUZEJ NOROSTI

Portret adolescenta, ki po 
mestu vabi na razstavo 

Cesare Inzerillo: Mreža, 2012

Lorenzo Alessandri: Mona Lisa, ki vznemirja, 1982

Francis Bacon: Papež, 1992
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V šolo sem pripeljal našega psa Tačka. Najprej sem ga 
predstavil. Imamo ga že sedem let. Je pasme pudelj. V 
svoji družini je imel dva bratca in eno sestrico. Ko smo 
ga dobili, je bil star štiri mesece. Najbolj si ga je želela 
sestra Lea, čeprav ga imamo vsi enako radi. Rodil se je 22. 
decembra. Prehranjuje se z briketi, mesom in priboljški. 
Pije vodo. Leži v svoji posteljici. Ima veliko energije in je 
igriv. Imel je že dve hudi nesreči. Enkrat ga je ugriznil večji 
pes, drugič pa ga je zbil avto. Zelo ga imam rad.

Urh Luznar, 5. razred PŠ Dražgoše

Taček

OTROŠKA PERESA

Manca

Tisoč in en razlog imamo lahko za srečo in iskrice v očeh. 
Naj bodo vaši poletni dnevi polni dogodivščin. Meta

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

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

Devetega julija 1988 so 
Srbi s Kosova v Novem Sadu 
organizirali miting v podpo-
ro enotni Srbiji oziroma Slo-
bodanu Miloševiću. S tem 
se je z metodo mobilizaci-
je množic začela t. i. protibi-
rokratska revolucija – ruše-
nje političnih vodstev, ki so 
nasprotovala ideji o združi-
tvi vseh ozemelj, kjer žive 
Srbi, v eno državo. Septem-
bra in oktobra so se mitin-
gi iz Vojvodine razširili po 
vsej Srbiji in Črni gori. Prib-
ližno šestdesetih javnih zbo-
rov se je udeležilo več kot tri 
milijone ljudi. Prvo je bilo na 
vrsti vojvodinsko vodstvo, 
ki je v sporu med Miloševi-
ćem in Stambolićem podpr-
lo Stambolića. Že naslednji 
dan so organizirali mitinge 
v Pančevu, v avgustu pa tudi 
v Novi Pazovi in Titovem 

Vrbasu. Predsedstvo pokra-
jinskega komiteja ZK Vojvo-
dine je nato pod pritiskom 
demonstracij odstopilo.

Vse mitinge je spremlja-
la močna srbska propagan-
da, najprej s predpripravo, 
nato pa s poročanjem, raz-
nimi oddajami, intervju-
ji, članki, zlasti pa s poseb-
nimi rubrikami pisem bral-
cev, v katerih se je poudar-
jala teza o Srbih kot zatira-
nem narodu, ki je zmagal v 
dveh balkanskih in dveh sve-
tovnih vojnah, bil za razliko 
od nekaterih drugih jugoslo-
vanskih narodov na »pravi« 
strani, dal največ žrtev, naza-
dnje pa pridobitve v vojnah 
izgubil v miru. 

Nekaj dni kasneje je pri-
šlo do podobnega poskusa 
rušenja črnogorskega vod-
stva v takratnem Titogradu, 

sedanji Podgorici, ki pa je 
uspelo šele po ponovnem 
poskusu 10. januarja 1989, 
ko se je pred skupščino v 
Črni gori zbralo sto petdeset 
tisoč ljudi in z vzkliki: Dajte 
nam oružje! (Dajte nam oro-
žje), Nema više Crne Gore, 
Srbija je izašla na more! 
(Črne gore ni več, Srbija je 
prišla do morja) in vrglo sta-
ro vodstvo.

Neuspešen je bil tudi prvi 
poskus organiziranja mitin-
ga v Kninu na Hrvaškem 
oktobra leta 1988. Drugič, 
28. februarja 1989, je orga-
nizacija uspela. Spomladi 
leta 1989 so se začeli tudi 
prvi srbski mitingi v Bosni 
in Hercegovini – najprej 1. 
marca manjši v Bosanskem 
Petrovcu, nato pa še prvi 
odmevnejši miting v Tito-
vem Drvarju. 

Mitingaška politika je 
imela več ciljev. Pomem-
ben cilj je bil promoviran-
je Miloševića kot srbskega 
narodnega vodje. V mno-
gih mitingaških geslih je 

njegovo ime zamenjalo 
Titovo: Sav se narod uveli-
ko pita, Slobodan će zame-
niti Tita … (Ves narod se 
sprašuje, bo Slobodan 
zamenjal Tita ...)

Srbska »protibirokratska revolucija«
Pregovori in reki
   Domišljavost sili majhnega človeka, da stoji na prstih. 

(nemški pregovor)

   Nihče ne ljubi domovine zato, ker je velika, ampak 
zato, ker je njegova. (slovenski pregovor)

   Človek brez domovine je kot slavec brez vrta. (tadžiški 
pregovor)

Smeh ni greh
  »Nikakor ne razumem svojih novih sosedov. Vso 

noč so tako zbijali po steni, da nisem mogel poslu-
šati svoje nove plošče.«

  »Vaša vest je tako črna kot vaša brada,« reče sodnik 
možaku z gosto dolgo brado.

VRNITEV DOBRIH 
ČASOV
Pevke ljudskih pesmi pri Folklorni skupini Karavanke so po nekaj letih 
nedavno pripravile samostojni koncert z naslovom Prišle so nove novice. 
Izvedle so ga v Domu krajanov Kovor.

Samo Lesjak

V
sak izmed nas 
ima svojo živ-
ljenjsko zgodbo, 
pot, ki jo marsi-
kdaj prekinejo 

padci in nadaljujejo vzpo-
ni. Kot sta nastop predstavi-
li Manca Perko in Pija Japelj, 
so pevke pot in vsakdanje živ-
ljenje naših babic povezale z 
ljudskimi pesmimi in skozi 
osebne pripovedi, ki so nam 
jih zaupale, prikazale njiho-
vo življenje. Vrnile so se v 
čas petdesetih in šestdesetih 

let prejšnjega stoletja, temu 
primerno so dekleta pripra-
vila odrsko sceno in se v tem 
duhu tudi oblekla in uredila.

Rdeča nit je tekla skozi pri-
povedovanje zgodb preko 
različnih medijev, ki so se 
znašli v rokah pripovedoval-
ke Marje Bohinjec. Od pis-
ma, ki ga dekle dobi iz vojske, 
do vsem poznane revije Naša 
žena, šaljivih rubrik v Pavli-
hi, radia ... Zgodbe, ki so jim 
poslušalci koncerta lahko 
prisluhnili, so pevke pridobi-
le pri naših babicah, starejših 
znankah, občankah Tržiča. 
Ni manjkalo lepih in šaljivih, 

navihanih, niti resnih, težkih 
življenjskih zgodb, ki so zaz-
namovale življenja sodelujo-
čih Tržičank. Pevke so pripo-
vedi povezale s pesmimi, za 
popestritev pa sta se jim na 
odru pridružila še violinist-
ka Nataša Udir in klarinetist 
Žan Šmid.

Časovni trak pa se je zavr-
tel nazaj tudi pri pogostitvi 
in s tem marsikoga od obis-
kovalcev odpeljal v brezskrb-
ne in radostne čase otroških 
dni, mlajša generacija pa je 
uživala v dobrotah iz časov, 
ko so bili naše babice in ded-
ki še otroci.

Simpatična družba pevk FS Karavanke je poskrbela za prijeten večer v Kovorju. / Foto: Janez Eržen

Samo Lesjak

G
lasbena eki-
pa, zaslužna 
za nastanek 
svežega albu-
ma, ki je sedaj 

na voljo v vseh spletnih glas-
benih trgovinah, je v spro-
ščenem vzdušju na terasi 
Layerjeve hiše obiskovalcem 
podarila albume s svojimi 
podpisi. Bordo je novi glas-
beni podvig avtorja, kitarista 
in pevca Tomaža Štularja, ki 
je bil pred tem eno gonilnih 
koles gorenjske skupine The 
Tide. Ta je pred štirimi leti 
po dvanajstih letih in štirih 
albumih ugasnila motorje. 
Peli so v angleščini, v sode-
lovanju z najrazličnejšimi 

ustvarjalci so podirali kon-
ceptualne mejnike ter dva-
krat gostovali v Izštekanih. 
Po krajšem premoru se je 
Tomaž odločil za nov korak. 
Pobarval ga je v Bordo in od 
samega začetka vztrajal pri 
slovenščini – kot pravi, spo-
ročilo v maternem jeziku 
seže globoko v srce.

Od prve skladbe Odple-
šiva do albuma prvenca 
Medzvezdje, ki je izšel lani 
decembra, sta minili dve 
leti. V tem času je sodelo-
val z nekdanjimi in novi-
mi glasbenimi pajdaši, od 
soborcev iz The Tide do pev-
ke Tine Marinšek ter pro-
ducenta Petra Penka. Klju-
čen korak pa je bilo obliko-
vanje zasedbe za nastope. V 
celovečernem izštekanem 

nastopu sta bili poleg avtor-
skih skladb na sporedu tudi 
izjemni predelavi zasedb 
Radiohead in Dan D. Pre-
mierno so predstavili tudi 
povsem nove skladbe ter 
vse odigrali na minimalis-
tičen, pravoverno izštekan 
način.

»Produkcija in predvaja-
nje po radiu je eno, igranje 
na odru pa čisto nekaj dru-
gega. Glasba postane lep-
ša, bolj čutna, nabita z ener-
gijo. Ustvarjam jo s čudovi-
timi ljudmi. Skoraj bojim 
se to izreči, a zdi se mi, da 
je to vrhunec moje doseda-
nje kariere, obenem pa ver-
jamem, da se odpirajo nove 
poti,« je sklenil Tomaž, ki 
pa še zdaleč ni rekel zadnje 
besede.

IZŠTEKANI BORDO
V kranjski Layerjevi hiši je potekala predstavitev albuma Bordo Izštekani,  
ki je nastal aprila v istoimenski kultni oddaji Jureta Longyke na Valu 202.

Album Bordo Izštekani je po Koala Voice, MRFY in Tabu četrti v nizu digitalnih izdaj, s 
katerimi Izštekani v sodelovanju z ZKP RTV Slovenija v zadnjem času objavljajo čudovite 
skladbe, ki se rojevajo v oddaji. / Foto: Jani Ugrin



16

PRAZNOVANJA

TOREK_09. 07. 2019

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

Z
a okrogli jubi-
lej, 60. obletni-
co poroke, sta se 
Ivanka in Pavel 
Gartnar zahvali-

la tretjo junijsko soboto pri 
sveti maši v župnijski cerkvi 
svetega Janeza Krstnika v 
Gorenji vasi. Mašo in obred 
je daroval domači župnik 
Gregor Luštrek ob somaše-
vanju župnika Slavka Tha-
lerja. Pri maši sta biserno-
poročenca slišala tudi lepe 
misli in zahvale od svojih 
hčera in vnukov. Sama pra-
vita, da je za trden zakon, ki 
pri njima traja že šestdeset 
let, pomembno delo, spošto-
vanje drug drugega in potrp-
ljenje. Prav slednjega danes 
mladim primanjkuje, saj 

opažata, da niso vajeni potr-
peti.

Oba prihajata iz vasi Les-
kovica. Rojena sta bila v 
velikih kmečkih družinah: 
Pavel leta 1935, Ivanka leto 
kasneje. Zaljubila sta se, 
vendar je Pavel moral na slu-
ženje vojaščine v mornari-
co. Ivanka je nanj čakala kar 
tri leta. Leto dni po njegovi 
vrnitvi, 13. junija 1959, sta 
se poročila. Poročnega dne 
se še danes rada spominja-
ta. Bilo je povsem drugače 
kot danes. Na civilno poro-
ko v Gorenjo vas so se pel-
jali z zapravljivčkom, nazaj 
v Leskovico pa so šli peš. 
Tam je bila cerkvena poro-
ka, ki ji je sledila še »ohcet« 

na nevestinem domu. Kuha-
rica, ki so jo zadolžili za pos-
trežbo svatov, je že tri dni 
prej prišla k hiši in potem 
cele dneve pekla, kuhala in 
pripravljala dobrote za pogo-
stitev.

Kmalu po poroki sta se 
preselila na Hotavlje. Naj-
prej sta živela v majhni stari 
hiški, nakar sta kmalu zače-
la gradnjo svoje hiše. 

Vso opeko zanjo so nare-
dili sami. Ni jima bilo lah-
ko, a ker si mlad in se imaš 
rad, so to zanju lepi spomi-
ni, pravita. V zakonu so se 
jima rodile tri hčere: Dragi-
ca, Mira in Ivanka. Danes ju 
razveseljuje že devet vnukov 
in kar šestnajst pravnukov.

Ivanka zelo rada skrbi za 
rože, ki bogato krasijo njun 
dom. Rada hodi na spreho-
de in še vedno skrbi za svo-
je gospodinjstvo. Pavel je 
sodeloval v kulturnem ume-
tniškem društvu, vrsto let je 
bil njegov predsednik. Bil je 
tudi strasten pohodnik na 
Blegoš. Sedaj skrbi za koko-
ši in sadovnjak.

Oba si najbolj želita, da 
bi jima zdravje še naprej 
služilo. Veselita se lepih 
dogodkov, kot je bila njuna 
biserna poroka. Vedno rada 
povesta, da občudujeta svo-
jo veliko družino ter se vese-
lita svojih hčera, vnukov in 
pravnukov, ki ju pridno obi-
skujejo.

BISERNA ZAKONCA GARTNAR
Ivanka in Pavel Gartnar s Hotavelj sta po šestdesetih letih zakona praznovala biserno poroko.

Ivanka in Pavel Gartnar  
sta se poročila 13. junija 
1959. / Foto: osebni arhiv

Bisernoporočenca Ivanka in Pavel s hčerkami Ivanko (levo), Miro (druga z desne)  
in Dragico / Foto: osebni arhiv

V soboto, 29. junija 2019, sta se v Kranju poročila Klemen 
Gašperlin in Patricija Kunst, v Preddvoru Bryce Morgan 
Scott in Maja Krmelj, v Gradu Borut Dolanc in Urška 
Maček, na Brdu pri Kranju pa Gašper Marguč in Hana 
Volk.

Mladoporočenci

»Patricia«
Pozdravljeni, Tanja. Prosim 
vas, da tudi zame premešate 
svoje karte in napoveste, kaj 
se mi bo zgodilo. Se že veselim 
vašega odgovora. Hvala in lep 
pozdrav.
Krmarjenje svojega čolna 
na divjih vodah vas ohranja 
žive, saj so izzivi del vaše
ga vsakdana. Obenem pa 
se vam rado zgodi, da bolj 
ko ste energični na enem 
področju, bolj vaša energija 
pojenja na katerem drugem. 
Motivacija, ki vam izbira 
prioritete, se bo pojavila ob 
pravem času. Uspehov, ki 
jih v tem letu snujete, še ni 
konec, saj je tisti, ki je za vas 
na osebnem področju naj
pomembnejši, tik pred vami. 
Umirili se boste in se ustalili. 
Čaka vas presenečenje. Seli
tev, ki jo imate v mislih, boste 
brez velikega stresa izpeljali 

do konca. Prav to vam pri
nese veliko več sprememb, 
kot jih lahko pričakujete. Na 
strani financ bi lahko rekla, 
da boste nekaj denarja dobili 
kot darilo oziroma dedišči
no. Vse prepreke na svoji poti 
boste sproti reševali, zbranih 
misli in s svojo vizijo. Zato 
samo tako naprej in vse bo v 
redu. Srečno.

»Hortenzija«
Stojim na poti čisto sama, 
čeprav obkrožena z velikimi 
ljudmi. Moje srce je prazno in 
edino, kar si želim, je, da me 
ima nekdo resnično rad. Že ste 
mi pomagali in upam, da mi 
tudi tokrat.
Vsak od nas igra svojo igro, 
pozabljamo pa, da tudi uso
de igrajo svoje. So situacije, 
na katere se ne da vplivati – in 
točno tako bo tudi v vašem 
primeru. Ko boste že čisto 

do konca prepričani, da ni 
nobene rešitve, se vam ravno 
to zgodi. Vem, da ta trenutek 
temu ne morete verjeti, a še 
zelo boste srečni. Ljubezen 
čaka na vas. Imejte se radi.

»Rolanda«
Spoštovana ga. Tanja. Na vas 
se obračam, ker sem se tudi jaz 
znašla v položaju, ko potrebu-
jem pomoč. Vedno sem imela 
sanje, sedaj jih ni več. Pa bi jih 
rada imela. Kaj lahko še priča-
kujem na osebnem področju. 
Skrbi me tudi za službo. Hva-
la vnaprej za vse spodbudne 
besede.
Nepričakovan razplet dog o
dkov je bil kriv, da so se vaše 
sanje porušile kot hišica iz 
kart. Stvari se bodo začele 
postavljati na bolje, le malo 
bolj morate verjeti. Čeprav 
bo globoko v vas prisoten 
strah zaradi preteklih razo

čaranj, bo druga polovica 
leta uspešnejša. Kar zadeva 
službo, se vam obeta še ena 
daljša službena pot, na kate
ri se boste dobro odrezali. 
Menjave položaja za zdaj ni 
videti, bo pa pred vami nekaj 
več učenja. Največ stabilno
sti lahko pričakujete na čus
tvenem področju. Vedite, da 
boste na svoji strani vedno 
imeli nekoga, na kogar se 
lahko obrnete, ko vam je 
težko. Zaupajte v ljubezen in 
kmalu se bodo začele sanje. 
Hčeri sta si uredili življenje 
po svoje, pa vendar vanj še 
vedno radi vključita vas. 
Vaše mnenje je zanju zelo 
pomembno in svojo moč 
črpata prav iz vaše pokončne 
drže in pozitivne naravnano
sti. Sprejetost in dobri odno
si v družini bosta vaša stalni
ca tudi v prihodnje. Lepo vas 
pozdravljam.

TANJIN KOTIČEK

Pogledali bomo karte bralke 
pod šifro Sivka. Najbolj jo 
zanima za zdravje, hodi oko
li zdravnikov, vendar ne dobi 
prave diagnoze. Že dalj časa 
se ne počuti dobro. Izbrane 
karte so Težave, Žalost, Ljube
zen, Nesreča, Sreča, Pismo, 
Oficir. Verjamem vam, ko mi 
pišete, da je najtežje pogleda
ti za zdravje, res je, moramo 
biti pazljivi. Prva karta Teža
ve pokaže glavo, že tukaj se 
začenjajo težave, lahko pa je 
zgolj slabo počutje. Žalost 
je na grleni čakri, kar lahko 
povzroči nemalo težav. Nei
zrečene besede, zadržana 
čustva, biti nekaj, kar v resni
ci nismo, in tega ne pokazati 
navzven. Ljubezen pa nam v 
tem primeru razkrije, kje so v 
resnici prave težave – in to je 
krvni tlak. Lahko bi bilo tudi 
srce, no, saj se pritisk vedno 
povezuje s srcem. Sledi karta 
Nesreča, ki je sama po sebi 
negativna, tukaj bi rekla, da 
gre bolj za razočaranje, ker 
bralka povsod naleti na glu
ha ušesa in ne dobi zdravil 
ali zdravljenja. Ker je takoj 

naprej Sreča, ki je, kot vemo, 
edina karta, ki popolnoma 
izniči karto Nesreča. Zadnje 
tri karte – Sreča, Pismo in 
Oficir – pokažejo zdravnika 
specialista na svojem pod
ročju, lahko je to na primer 
internist, ki se bo zavzel za 
bralko, poskrbel za prave 
preglede in na koncu odkril 
težavo ter predpisal ustrez
no zdravljenje. Na koncu bo 
vsekakor vse v redu. Kadar 
krvni tlak ni tak, kot bi moral 
biti, pa naj bo prenizek ali 
previsok, je cel organizem 
v neravnovesju. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 51 novih prebival
cev. V Kranju se je rodilo 8 deklic in 17 dečkov, tudi bratec 
in sestrica. Najlažji je bil deček, ki je tehtal 1935 gramov, 
najtežja pa je bila deklica s 4110 grami. Na Jesenicah je 
prvič zajokalo 10 dečkov in 16 deklic. Tudi tu sta se rodila 
bratec in sestrica. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2250 
gramov, najtežji deček pa je tehtal 4370 gramov.

Novorojenčki

Mlada Nina Tajč je obetavna vsestranska glasbenica, ki 
prihaja s Pšate pri Cerkljah. Marljiva dijakinja I. gimnazije 
v Celju, na kateri je bila nedavno izbrana za glasbenico 
leta, je kmalu našla največje veselje ob petju in igranju 
kitare, vseskozi pa ji ob strani stoji družina, ki je že od nek
daj povezana z glasbo. Nina je prava multiinstrumentali
stka, obenem pa jo krasi tudi izvrsten vokal – vse to znanje 
izkazuje v domači Godbi, na nastopih s kranjsko glasbeno 
šolo ter na samostojnih koncertih, tudi na nedavnem v 
idiličnem okolju trbojske Čolnarne.

Vsestranska glasbenica Nina Tajč

Nina Tajč je navdušila ob spremljavi Dareta Žlebirja.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Gorenjski glas z vami na počitnicah! 
Sporočite nam vašo počitniško lokacijo in Gorenjski glas  
vam bomo brez dodatnih stroškov dostavljali tja.

Pokličite nas na: 04/201 42 41 ali pošljite e-pošto na: narocnine@g-glas.si

     Želimo vam  

  lepo poletje.
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Nagrade: 
1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 24. julija 2019, 
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Nekdanji nogometaš David Beck-
ham (44) in nekdanja članica sku-
pine Spice Girls Victoria Beckham 
(45) praznujeta dvajset let zakona. 
»Vau, dvajset let, Victoria, poglej, 
kaj sva ustvarila,« je zapisal David 
in objavo delil z njunimi štirimi 

otroki. »Dvajset let – tako zelo te ljubim,« je zapisala Vic-
toria, ki pravi, da je nogometaš popoln očka in partner in 
neverjeten poslovni partner, ki jo ves čas podpira.

David in Victoria Beckham obeležila dvajseto 
obletnico poroke

Neznani osemnajstletni moški je že 
nekajkrat vdrl na posestvo igralke 
Chloë Moretz (22), zato je njen brat ura-
dno zahteval prepoved približevanja. 
Igralka naj bi zaigrala v filmu  Batman, 
svoj glas pa posodila liku v risanem filmu 

The Addams Family. Kot poročajo, je neznanec preplezal 
ograjo, vstopil na zasebno posest ter začel nasilno trkati 
po oknih in vratih. Moškega so aretirali, tako da je v pripo-
ru, zanj pa je določena varščina v višini 150 tisoč dolarjev. 

Chloë Moretz se boji za svoje življenje

Legendarni pevec Stevie Wonder (69) je 
med nastopom na British Summer Time 
festivalu svojim oboževalcem razkril, 
da mora septembra na nujno operacijo: 
čaka ga presaditev ledvic. »Imam daro-
valca in vse je super. Nič ne bo govoric 

okoli tega, « je še povedal pevec. 

Stevieja Wonderja jeseni čaka presaditev ledvic

Zaradi napada, ki je bil posledica bolez-
ni, je umrl dvajsetletni igralec Cameron  
Boyce, znan predvsem po vlogah v serijah 
Jessie in Dysneyjevih filmih Descendants 
ter filmu Odrasli (Grown Ups). Zadnja 
leta se je intenzivno ukvarjal z dobrodel-

nostjo in bil za to tudi nagrajen. Njegov predstavnik je 
sporočil, da je igralec umrl v spanju ter da družina prosi 
za zasebnost. Za katero boleznijo je bolehal, ni znano.

Umrl je dvajsetletni Cameron Boyce

VRTIMO GLOBUS

Aleš Senožetnik

P
rijeten ambient 
kamniškega Par-
ka Evropa je v pet-
ek znova postal sre-
čevališče ljubiteljev 

dobre hrane, pijače in glasbe. 
V Kamnik so se namreč prej-
šnji konec tedna znova vrni-
li prijetno sproščeni kulina-
rični večeri, znani pod ime-
nom Kul petki, ki bodo letos 
daljši za eno uro. »Prisluh-
nili smo željam obiskoval-
cev in potrebam ponudni-
kov ter se odločili, da dogaja-
nje podaljšamo do polnoči, 
saj si ob poletnih koncih ted-
na ljudje lahko vzamejo več 

časa za druženje,« je glav-
no letošnjo novost komenti-
ral Tomaž Simetinger, dire-
ktor kamniškega zavoda za 
turizem, šport in kulturo, ki 
organizira prireditev.

Med kulinaričnimi zani-
mivostmi so dobrote priprav-
ljali večinoma stari znanci že 
iz prejšnjih sezon, saj organi-
zatorji prednost dajejo lokal-
nim ponudnikom hrane in 
pijače, posebnost prvega pet-
ka pa je bil FerFud, kjer so 
obiskovalci za burger plača-
li le ceno sestavin, preosta-
nek pa so po svojih željah in 
zmožnostih prispevali v dob-
rodelne namene. 

Po Simetingerjevih bese-
dah želijo Kul petke povezati 

tudi z drugimi prireditvami, 
ki se bodo v Kamniku doga-
jale v poletnem času. Ker je 
bil minuli konec tedna v zna-
menju kolesarskega Mara-
tona Alpe, so obiskovalci 
lahko prisluhnili pogovoru 
z Robertom Kranjcem, ki je 
bil v nedeljo udeleženec naj-
težje kolesarske preizkušnje 
pri nas. Nekdaj odlični smu-
čarski skakalec se namreč 
po končani karieri posveča 
kolesarjenju. Prihodnji pet-
ek pa se bo predstavil tudi 
udeleženec letošnjega Mas-
terChefa Kamničan Klemen 
Lampič. 

Prvi Kul petek je ob 
lepem vremenu priva-
bil številne obiskovalce, s 

čimer je zadovoljen tudi 
Simetinger: »Park mora 
živeti s takšnimi priredit-
vami in mislim, da so Kam-
ničani Kul petke že spreje-
li za svoje.«

Organizatorji so poleg 
pestre kulinarične ponudbe, 
poskrbeli tudi za ljubitelje 
glasbe. Na otvoritvenem Kul 
petku so obiskovalci lahko 
prisluhnili irski glasbi sku-
pine Beer Belly, do konca 
avgusta pa se bodo na odru 
zvrstili še Skupina Doma-
čica, Aritmija, Mono band, 
Mali Oglasi Band, Šinobusi, 
Skalp, v času festivala Kam-
fest pa bosta nastopili zased-
bi Blue Angel Gang in Kon-
trabant. 

PETKI SO SPET »KUL«
V Kamnik so se vrnili priljubljeni Kul petki, ki bodo obiskovalce razvajali vse do konca avgusta.

... ki so lahko prisluhnili tudi Robertu Kranjcu, ki se po 
koncu kariere v smučarskih skokih posveča kolesarstvu.

Prvi kulinarični petek je v Kamnik znova pritegnil precejšnje 
število obiskovalcev ...

Za glasbeno popestritev je poskrbela skupina Beer Belly. Dobro razpoložena ekipa kamniške Vratarnice.

Ljubitelje mehiške kuhinje je zadovoljila La pinata. Poleg pivovarjev za žejne poskrbijo tudi v Grajski terasi.

Med lepoticami, ki so sodelovale na nedavni 
modni reviji v Kranju, je bila tudi Katja Požun. 
Šestindvajsetletno nekdanjo smučarsko skakalko iz 
Trbovelj je v Kranj pripeljala ljubezen. Zaposlena je v 
kozmetičnem salonu, občasno pa jo lahko zasledimo 
tudi na modni stezi. / Foto: Tina Dokl 
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Erika Jesenko

Vročina je sicer za zdaj malo pojenjala, a v vročih dneh se res 
nikomur ne ljubi kuhati. Saj že poznamo hladne kumarične 
juhe z blago dišečim koprom in jogurtom pa mešane hladne 
zelenjavne juhe z drobno narezano papriko, paradižnikom, 
s kumaro, sesekljano čebulo, strtim česnom in začinjeno z 
dobrim oljčnim oljem in kisom, seveda vsaj nekaj ur hlajeno v 
hladilniku. Jaz sem zadnje čase za zajtrk, malico ali pa večerjo 
zadovoljna že kar s hladnim jogurtom, ki mu dodam koruzne 
kosmiče. Kako so dobri! Pa nobenega dela, nič pomivanja! Za 
posebno nagrado je pa kepica sladoleda z malinami, jagoda-
mi, marelicami ali pa ribezom. Naj vam zaupam še skrivnost: 
če kapnete na sladoled s sadjem samo nekaj kapljic čisto na-
vadnega kmečkega sadjevca, dobite aromo za angelčke. Po-
skusite. Ampak res samo nekaj kapljic! Otrokom pa dodajte 
nekaj kapljic malinovega ali kakšnega podobnega sirupa, da 
se ne bodo čutili prikrajšane. Sicer pa bodimo zadovoljni čez 
dan s solatami. Ne pozabite, da je regrat na voljo vse leto! Vsaj 
tri, štiri liste drobno zrežite v zeleno solato, pa boste nekaj 
naredili še za zdravje.

Kumare s paradižnikom v solati

Potrebujemo: 1 kg kumar, 1 kg paradižnika, čebulo, sol, kis, olje 
in 0,5 dl kisle smetane.

Kumare naribamo, paradižnik narežemo na tanke rezine, 
seme sproti odstranjujemo. Tanko zrežemo še čebulo, soli-
mo, okisamo, zabelimo z malo olja, nazadnje pa dodamo še 
kislo smetano. Ta solata bo zelo osvežilna. Po okusu ji lahko 
dodamo še sesekljan peteršilj. Kumar ne ožemamo! Solato 
ponudimo ohlajeno.

Kumare z jajčevci v solati

Potrebujemo: 70 dag kumar, 70 dag jajčevcev, 1 čebulo, po 0,5 dl 
olja in kisa, sol, 1 žlico gorčice, drobnjak ali peteršilj.

Vzamemo mlade kumare in tudi mlade jajčevce in jih zrežemo 
ali naribamo na ploščice. Starejše plodove olupimo in jim 
odstranimo semenje, preden jih ribamo. Primešamo vse pre-
ostale sestavine, na koncu pa solato potresemo s sesekljanim 
drobnjakom ali peteršiljem. 

Glavnata solata po holandsko

Potrebujemo: 25 dag solate, 50 dag kumar, 10 dag kuhane rdeče 
pese, 2 trdo kuhani jajci, 5 dag olja, 0,5 dl zeliščnega kisa, sol, sveže 
zmlet poper, ščep sladkorja, peteršilj in koper.

Solatne liste operemo, jih dobro odcedimo, dodamo olupljene 
naribane kumare, na liste narezano rdečo peso in jajca. Za-
belimo z oljem in kisom, začinimo, potresemo s sesekljanim 
peteršiljem in koprom ter narahlo premešamo. 

Jogurtova torta z breskvami
Z vsakim sadežem je tako 

rekoč mogoče pripraviti torto. 
In ker je sedaj sezona breskev, 
je prav, da uporabimo prav te. 

Za pripravo jogurtove tor-
te z breskvami potrebujemo: 
za biskvit: 3 jajca, 3 žlice slad-
korja, 3 žlice moke, 1 žlička 
pecilnega praška; za jogurto-
vo kremo: 0,5 kg kremnega 
jogurta, 2,5 dl smetane, 20 g 
instant želatine, 3 žlice slad-
korja. Za breskovo kremo: 
4 večje breskve, 2 žlici slad-
korja, 2.5 dcl smetane, 20 g 
instant želatine; za breskvin 
preliv: 4 večje breskve, 6 lis-
tov želatine (ali 20 g instant 
želatine); dodatno: 1,5 dl sad-
nega kompota, 2 žlici sadne 
marmelade za biskvit.

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 

pecilni prašek. Beljake in ru-
menjake ločimo. Iz beljakov 
stepemo trd sneg in dodamo 
sladkor. Mešamo, dokler se 
sladkor ne raztopi. Nato k be-
ljakom dodamo rumenjake in 
na rahlo pomešamo. Nato roč-
no (ne uporabljamo mešalni-
ka) vmešamo še moko in pe-
cilni prašek. Maso nadevamo 
v model za peko torte in peče-
mo v pečici, segreti na 170 °C, 
približno 20 minut oz. dokler 
zobotrebec, ki ga zapičimo v 
testo, ne ostane suh.

Priprava jogurtove kreme: 
Jogurtu dodamo sladkor in 
želatino ter premešamo. 
Sladko smetano stepemo in 
jo z lopatico oz. spatulo vme-
šamo k jogurtu.

Priprava breskove kre-
me: Breskve opremo, jim 

odstranimo koščico ter nare-
žemo na manjše kose. S po-
močjo mešalnika jih zmelje-
mo v kašo in jim primešamo 
želatino. Smetano stepemo 
ter jo dodamo k breskovi kaši.

Priprava breskovega preli-
va: Breskve opremo, jim od-
stranimo koščico ter nare-
žemo na manjše kose. Ku-
hamo jih v kozici 10 minut, 
da se zmehčajo ter jih nato 
zmeljemo s pomočjo palič-
nega mešalnika. Želatino 
namočimo v hladni vodi, jo 
ožamemo in vmešamo v ku-
hano breskovo kašo.

Sestavljanje torte: Ok-
rog biskvita namestimo tor-
tni obod ter biskvit namoči-
mo s sadnim kompotom in 
premažemo z marmelado. 
Na biskvit najprej vlijemo 

jogurtovo kremo in nato še 
breskovo. Torto postavimo v 
hladilnik za trideset minut, 
da se zgornja plast nekoli-
ko strdi. Nato čeznjo preli-
jemo še breskov preliv. Tor-
ta naj stoji v hladilniku nekaj 
ur ali čez noč. Ko je povsem 

ohlajena in kompaktna, ji 
odstranimo tortni obod ter 
jo poljubno okrasimo.

Nasvet: Količino sladkor-
ja prilagodimo okusu. Če so 
breskve dovolj sladke, slad-
korja v breskovi kremi in 
prelivu ne potrebujemo.

Mojca Logar

Pod borovci se lahko znajdeš 
v domačem gozdu, v hribih, 
najpogosteje pa so borovci na 
morju, v kampih. V enem od 
takih kampov smo v okolici 
Kamenjaka. 

Svoje otroštvo sem preživlja-
la v kampih in prikolicah, ki 
so jih staršem nudila podjetja. 
To je bil sindikalni turizem in 
tako smo dopustovali v mojem 
otroštvu. Menim, da je nekaj 
dni dopusta na morju za člove-
ka zdravilno ali pa smo le tako 
vajeni in tako mislimo. Kaj pa 
vem. Meni paše nekaj dni preži-
veti pod borovci, s pogledom na 
morje, kjer poslušam škržate, 
ki neumorno vrtijo eno in isto 
melodijo. Je kaj drugače, kot je 
bilo včasih še v skupni domovi-
ni? Mi smo obiskovali kampe v 
okolici Poreča, kjer so med tujci 
prevladovali Nemci, Italijani, 
seveda je bilo veliko sindikal-
nih prikolic slovenskih podjetij. 
Danes so v kampih Istre prev-
ladujoči gostje Slovenci. Veči-
noma so pavšalisti, kjer svoje 
parcele preuredijo v mini viken-
de. Prikolice so skoraj enake 
starosti, nobena med njimi ni 
več v voznem stanju in skupaj 
s preddverjem je preurejena v 
letno bivališče. Vsi imajo čolne, 
in to ne neke lahke čolniče, to so 
kar poštene mrcine, s katerimi 
se odpeljejo na manjše otoke in 
otočke, kjer iščejo svoj mir in 
robinzonsko preživetje počitnic. 
Danes ima vsaka parcela vodo 
in električni priključek, tako da 
imaš vso komoditeto, četudi si v 
naravi. Kamp, v katerem smo 
mi, je malo bolj razgiban, tako 
ni moč namestiti velikega števi-
la prikolic na majhno površino, 
kar se zgodi lepo uravnanim 
kampom z ravnim terenom. 

Dobro se spominjam, kako smo 
včasih hodili pomivat posodo v 
skupne sanitarije. Odtoki so se 
zamašili. Moj oče je priročen 
človek, vse je popravil. Danes 
to ni več potrebno. Sanitarije so 
povsod lepo urejene, uslužbenci 
jih čistijo, voda je topla, tako 
ali tako pa ima vsak pavšalist 
svoj priključek za vodo in ima 
svoj tuš, pomivalno korito in 
vse, kar sodi zraven. Čolna ni-
mamo, peljali smo se z vodnim 
taksijem, s seboj imamo nepo-
grešljiva kolesa in zalive Kame-
njaka obiskujemo s kopnega. 
Temperatura morja je idealna 
in pogosto pomislim, da smo 
izbranci, ker se lahko kadarkoli 
kopamo v toplem morju. Ljudje 
zahodne, severne, srednje Evro-
pe tega ne morejo početi kar 
tako, kadar se spomnijo. Mi se 
lahko usedemo v avto in smo v 
eni dobri uri na morju, toplem 
Jadranskem morju, kar je nekaj 
čisto drugega kot mrzla severna 
morja. 

Torej ležim v viseči mreži in 
opazujem gibanje borovcev, ki 
segajo visoko k nebu in se gib-
ljejo v ritmu vetra. V ritmu ve-
tra in viseče mreže zadremam, 
grem v vodo in plavamo, veliko 
plavam, kuham, se vozim s ko-
lesom in berem. Berem, berem, 
delam sezname, iščem priporo-
čila in delam zapiske knjig za 
prihodnjo sezono bralne skupi-
ne in drugih knjižnih pozna-
valcev. Igramo tarok, v šahu 
sem tako slaba, da nihče noče 
igrati z menoj, obujam spomine 
svojega otroštva, ko smo na po-
doben način preživljali dopust 
na morju, in jaz peljem zgodbo 
dalje. Malo je drugačna, najde 
pa se veliko podobnosti. 

Pod borovci

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Strokovnjaki si niso enotni, 
ali so prva leta, celo prvi meseci 
življenja ključni za naše življe-
nje ali ne. 

Začnimo pri biologiji. Nastal 
sem iz spolnih celic mame in 
očeta. Od spočetja dalje nosim 
v sebi pol mame in pol očeta. 
Zato sta to zame dva najbolj 
pomembna človeka na svetu. 
Nihče ju ne more nadomestiti. 
Lahko se celo trudim, da bi ju 
zanikal, jima ne priznal njune-
ga pomena, vendar bom ob tem 
trpel. Kadar zanikam mamo 
ali nočem imeti stikov s svojim 
očetom, nasprotujem samemu 
sebi. Polovica mene je proti 
meni. In med menoj in moji-
mi starši se splete edinstvena in 
neponovljiva vez, ki je ni moč 
izbrisati. Ta vez ostane celo, če 
enega od svojih staršev nisem 
poznal – npr. zaradi nenadne-
ga odhoda, smrti, nepriznanja 
očetovstva, oddaje otroka v rejo 
… Ta vez ostane v obliki večne-
ga hrepenenja po svojem staršu, 
ki ga nikoli ni bilo. Otrok nikoli 
ne more doumeti, npr. zakaj ga 
je mama zapustila ali zakaj ob 
njem ni očeta, saj je bil ob spo-
četju navzoč. Želimo poudariti, 
da je že samo zaradi biološkega 
spočetja začetek življenja zelo 
pomemben. Zaznamuje nas 
za vedno. Z rastjo zarodka v 
trebuhu moje mame se začne 
vzpostavljati še dodatna biolo-
ška vez z njo. Dobesedno izras-
temo iz njenega tkiva. 

Danes nevroznanost (veda 
o možganih) ve, da so možga-
ni pri treh mesecih nosečnosti 
že na stopnji razvoja, ko si 
lahko zapomnijo vzdušja, v 
katerem raste zarodek. Ena-
ko zarodek srka vzdušje svoje 
matere. Ne vemo točno, ali že 

pred rojstvom, zagotovo pa se 
po rojstvu začne vzpostavljati 
zelo močna čustvena vez med 
mamo, očetom in novorojen-
cem. Bolj z mamo. Zato je tako 
zelo pomembno, da se mama 
počuti umirjeno, da oče skrbi 
za mamo in je novemu bitju 
lepo. Vsa vzdušja, v katerih od-
rašča otrok, se zapišejo v mlado 
telo. Razum otroka si tega še ne 
more zapomniti (možgani še 
niso tako razviti), popolnoma 
vse pa si zapomni telo. Telo vse 
pomni in zato pravimo, da je 
modrost telesa mnogo večja, kot 
sta razum in inteligenca. Kaj je 
pri otroštvu najpomembnejše? 
Zagotovo ne to, ali smo kam-
pirali ali dopustovali v hribih. 
Tudi ne to, ali smo imeli pet 
ali petdeset igrač. Pomembno 
je, da se ob prihodu na Zem-
ljo počutimo varni in da nam 
starša zagotavljata stik. Manj 
kot je bilo v otroških letih var-
nosti in ljubečega stika s starši, 
bolj bomo to iskali vse življenje. 
Več kot je bilo nepravilnosti v 
otroštvu, bolj bomo v odraslosti 
odigravali lastno staro, otroško 
zgodbo z namenom, da bi se 
tokrat drugače izteklo. Vzdušja, 
ki smo jih prejeli, nehote ponav-
ljamo z upanjem, da dobimo 
tisto, česar v otroštvu nismo 
dobili.

Seveda nismo ujetniki svo-
jega otroštva. Smo svobodna 
bitja. Ključno je, da si ne zati-
skamo oči in si priznamo, kar je 
bilo težko. Beg ni rešitev. Česar 
nismo dobili doma, lahko dobi-
mo v zdajšnjih odnosih. Včasih 
ni bilo časa za vzgojo, danes ga 
imamo. Tudi za lastno.

Otroštvo

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

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lencn JAZ, MIDVA IN MI
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Poletna noč na Soriški planini

Slovenska 
popevka 
v objemu 
gora

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Sobota, 20. JULIJ ob 19.30
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Vožnja po Bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi 
na Blejsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi 
je najdaljši dolg kar 6327 metrov, so nepozabni. Na vlaku je za potnike 
dobro poskrbljeno, saj za vzdušje skrbijo vodniki in animatorji.  
V Mostu na Soči bomo prestopili na ladjico, kjer bo organizirano kosilo.

Odhodi:   
Ob 9.03 odhod muzejske kompozicije z Jesenic,  
ob 9.17 z Bleda,  ob 9.48 iz Bohinjske Bistrice,  
sledi vožnja proti Mostu na Soči.   
Vrnitev iz Mosta na Soči je ob 17.32,  
na Jesenice  predvidoma vlak pripelje ob 19.53.

Cena:  
Če se na izlet prijavite na Gorenjskem glasu, je cena le 69 EUR. 
Cena za otroke do 12 let je le 39 EUR.  
Otroci do 6. leta potujejo brezplačno (doplačate le kosilo)! 

Cena vključuje: 

Povratno vozovnico z muzejskim vlakom 
na relaciji: Jesenice–Most na Soči–  
Jesenice, vožnjo z ladjico in kosilo na  
ladjici, vodenje ter organizacijo izleta.

Z MUZEJSKIM  VLAKOM  
PO BOHINJSKI  PROGI
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          IZLET // sobota, 20. julij  2019

Prijave in rezervacije: 

sprejemamo na Gorenjskem glasu,   
po tel. št.: 04/201 42 41 ali  
po e-pošti na narocnine@g-glas.si.

Organizator izleta 
je ABC Rent a car 
in turizem. 

Janez Kuhar

Komenda – Franc Drolec 
iz Komende dobro skrbi za 
svoje zdravje. Že 14 let in pol 
redno obiskuje Šenturško 
goro, največkrat z ženo Maj-
do. Redno se vpisuje v poho-
dniško knjigo. Do sedaj se je 
kot pohodnik do kmečkega 
turizma Pavlin na Šenturški 
Gori, ki leži na nadmorski 
višini 667 metrov, povzpel 
pettisočkrat in prehodil oko-
li trideset tisoč kilometrov. 
Jubilejni, pettisoči pohod je 
opravil letos 10. junija.

Kot pravi Franc, mu poho-
di po svežem zraku pomeni-
jo sprostitev, druženje in na-
biranje kondicije, zdravju 
ne škoduje tudi manjši fizič-
ni napor. Vsako leto opravi 

v povprečju 325 vzponov in 
je promotor zdravega življe-
nja, predvsem pa hoje brez 
obuval. Vreme zanj pri vzpo-
nu ni nobena ovira. Franc 15. 
leto vodi Pohodniško sekcijo 
Škrjančki, ki uspešno deluje 
pri Planinskem društvu Ko-
menda in bo letos konec leta 
obeležilo 15-letni jubilej. Ime 
so dobili po pesmi o škrjanč-
kih, ki so jo radi zapeli v ve-
seli družbi. Imajo več kot pet-
deset članov iz komendske, 
cerkljanske in okoliških ob-
čin. Najpogostejši so pohodi 
na Šenturško goro, ki se zač-
nejo na Jurčkovi Dobravi čez 
skalo, po Komendski poti in 
po Zaloški poti nazaj na izho-
dišče. Ta pot je dolga približ-
no šest kilometrov z več kot 
tristo  metri višinske razlike.

Francetovih pet tisoč pohodov
Franc Drolec iz Komende že štirinajst let in pol redno obiskuje Šenturško goro.

Franc Drolec je opravil že pet tisoč pohodov na Šenturško 
goro.

Samo Lesjak

Lom – Krajevni odbor Rde-
čega križa Lom je pred ne-
davnim krajane Loma peljal 
na izlet v Gorenjo vas in Žiri. 
Na kmetiji Pr' Leskovc v Sta-
ri Oselici, ki jo vodi dobitnik 
priznanja mladi gospodar 
leta Jakob Dolinar, so okuša-
li mlečne izdelke. V Žireh so 
si ogledali proizvodnjo v Al-
pini, na kmetiji Pr' Okršlan 
na Sv. Florijanu pa muzej 
starega kmečkega orodja. 
Ob prijetnem druženju so 
nazdravili številnim okrog-
lim obletnicam krajanov 
Loma. Kot je dejala predse-
dnica Mira Čemažar: »Vsi so 

nas navdušili s prijaznostjo, 
zavzetostjo in vključeva-
njem mladih v delo. Poseb-
na zahvala gre Joži Demšar, 

predsednici Društva pode-
želskih žena Blegoš, Viki 
Stojko, članici ekipe Prve po-
moči Območnega združenja 

Rdečega križa Tržič, in vsem 
drugim prostovoljcem za 
spremstvo in pomoč na iz-
letu.«

Izlet starejših krajanov Loma

Vesela družba krajanov Loma / Foto: arhiv KO RK Lom

Urša Peternel

Doslovče – Prejšnji teden so 
se v Doslovčah začeli četrt-
kovi Pravljični večeri pred 
Finžgarjevo rojstno hišo. 
Prvi gost je bil Jurij Souček, 
dobitnik Ježkove nagrade 
za življenjsko delo, ki je v 
svoji bogati karieri nanizal 
okoli 150 gledaliških ter več 
kot 500 radijskih vlog. Le-
tos praznuje častitljivih 90 
let, je gledališčnik, inter-
pret, režiser, avtor besedil 

in priredb. Svoj prepoznav-
ni glas je posodil številnim 
risanim junakom, ob kate-
rih so odraščale generaci-
je otrok. Prihodnji četrtek 
ob 19.30 bo pravljični ve-
čer oblikovala Desa Muck. 
Organizator je Zavod za tu-
rizem in kulturo Žirovni-
ca, kjer z druženjem ob pri-
povedovanju in poslušanju 
zgodb v idiličnem okolju 
Finžgarjeve rojstne hiše že-
lijo ohranjati del slovenske-
ga ljudskega izročila. 

Pravljični večeri  
v Doslovčah

Legendarni Jurij Souček je oblikoval prvi letošnji pravljični 
večer v Doslovčah. / Foto: Miha Šest
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 10. 7.
18.00, 20.20 SPIDER-MAN:  
DALEČ OD DOMA
16.20 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 10. 7.
15.30, 19.30 SPIDER-MAN:  
DALEČ OD DOMA
18.00, 20.30 SPIDER-MAN:  
DALEČ OD DOMA, 3D
18.30, 20.00 ANNABELLE 3
21.15 ANNA
16.30, 17.30 SVET IGRAČ 4,  
sinhro.
15.40 PETER PAN: ISKANJE KNJIGE  
NIJE, sinhro.

19.00 MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA 
GROŽNJA
16.20, 18.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.
17.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, 3D, sinhro.
20.40 PREVARANTKI

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 12. 7.
21.30 Letni kino: NE BOM VEČ LUZERKA

Sobota, 13. 7.
18.00 SVET IGRAČ 4, sinhro.
20.30 STUBER: DIVJA VOŽNJA

Nedelja, 14. 7.
18.00 SVET IGRAČ 4, sinhro.
20.30 STIKS
Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

sudoku_LAZJI_19_54
NALOGA

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

6 8 5
3 7 6 5 2

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

sudoku_LAZJI_19_54

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_54
NALOGA

2 9 3 5
4 1

5 2 1
2 9

2 4
8 5

3 6 1
7 3

9 3 8

sudoku_TEZJI_19_54

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_54
NALOGA

2935
41

521
29

24
85

361
73

938

sudoku_TEZJI_19_54

REŠITEV

279183456
451796382
638452971
765234198
923871645
184965237
347618529
812549763
596327814

sudoku_LAZJI_19_54
NALOGA

89271
1486
6583

685
37652

194
5874
9351
1297

sudoku_LAZJI_19_54

REŠITEV

893627541
251934786
476158293
628419357
349765812
715382964
562871439
937546128
184293675

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
9. 7.

13/22 °C

Nedelja 
14. 7.

10/24 °C

Sreda 
10. 7.

Četrtek
11. 7. 

Petek
12. 7. 

Sobota
13. 7.

11/23 °C 12/24 °C 12/23 °C 11/22 °C

Ponedeljek 
15. 7.

Torek
16. 7.

Sreda
17. 7.

Četrtek
18. 7.

11/23 °C 13/26 °C 13/24 °C 12/25 °C

9. 7. tor. Veronika,  5.20 20.54

10. 7. sre. Ljubica 5.21 20.53 

11. 7. čet. Olga 5.22 20.53 

12. 7. pet. Mohor 5.23 20.52

13. 7. sob. Evgen 5.23 20.51

14. 7. ned. Franc 5.24 20.51

15. 7. pon. Vladimir 5.25 20.50
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Maša Likosar

Ročevnica – »Življenje pa 
teče in nič ne reče, samo na-
smeh je bolj grenak,« je v svo-
jem zahvalnem govoru deja-
la slavljenka Metka Kavčič, 
ki pri teh zavidljivih letih še 
kako zavriska, zavriska od ve-
selja in pravi: »Ljubi življenje 
in delo pa bo lep uspeh ime-
lo.« Metka Kavčič se je rodi-
la 6. julija leta 1914 v kmeč-
ki družini Peharc, po doma-
če pr’ Robež, ki je slovela po 
odlični gostilni. Med šola-
njem na obrtni šoli je spozna-
la svojega bodočega moža 
Antona in se pri 29 letih po-
ročila ter se iz domače vasi 
Lom preselila k možu v Tržič. 
Rodila sta se jima dva sinova 
– Anton in Pavel. Metka je 
od nekdaj rada pomagala na 
domači kmetiji, vešča je bila 
vseh ženskih opravil in tudi 
po poroki je nemalokrat od-
hitela v Lom poprijet za delo. 
Z možem sta bila velika lju-
bitelja narave in planin, stala 
sta na vrhu Triglava in z druž-
bo sedmih Tržičanov obho-
dila mnogo gora. Metka, ki je 

skrbno opravljala gospodinj-
ska opravila pri hiši in dnev-
no sešila vsaj dvajset copatov, 
si je pri petdesetih letih zaže-
lela iti v službo. Najprej je ku-
hala malico za sedemdeset 
ljudi, nato je bila šefinja prve 

delikatese v Tržiču. Po može-
vi smrti so jo mesarji povabi-
li v delavnico in jo imenovali 
za mesarsko pomočnico – na 
dan je morala zašpiliti tristo 
klobas. Leta 2012 je prišla v 
Dom Petra Uzarja Tržič, kjer 
dneve najraje preživlja ob pi-
sanju. »Rada se spominjam 
minulih časov in sem srečna, 
da so bili. Svoje spomine za-
pisujem in imam že več kot 
sto spisov,« nam je zaupala 
slavljenka.

V Domu Petra Uzarja Tr-
žič so slavljenki pripravili 
praznovanje, obenem pa pri-
redili tudi domski piknik za 
vse stanovalce, zaposlene in 
njihove družine ob štiridese-
tletnici delovanja doma. »Po 
najboljših močeh se trudi-
mo, da imajo stanovalci ka-
kovostne bivalne pogoje, 
zdravstveno in socialno os-
krbo ter da je vsak dan za-
polnjen z dejavnostmi,« je 

dejala direktorica doma Kar-
men Arko in obenem čes-
titala Metki Kavčič, najsta-
rejši stanovalki v njihovem 
domu, ter ji zaželela veliko 
sončnih dni v njihovi sredi-
ni. Ob častitljivem jubileju je 
tako domu kot slavljenki pis-
mo ter voščilo poslal pred-
sednik države Borut Pahor. 
»Stoletnice in stoletniki ste 
edinstveni in dragoceni člani 
naše družbe. Vaše življenj-
ske pripovedi tkejo preplet 
vztrajnosti, pridnosti in srč-
nosti v tej skrivnostni, a ču-
doviti umetnini življenja. V 
sebi nosite življenjsko mod-
rost in neusahljivo energijo, 
ki nas navdihujeta in bogati-
ta, da smo pošteni, prijazni in 
spoštljivi drug do drugega,« 
je v pismu slavljenki zapi-
sal predsednik države. Met-
ko Kavčič je z lepimi voščili 
in rožami obdaril tudi tržiški 
župan Borut Sajovic.

Življenje teče in nič ne reče
V soboto je stopeti rojstni dan praznovala najstarejša Tržičanka in najstarejša Gorenjka Metka Kavčič. 
Rojstnodnevno praznovanje so združili s praznovanjem štiridesetletnice delovanja Doma Petra Uzarja 
Tržič, kjer slavljenka prebiva zadnjih devet let.

Stopetletnico Metko Kavčič v domu redno obiskujejo sin Anton in žena Boža, vnuk Andrej 
in žena Patricija, pravnuka Klemen in Jaka ter prijateljica Rika Pretnar. / Foto: Tina Dokl

Župan Občine Tržič Borut Sajovic, slavljenka Metka  
Kavčič in direktorica Doma Petra Uzarja Tržič Karmen  
Arko / Foto: Tina Dokl

Kranj – V Zavarovalnici Triglav mladim z razpisom Pazi to! 
Huda izkušnja že drugo leto zapored omogočajo sodelovanje 
pri organizaciji Triglav teka – edinega športnega dogodka, ki 
tekačem odpira vrata v zaprto lovišče protokolarnega parka 
Brdo pri Kranju. Razpis za prijavo na študentsko delovno mes-
to Asistent vodje projektov je na spletni strani https://pazito.
triglav.si/huda-izkusnja odprt do nedelje, 28. julija.

Po »hudo« izkušnjo med organizatorje Triglav teka

Aleš Senožetnik

Zgornje Stranje – Upokoje-
nec Martin Pavlinič iz Zgor-
njih Stranj se v prostem času 
ukvarja z gojenjem rastlin 
in vrtičkarstvom. Še zlasti je 
ponosen na svoje kaktuse, ki 

ravno v teh dneh bujno cveti-
jo. »Vsak dan jih pogledam, 
in če je treba, potrgam cve-
tove. Pozimi jih spravim v 
klet, kjer je toplo, sicer pa jih 
imam zunaj,« pravi Pavli-
nič, ki se z rastlinami ukvar-
ja že vrsto let.

Ponosen na kaktuse

Kranj – Danes, v torek, 9. julija, ob 19. uri bo v Vojnomirovi 
dvorani Ullrichove hiše v Kranju večer z letošnjo dobitnico 
Pretnarjeve nagrade, ambasadorko slovenske književnosti in 
jezika na Kitajskem, lektorico in učiteljico Meto Lokar. Za leto 
dni je odšla poučevat slovenščino na Fakulteto za evropske 
jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje študije. Z njo se 
bo pogovarjala Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja.

Pogovor z Meto Lokar
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                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«   Nena Veber: Zdravje in Jaz – Prijatelja 

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da se celostno posvečamo 
svojemu zdravju in dobremu počutju. V knjigi najdemo zgodbe in 
primere, vaje in tehnike, ki nam pomagajo: skrbeti za �zično in 
psihično dobro počutje, razumeti, kako smo povezani z naravo in se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem telesu in njegovem delovanju, 
poskrbeti za svoje zdravje, da bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja«.

20 
EUR

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

www.gorenjskiglas.si

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Strokovni sodelavec za upravljanje tveganj, m/ž (Kranj) 
Ponujamo vam: delo v urejenem delovnem okolju, delovno razmerje za nedoločen 
čas s poskusnim delom 5 mesecev ... Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 
1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Blagajnik, m/ž (Škofja Loka) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: sprejemanje vplačil, vodenje in 
kontrolo blagajniškega poslovanja, prodajanje in informiranje kupcev. Merkur tr-
govina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 20. 7. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Serijski inženir kakovosti, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: definiranje in spremljanje dosjejev zagotavljanja kakovosti pro-
izvoda, procesa, vodenje reklamacij do dobaviteljev, obvladovanje dobavitelja za 
dobave v ciljih kakovosti ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave 
zbiramo do 5. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir za oblačno platformo, m/ž (Kranj) 
Ključne naloge in rezultati dela: razvoj oblačne platforme na osnovi odprtoko-
dnega projekta Openstack, sodelovanje v arhitekturnih skupinah in projektnih 
timih, priprava tehničnih rešitev na svojem strokovnem področju, analiza in re-
ševanje problemov, pisanje tehnične dokumentacije. Iskratel, d. o. o., Ljubljan-
ska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 3. 8. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Voznik-manipulant, m/ž (Škofja Loka) 
Nudimo: delo v uspešnem podjetju, zaposlitev za določen čas z željo po dolgoroč-
nem sodelovanju, redno plačilo ... Slorest, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljublja-
na. Prijave zbiramo do 3. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni operater laserja za razrez pločevine, m/ž (Šenčur) 
Pričakovanja: končana V. ali VI. stopnja izobrazbe strojne ali elektro smeri, zna-
nje branja in uporabe delovnih risb, izkušnje pri delu z nerjavečo pločevino, spo-
sobnost samostojnega in timskega dela, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: 

angleščina ali nemščina. Logar trade, d. o. o., Poslovna cona A 41, 4208 Šenčur. Pri-
jave zbiramo do 3. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: srednješolsko izobrazbo (poklicno ali tehniško) elektro smeri, izku-
šnje na področju elektro vzdrževanja strojev in opreme (zaželene, niso pa pogoj 
za zaposlitev), zaželeno poznavanje elektronskih komponent in el. krmilnih siste-
mov, računalniško pismenost, izjemno željo po znanju, sodelovanju, napredku in 
razvoju (inovacije), pripravljenost na delo v izmenah. Goodyear Dunlop Sava Ti-
res, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 7. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Delo je dvoizmensko in zajema: vzdrževanje strojev, strojne opreme, robotov, CN-
C-strojev, delo z mostnim dvigalom, obdelovalnimi stroji kovin (stružnica, rezkar) 
... Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo 
Loko. Prijave zbiramo do 2. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec/trgovec v prodajalni, m/ž (Bled)
Pričakujemo: minimalno IV. stopnjo izobrazbe, znanje angleškega jezika in po mož-
nosti kakšnega dodatnega tujega jezika, obvladovanje prodajnih veščin in občutek 
za delo s strankami ... Zakladi, d. o. o., Pregljeva ulica 14, 1230 Domžale. Prijave zbi-
ramo do 31. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice) 
V poslovni enoti na Jesenicah iščemo odgovornega prodajalca v prodaji drobne 
galanterije in pisarniškega materiala. Bags & More (Acron, d. o. o.), Pameče 167, 
2380 Slovenj Gradec. Prijave zbiramo do 15. 7. 2019. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Komercialist, m/ž (Tržič) 
Kot komercialist boste zadolženi za: obvladovanje naročil in napovedi naročil, za-
gotavljanje pravočasnih odprem in dostav artiklov ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste 
Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 1. 8. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Proizvodni delavec-monter, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnega mesta: delo v proizvodnji, delo na CNC-stroju ... Imgrad CR, d. o. o., 
Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 1. 8. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Varnostni inženir, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: zaključeno visokošolsko izo-
brazbo družboslovne in tehnične smeri (raven VI/2), aktivno znanje angleškega je-
zika (ustno in pisno), vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mes-
tu, dobro poznavanje standarda ISO27001 ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 20. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Organizator :
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IZLET / OD 26. DO 30.  SEPTEMBRA 2019

Vojvodina –  
kulinarični potep

Vabimo vas na izlet v Srbijo, točneje v Vojvodino. Ogledali si bomo  muzej kruha 
in tipično srbsko hišo iz 19. stoletja. Ustavili se bomo tudi v samostanu Krušedol 
in obiskali Sremske Karlovce, ki jih krasijo ogromne baročne palače. Odpravili 
se bomo na Petrovaradinsko trdnjavo, ki jo imenujemo Gibraltar na Donavi. V 
spremstvu lokalnega vodnika si bomo ogledali staro mestno jedro Novega Sada 
in se ustavili v vinski kleti Miljević, kjer bomo pokusili njihovo domače vino in 
žganje. Tu bo tudi kosilo ob zvokih vojvodinskih tamburašev. V kraju Ćelarevo 
bomo obiskali muzej piva in pivo tudi pokusili. Zadnji dan bomo obiskali še Sub-
otico in njeno znamenito tržnico. Sledila bosta obisk priznane vinske kleti Zvonka 
Bogdana in pokušina njihovega vina. Mimo Somborja se bomo odpeljali v najbolj 
„rusko“ mesto v Srbiji – Ruski Krstur, mestece v Bački, ki se preživlja z vzgojo pa-
prike. Po kosilu sledi vožnja domov.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, obvezno srbsko turistično vstopno takso in turistično takso 
v hotelih, dva polpenziona v hotelih s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, vstopnino v muzej kruha, ogled 
etno hiše Maradik in toplo malico (pijača za doplačilo), vstopnino v samostan Krušedol, pokušino medu in 
lokalnih vin v Sremskih Karlovcih, vstopnino v podzemne galerije na Petrovaradinski trdnjavi, pokušino vina 
in žganja ter kosilo ob živi glasbi na Fruški gori (pijača za doplačilo), vstopnino v muzej piva in pokušina, 
pokušino vin v vinski kleti Zvonka Bogdana, kosilo tretji dan (pijača za doplačilo), obvezno lokalno vodenje v 
Novem Sadu, turistično vodenje, organizacijo in DDV.

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

CENA: 242 €
(ob prijavi 40 gostov)

Ob prijavi povejte, da ste oglas opazili v tem časopisu.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Med številnimi 
oratoriji je tudi oratorij v 
Cerkljah, ki se je sklenil v so-
boto. »Letos se ga je udele-
žilo 271 otrok in mladih ter 
93 animatorjev, tako da naš 
oratorij velja za največjega v 
Sloveniji,« nam je povedal 
David Košnik, ki je bil sku-
paj s Tilnom Čebuljem vod-
ja letošnjega oratorija. Eno-
tedenski program je bil na-
menjen otrokom – od tis-
tih, ki gredo jeseni v šolo, do 

tistih, ki so zaključili osmi 
razred. »Program je potekal 
od devete ure zjutraj do ve-
čera. V tem času so si otroci 
ogledali predstavo, organizi-
rali smo tudi igre bolj špor-
tne narave, a ker  je oratorij 
verske narave, so po skupi-
nah potekali tudi različni po-
govori za poglabljanje vere. 
Organizirali smo tudi orato-
rijski večer za starše, vsak ve-
čer je bilo druženje z anima-
torji, igrali smo odbojko ali 
pa zakurili taborni ogenj,« je 
še povedal David Košnik, ki 

pravi, da so  bili nad progra-
mom navdušeni tudi otroci. 
»Mladi se imajo na oratorijih 
očitno zelo dobro, saj število 
udeležencev vsako leto na-
rašča, letos jih je bilo trideset 
več kot lani. Tudi starši pravi-
jo, da so otroci navdušeni, da 
tudi doma prepevajo pesmi, 
ki se jih naučijo. Na oratori-
ju lahko kvalitetno preživijo 
prosti čas in veseli me, da jim 
lahko damo takšen teden,« je 
zaključil David, ki se je na le-
tošnji oratorijski teden začel 
pripravljati že oktobra lani.

Mladi na oratoriju
Številni mladi prosti čas preživljajo na oratorijih, ki na začetku šolskih 
počitnic potekajo tudi po Gorenjskem.

Letošnjega oratorija v Cerkljah se je udeležilo 271 otrok in mladih, spremljalo pa jih  
je 93 animatorjev. / Foto: Tina Dokl
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15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

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

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

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 54. kroga – 7. julija 2019
6, 11, 12, 14, 16, 19, 24 in 39

Loto PLUS: 3, 14, 29, 31, 34, 35, 39 in 36
Lotko: 3 0 9 1 4 8

Sklad 55. kroga za Sedmico: 3.150.000 EUR
Sklad 55. kroga za PLUS: 920.000 EUR
Sklad 55. kroga za Lotka: 230.000 EUR

LOTO

18 90
EUR

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu umrl naš dragi

Vladimir Henrik Bitenc
iz Kranja

Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 9. julija 2019, ob 16. uri na mestnem  
pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure dalje 

 v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 68. letu nas je zapustil naš dragi mož, ati, deda …, vsem dober 
sorodnik in prijatelj

Janez Božič
p. d. Benkov, avtoklepar iz Lipnice 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani in Janeza pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za 
številna ustna in pisna sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in 
denarno pomoč. Župniku Martinu pa se zahvaljujemo za molitev 
rožnega venca in lepo opravljen pogrebni obred. 

Vsi njegovi
Lipnica, junij 2019

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

MANJŠO garsonjero v hiši pri Kranju, 
tel.: 070/591-227 19001810

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19001541

ODKUPIMO  karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19001784

STROJI IN ORODJA
PRODAM

VISOKOTLAČNI čistilec Stihl, 2.9 kw, 
enofazni, malo rabljen, tel.: 040/354-
085 19001808

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove plohe, tel.: 031/597-
011 19001813

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

RABLJENO kuhinjo z aparati, za mini-
malno ceno, tel.: 040/122-07719001817

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001816

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA CENEJE – podvojimo vred-
nost vašega zelenega recepta  do 101 
EUR! Optika Aleksandra, Qlandia, tel. 
051/431-721, www.optika.si 19001764

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MUCKE, rumene, črne in tigraste, dol-
ga dlaka. Podhom 42, tel.: 040/602-
839 19001811

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR in Gorenje Muta, tel.: 
031/284-917 19001819

PRIDELKI
PRODAM

AJDO in ječmen, tel.: 040/355-865  
 19001815

JEČMEN in električni razmetalec za 
stolpni silos, tel.: 041/692-736 
 19001812

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19001780

KRAVO po izbiri, simentalke, breje in 
po telitvi, tel.: 041/746-690 19001818

SANSKE koze, kozje mleko, pajka 
znamke Kuhn, tel.: 040/378-176 
 19001809

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 19001814

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, letošnje, kvalitetno, 
tel.: 031/309-747 19001807

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio 
nudi redno zaposlitev izkušenemu 
natakarju/-ici in kuharju/-ici za delo 
v restavraciji. Nudimo redno plačilo. 
Makarončki, d.o.o., Podgorica 21, LJ. 
-Črnuče, tel.: 041/328-590 19001738

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio, 
PE Šiška, išče kuharja z izkušnjami in 
veseljem do dela, v prijetnem mladem 
kolektivu. Več informacij na telefon 
040/218-203. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, LJ.-Črnuče 19001739

ZAPOSLIMO skladiščnika – prejem 
in oddaja blaga. Pričakujemo: vozniški 
izpit kat. B (zaželeno tudi kategoriji C 
in E). Agro Mobil, d.o.o., Letališka 37, 
Šenčur. Prijave na 041/698-385, g. 
Bertoncelj, tel.: bostjan.bertoncelj@
agromobil.si 19001799

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19001782

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje 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 
 19001785

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete in 
opleske vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19001744

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19001781

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 
 19001786

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19001737

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Družabno srečanje
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da že sprejema prijave za družabno srečanje – piknik, 
ki bo v četrtek, 8. avgusta, na piknik prostoru pri Hotelu 
Špik v Gozdu - Martuljku. Prijave sprejemajo do 2. avgusta 
v pisarni društva v času uradnih ur, pri poverjenikih in na 
telefon 040 767 886.

IZLETI

S kolesom do Podvina
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 11. julija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Posavec–Globoko–
Podvin–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojencev 
Naklo.

Pohod v Krnico
Kokrica – Pohodniška sekcija Društva upokojencev Kokrica 
v soboto, 13. julija, organizira pohod v Krnico. Zbor bo ob 7. 
uri pred Domom krajanov na Kokrici. Hoje je približno uro 
in pol v eno smer in je lahka. Če bo slabo vreme, bo pohod 
odpadel.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 16. julija, 
na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Zgornje Jezersko–Kranj. 
Odhod bo ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Župan-
čičevi ulici. Pot je težka, dolga šestdeset kilometrov. Če bo 
deževalo, bo izlet odpadel.
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Anketa

Dina Maksumić, Sarajevo:

Sem iz Ljubljane, a v Saraje-
vu živim že trideset let. Sem 
dvodomna, v obeh deželah se 
zelo dobro počutim. Srečanje 
je dragoceno, ker se srečamo 
Slovenci in slovensko čuteče 
ljudje z vsega sveta.

Ljubica Postružin, 
Melbourne:

V Avstraliji živim 37 let. Z mo-
žem v Grosuplju zdaj gradiva 
hišo in se misliva pogosteje 
vračati. V Sloveniji najdem 
smeh, veselje, ki ju v Avstra-
liji pogrešam ...

Joe Valenčič, Cleveland:

Starša sta s Primorske, jaz 
pa sem rojen v ZDA. V Cle-
velandu smo Slovenci dobro 
organizirani, imamo veliko 
društev, dve župniji, ne manj-
ka nam zabave. Na srečanje 
pridem vsako leto.

Ivana Bijelić, Niš:

Moja mama je Slovenka, a 
sem bila v Sloveniji le kot ot-
rok, s šolo. Je prelepo! Ureje-
na država, prijazni, nasmeja-
ni ljudje. V društvu Zdravica 
Niš se učimo slovenske pe-
smi, se družimo ...

Urša Peternel

Radovljica je v soboto gosti-
la srečanje Slovencev iz izse-
ljenstva in zamejstva Dobro-
došli doma 2019. Prišli so z 
vsega sveta, od Hrvaške, Bo-
sne in Hercegovine, Srbije pa 
vse do Avstralije, Argentine 
in ZDA. In kako so se počutili 
v Sloveniji?

Foto: Tina Dokl

Dobrodošli doma!

Renata Pirić, Kakanj:

Moj dedek je bil Slovenec, iz 
Kranjske Gore. Jaz sem roje-
na v Bosni, slovensko sem se 
učila pri pouku slovenskega 
jezika pri učiteljici Mateji 
Kregar v Kaknju. Na srečanju 
sem četrtič in je zelo lepo.

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavina-
mi, deloma plohami, ki bodo izrazitejše popoldne in zvečer. 
Jutri in v četrtek bo deloma jasno z občasno povečano oblač-
nostjo. Razmeroma sveže bo. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

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

Maša Likosar

Šutna – Devetmetrski drog 
in podstavek, kjer sta štorklji 
zgradili svoje gnezdo, je do-
mačin Matjaž Mravlja posta-
vil marca leta 2015 nekaj me-
trov stran od svojega doma, 
na zemlji sovaščanov Cirile 
in pokojnega Matije Retelja. 
»Sprva se je moja ideja o iz-
gradnji gnezdišča vsem zde-
la nekoliko smešna, a kljub 
temu je vsa vas priskočila na 
pomoč in skupaj smo posta-
vili gnezdišče za štorklje,« je 
povedal Mravlja in nadaljeval: 
»Dva meseca po tem, ko sem 
postavil gnezdišče, se mi je 
rodil sin Miha, zato se lahko v 
šali pohvalim, da mi je otroka 
prinesla prava štorklja – in ne 
kupljena.« Preden se je Mra-
vlja lotil izgradnje gnezdišča, 
je zbral vse potrebne informa-
cije. Nasvete za izbiro lokacije 
ter postavitev gnezda in načr-
te zanj mu je dal Aleksander 
Pritekelj iz Ljubljane. 

Gnezdišče je bilo prvi dve 
leti prazno, lansko leto ga 
je obiskoval par štorkelj, ki 
je bil po Mravljetovih bese-
dah zelo aktiven pri ustvar-
janju potomstva, a mladi-
čev žal ni imel. Letos sta v 
gnezdu dva mladiča, za ka-
tera je minuli petek poskrbel 

oziroma jima nadel obročka 
Dušan Dimic, ki se z obroč-
kanjem ptic ukvarja že 15 let. 
»Na Gorenjskem so se letos 
v šestih gnezdih izvalile mla-
de štorklje, ki smo jih obroč-
kali, še preden so začele le-
teti. Obročki nam omogo-
čijo slednje pticam,« je po-
vedal Dimic in pojasnil, da 
štorklje jeseni odletijo na jug 
Afrike in se po petih letih, 
ko spolno dozorijo, vrnejo 

na približno isto mesto. Po-
leg mladih štorkelj v Šutni 
je Dušan Dimic obročkal še 
štorklje na Mlaki, v Teneti-
šah, na Olševku in v Lahov-
čah. Na teh štirih lokacijah 
mu je pomagal poklicni ga-
silec Marko Tomič iz Gasil-
sko reševalne službe Kranj, 
ki je z avtolestvijo Dimica 
dvignil do gnezd. 

Matjaž Mravlja je za ko-
nec vsem moškim, ki si 

želijo postati očetje, sveto-
val: »Postavite gnezdišče 
za štorklje, za vse drugo pa 
bo poskrbela narava sama.« 
Mravlja je pogovor sklenil 
v upanju, da se bosta mla-
di štorklji, ko bosta zapus-
tili gnezdo in se odpravili v 
daljne kraje, čez leta vrnili 
ter nadaljevali rodbino štor-
kelj iz Šutne – štorkelj, ki so 
jih domačini vzeli čisto za 
svoje. 

Otroka mu je prinesla štorklja
Matjaž Mravlja je pred štirimi leti postavil gnezdišče za štorklje. Letos so se v tem gnezdu prvič izvalile 
štorklje, natančneje dva mladiča, ki so ju minuli petek obročkali. 

Matjaž Mravlja ob prvi generaciji štorkelj, ki so se zvalile v gnezdu, ki ga je postavil sam. 
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Marjana Ahačič

Dovje – V teh dneh na 
Dovjem hitijo z gradbeni-
mi deli na cesti od vasi do 
križišča z regionalno ces-
to pri Aljaževem spomeni-
ku. Cesto bodo obnovili in 
uredili oporne zidove, obe-
nem urejajo tudi odsek od 

nekdanje tovarne Lip do 
pokopališča in gasilskega 
doma. Gre za največjo le-
tošnjo investicijo v občini 
Kranjska Gora, ki bo v in-
frastrukturo, predvsem v 
kanalizacijske sisteme in 
vodooskrbo ter tudi cestno 
infrastrukturo, letos vložila 
okoli tri milijone evrov.

Urejajo ceste na Dovjem

Cesto, ki vas povezuje z regionalko, bodo obnovili in na 
novo uredili oporne zidove. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Kranju dograjujejo krožišče na Primskovem, zaradi 
del pa trenutno velja popolna zapora severnega kraka krožišča 
proti Preddvoru. Obvoz je urejen in ustrezno označen okrog 
Trgovskega centra Mercator. Promet po preostalih krakih po-
teka nemoteno, predvidoma od srede, 17. julija, pa bo zaprt 
tudi izvoz iz krožišča v smeri Škofje Loke. Obvoz bo potekal 
po Cesti Jaka Platiše in mimo Trgovskega centra Tuš. Uvoz 
v krožno križišče iz smeri Škofje Loke bo mogoč. Obe zapori 
bosta vzpostavljeni do zaključka izvajanja del na krožišču v 
septembru. 

Zaprt krak proti Preddvoru

Preddvor – »Na našem vrtu 
je zrastel bio krompirček v 
orehovi lupini. Ali si je lupi-
no zamislil za zaščito pred 
visokimi temperaturami ali 
pa ima njegova rast v oreho-
vi lupini samoiniciativni raz-
iskovalni pomen,« je zapisal 
Slavko Prezelj iz Preddvora in 
priložil fotografijo majhnega 
krompirčka v orehovi »pos-
teljici«. Še ena igra muhaste 
matere narave! 

Dobro zavarovan bio krompirček
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