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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

V odkup zemljišč  
v Križah
Županu Borutu Sajovicu so svetni-
ki z večino glasov podelili mandat, 
da gre v nakup zemljišč za športni 
park z nogometnim igriščem na 
lokaciji za šolo v Križah. Del opo-
zicije pa je nasprotoval ceni in na-
činu odkupa.

3

ZDRAVJE & LEPOTA

Poskrbimo za  
poletno nego kože
Sonce ima poleg koristnih učin-
kov, kot so nastanek vitamina D, 
dobro počutje, svetloba, tudi ško-
dljive učinke na naše zdravje. Po-
leti je naša koža v večji meri izpo-
stavljena močnim sončnim žar-
kom. 

7

ŠPORT

Železnike odločili  
desetinki
Reli v Železnikih je dobila slovaška 
posadka Vlastimil Majerčak-Mi-
chaela Vejačkova, dve desetinki je 
za njo zaostala slovenska posadka 
Rok Turk-Blanka Kacin, od gorenj-
skih je bila najboljša posadka Jani 
Trček-Miha Horvat.

9

KRONIKA

Povišali kazen za umor
Višje sodišče v Ljubljani je 28-le-
tnemu kosovskemu državljanu Al-
banu Thaqiju, ki so ga oktobra lani 
na kranjskem okrožnem sodišču 
zaradi umora 58-letnega Pavla Zu-
pana iz Nomenja obsodili na 17 let 
zapora, povišalo kazen na 22 let 
zapora.

12

VREME

Danes bo delno jasno z ob-
časno povečano oblačnostjo. 
Jutri in v četrtek bo sončno 
in vroče. Možne so popol-
danske nevihte.

13/29 °C
jutri: sončno in vroče

Maja Bertoncelj

Zbilje – »Odpiramo eno naj-
večjih pridobitev naše vasi. 
Na prvi seji sedanje sesta-
ve sveta krajevne skupno-
sti smo sestavljali seznam 
prioritetnih projektov. Ob-
nova ceste skozi Zbilje in 
predvsem izgradnja pločni-
ka sta bili sklepno in sogla-
sno prioritetni projekt,« je 
pred kratkim na uradnem 
odprtju nove infrastrukture 
v Zbiljah povedala Anja Du-
hovnik, predsednica KS Zbi-
lje.

Duhovnikova je trak ob 
novih pridobitvah slove-
sno prerezala z županom 

Medvod Nejcem Smole-
tom. Gre za eno največjih 
letošnjih investicij občine, 
ki se je začela konec lanske-
ga leta, končala pa okrog pr-
vomajskih praznikov. Dela 
so potekala na državni ce-
sti na relaciji od gasilske-
ga doma v Zbiljah do ovin-
ka pred mostom čez Savo v 
dolžini okrog sedemsto me-
trov. Občina Medvode je in-
vestirala v gradnjo pločni-
ka, javne razsvetljave, avto-
busnega postajališča, obno-
vo vodovoda in hidrantne-
ga omrežja. Direkcija RS za 
ceste je financirala rekon-
strukcijo cestišča, investiciji 
pa se je pridružilo tudi Javno 

podjetje Energetika Ljublja-
na, ki je hkrati zgradilo pli-
novod. Celotna vrednost in-
vesticije znaša slabih osem-
sto tisoč evrov, od tega se je 
delež občine približal 370 ti-
soč evrom brez odškodnin 
za zemljišča. 

Investicija je izboljšala po-
goje za udeležence v prome-
tu na tem odseku. Velika pri-
dobitev je nov odsek pločni-
ka, saj je sedaj vzpostavljena 
neprekinjena povezava za 
pešce od Zapog do Medvod 
in s tem tudi bolj varna šol-
ska pot. Krajevna skupnost 
Zbilje je s pomočjo doma-
činov uredila še krožišče v 
Zbiljah, ki ga krasi čoln. 

V Zbiljah veseli nove infrastrukture
Z odprtjem nove infrastrukture se je zaključila ena izmed najtežje pričakovanih 
investicij v Krajevni skupnosti Zbilje in ena letošnjih največjih v občini.

Anja Duhovnik, predsednica Krajevne skupnosti Zbilje, in Nejc Smole, župan Medvod, sta 
v družbi Lare Iskra prerezala trak ob novih pridobitvah.

Maja Bertoncelj

Kranj, Smlednik – Vzgojno-
-izobraževalni zavod Frana 
Milčinskega Smlednik le-
tos praznuje sedemdeset-
letnico in na slovesnosti 
ob tem visokem jubileju 
je ravnatelj dr. Matjaž Hri-
bar v svojem govoru izra-
zil zaskrbljenost, da bo za-
vod obstal v prihodnje. Kot 
smo izvedeli, je pristojno 
minis trstvo septembra lani 
ravnatelja VIZ Smlednik 
in Vzgojnega zavoda Kranj 
obvestilo o načrtovani pri-
pojitvi smleškega zavoda h 
kranjskemu.

»Ob začetku letošnjega 
šolskega leta smo se soočili 
z neprijetnimi razmišljanji 
o nadaljnjem razvoju in ob-
stoju naše ustanove. Nekaj-
krat smo skušali podrobneje 
približati delovanje odgovor-
nim strukturam na minis-
trstvu, vendar še danes ni-
mam ravno dobrega občut-
ka, da bo zavod z dolgoletno 
tradicijo, ki je tudi vsebin-
sko na visoki strokovni rav-
ni, kljub vsem potrebam ob-
stal tudi v prihodnje,« so bile 
besede Matjaža Hribarja na 
slovesnosti 10. maja.

Združitve (še) ne bo
Nameri pristojnega ministrstva po pripojitvi VIZ 
Frana Milčinskega Smlednik k Vzgojnemu zavodu 
Kranj brez predhodnih analiz v obeh zavodih 
nasprotujejo. Na ministrstvu bodo s pripojitvijo 
počakali do izteka pilotnih projektov in ocenitev.

42. stran

Aleš Senožetnik

Kranj – Že eno leto zreški 
Unior prodaja 98,56 odstot-
ka delnic podjetja RTC Krva-
vec, ki upravlja enega najpo-
membnejših smučarsko-re-
kreativnih centrov pri nas. 
Unior in družba Alta Skupi-
na, ki posreduje pri prodaji, 
poteka postopka v tem času 
nista komentirala. V poveza-
vi z nakupom v javnosti sicer 
kroži nekaj imen, a uradno 
namere ni potrdil še nihče. 
Več naj bi bilo jasnega že v 
tem ali prihodnjem mesecu, 
ko naj bi vendarle prišlo do 
odločitve.

Edini potrjeni interesent 
je bil konzorcij cerkljanskih 

podjetnikov in lastnikov 
zem ljišč, ki bi v lastništvo 
vstopili skupaj z Občino 

Cerklje. Spomnimo, občina 
in konzorcij sta decembra 
odstopila od namere nakupa 

zaradi načelnega mnenja ra-
čunskega sodišča, v katerem 
to odsvetuje vstopanje občin 
v kapitalske naložbe gospo-
darskih družb. Kljub temu 
da zakonodaja tega izrec-
no ne prepoveduje, je sodi-
šče takrat neuradno pozvalo 
cerkljanskega župana Fran-
ca Čebulja, naj Občina Cer-
klje ne sodeluje pri nakupu, 
kar so tudi spoštovali.

Na nedavnem obisku de-
legacije ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo v Cerkljah pa je Čebulj 
ponovno potrdil zainteresi-
ranost občine za nakup pod-
jetja. 

Kdo bo novi lastnik Krvavca?
Po neuradnih informacijah naj bi bila v prihodnjih tednih zaključena prodaja podjetja RTC Krvavec. Za 
nakup naj bi bilo v igri več kandidatov, v primeru neuspele prodaje pa bi z nakupom ponovno poskusila 
tudi Občina Cerklje.

Odločitev o prodaji podjetja RTC Krvavec naj bi bila kmalu 
znana. 

44. stran
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Knjigo prejme JOŽE ZUPAN iz Radovljice.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Prihaja največji glasbeni spektakel tega poletja na 
Obali!

V Portorož prihaja največja karavana Ekstaze zabave pod 
okriljem glavnega organizatorja Euterpe events. Po uspešno 
izpeljanem lanskem dogodku na isti lokaciji se Ekstaza zabave 
ponovno vrača na Obalo v soboto, 22. julija, na plažo Portorož. 

Tokrat bo hrvaška diva 
Severina predstavila kar 
nekaj novih pesmi, ki jih 
slovenska publika še ni 
slišala. Družbo na odru 
ji bo delala Nina Pušlar, 
glasbenica, katere pesem 
je bila največkrat predva-
jana na radijih v lanskem 
letu. Dogodek je name-
njen vsem, ki imajo radi 
dobro zabavo na pros-
tem, cenijo prestižno 
lokacijo ob morju in se 
želijo prepustiti ritmom 
odlične glasbe. Zabavo, 
ki se bo začela točno ob 
20. uri, bo odprl DJ Ney. 
Vstopnice lahko kupite 

na vseh Eventimovih prodajnih mestih. Dvema naročniko-
ma Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za glasbeni 
spektakel. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Na katero lokacijo se Ekstaza 
zabave ponovno vrača na Obalo? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do četrtka, 13. julija 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Iz Hribarjevih besed je 
jasno, da združitvi, vsaj na 
takšen način, nasprotuje-
jo. Za komentar smo vpra-
šali tudi mag. Andreja Gre-
gorača, ravnatelja Vzgojne-
ga zavoda Kranj, ki je ena-
kega mnenja: »Jasno smo 
povedali, da takšnemu na-
činu nasprotujemo. Na po-
dročju vzgoje in izobraževa-
nja otrok s čustveno-vedenj-
skimi motnjami so potrebne 
spremembe, dopolnilni pro-
grami, na kar zavodi že dlje 
časa opozarjamo. Nimamo 
dovolj ustreznih programov 
za težje primere. Ministr-
stvo je iz te naše pobude kot 
eno izmed rešitev predlaga-
lo združevanje. Septembra 
lani sva oba ravnatelja dobila 
obvestilo, da se moramo do-
govoriti za skupni sestanek, 
kjer se bomo pogovarjali o 
pripojitvi smleškega zavoda 
h kranjskemu. To je bil za 
vse nas velik šok. Sestanek 
smo izpeljali in po pogovo-
rih hitro prišli do ugotovitve, 
da je to zelo nepremišljena 
odločitev, ki zagotovo ne bo 
pripeljala k že omenjene-
mu cilju, da bi se vzpostavili 
dodatni programi za otroke 
predvsem s težjimi čustve-
no-vedenjskimi motnjami. 
Pot do združevanja, če bi se 
to pokazalo kot pravilna re-
šitev, bi morala biti drugač-
na. Najprej je potrebna stro-
kovna študija, iz katere bi 
izhajal časovno opredeljen 
načrt prenove programov, z 

ustrezno strokovno podporo 
in sprotno evalvacijo, ne pa 
da smo bili postavljeni pred 
dejstvo, da bo do pripojitve 
prišlo in naj se kar sami na-
njo pripravimo.«

Najprej pilotni projekt

Oba zavoda se med se-
boj bistveno razlikujeta, na 
kar nakazuje že samo ime. 
Kranjski ima v imenu vzgoj-
ni, smleški tudi izobraževal-
ni, saj imajo v sklopu zavo-
da tudi interno šolo ter osta-
le potrebne službe. »Mi de-
lujemo v petih stanovanj-
skih skupinah in naši otroci 
obiskujejo splošne progra-
me na šolah, uporabljamo 

storitve, ki jih uporabljajo 
vsi občani. Nimamo inter-
nih služb,« pojasnjuje Gre-
gorač. In kaj pravijo na pri-
stojnem Ministrstvu za iz-
obraževanje, znanost in 
šport? »Ministrstvo se je z 
Vzgojnim zavodom Kranj 
in VIZ Smlednik dogovori-
lo, da s pripojitvijo počaka 
do izteka pilotnih projektov 
in evalvacij, ki bodo temu 
sledile.« 

Na podlagi ugotovitev de-
lovne skupine na ministr-
stvu pravijo, da je nujno 
oblikovanje strokovnih cen-
trov za otroke s čustveni-
mi in vedenjskimi motnja-
mi. Objavljen je bil razpis, 

v prihodnjem šolskem letu 
pa naj bi pripravili pilotne 
projekte, po katerih naj bi 
bili v vsej državi trije tovr-
stni centri, dva v vzhodni in 
eden v zahodni regiji, kjer 
je sicer šest vzgojnih zavo-
dov. »Vseh šest nas je dalo 
skupno prijavo za dvoletni 
projekt, ki bo financiran iz 
evropskih sredstev. Nabor 
programov smo skušali čim 
bolj razširiti na tisto, česar 
še ni. Zagotovila so, da kar-
koli bo uspešnega, se bo na-
daljevalo. Šele po pilotnem 
projektu in evalvaciji pa naj 
se odloča o nadaljnjih kora-
kih,« je še povedal Grego-
rač.

Združitve (še) ne bo
31. stran

Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik je pred kratkim obeležil 
sedemdesetletnico (na sliki). Bo v prihodnje še samostojen ali ga bodo pripojili Vzgojnemu 
zavodu Kranj?

Marjana Ahačič

Rudno polje – Prvi pohodni-
ki, tisti iz najbolj oddaljenih 
krajev, so se že odpravili na 
pot, večina pa jih bo to sto-
rila v petek, ko se pohod, ki 
ga pripravljajo veteranske 
organizacije Zveza vetera-
nov vojne za Slovenijo, Poli-
cijsko veteransko združenje 
Sever, Zveza združenj bor-
cev za vrednote NOB in Zve-
za slovenskih častnikov, tudi 
uradno začne. 

»Ponosni smo na pohod, 
ki ni le v spomin na partizan-
sko patruljo, ki je zastavo pri 
Aljaževem stolpu razvila leta 
1944, temveč tudi na zanese-
njake, ki so slovensko zasta-
vo na vrh Triglava ponesli na 
predvečer slovenske osamo-
svojitve leta 1991,« je pouda-
rila predsednica organiza-
cijskega odbora Spominske-
ga pohoda na Triglav Danica 
Mandeljc. »Hvaležni smo, 

da pri organizaciji sodeluje-
ta Občina Bohinj in Sloven-
ska vojska.«

Na pohod se je letos prija-
vilo 425 pohodnikov, kar je 
nekaj manj kot lani, ko jih 
je bilo 538. Tudi tokrat bodo 
prišli z vseh strani, tradici-
onalno tudi skupina 16 po-
hodnikov iz Ankarana, 14 

pohodnikov se bo na pot 
odpravilo z Nanosa, 12 s 
Kuma in osem iz Radovlji-
ce, je povedal vodja pohoda 
Janez Kunstelj. Krajši slo-
vesnosti bodo za pohodnike 
pripravili že v petek, najprej 
na vrhu Triglava, nato ob 
17. uri še na Kredarici, kjer 
bo slavnostni govornik 

predsednik zveze sloven-
skih častnikov dr. Alojz Štei-
ner. Osrednja slovesnost ob 
zaključku pohoda bo pri bi-
atlonskem centru na Pok-
ljuki, kjer v soboto pričaku-
jejo od tri do štiri tisoč lju-
di. Slavnostni govornik bo 
Tone Partljič, organizator-
ji pa napovedujejo, da bos-
ta prišla tudi Angelca Vidic 
- Vlasta in Bogomir Tavčar, 
zadnja še živeča člana par-
tizanske patrulje, ki je leta 
1944 v počastitev osvobodi-
tve Beograda na vrhu Trigla-
va razvila slovensko zastavo. 

Kot je povedal vodja pri-
reditvenega prostora in član 
organizacijskega komiteja 
Brane Ambrožič, je parkir-
nega prostora na Rudnem 
polju dovolj. Opozoril je le, 
da se je na pot zaradi pogo-
stih zastojev prometa na 
Bledu treba odpraviti dovolj 
zgodaj. Proslava bo ob vsa-
kem vremenu.

Spominski pohod na Triglav
Na 32. Spominski pohod na Triglav je letos prijavljenih 425 pohodnikov; zaključna prireditev se bo na 
Rudnem polju na Pokljuki v soboto, 8. julija, začela ob 13. uri. Slavnostni govornik bo pisatelj Tone Partljič.

Člani organizacijskega odbora Janez Kunstelj, Danica 
Mandeljc (predsednica) in Bojan Ambrožič so predstavili 
32. Spominski pohod na Triglav.

Hrušica – Na platoju Karavanke na Hrušici je v petek potekalo 
26. spominsko srečanje, s katerim se vsako leto spomnijo umi-
ka pripadnikov JLA in Zvezne milice s platoja. S slovesnostjo 
pa počastijo tudi dan državnosti. Slavnostna govornica bi 
morala biti ministrica za delo Anja Kopač Mrak, a se zaradi 
drugih obveznosti dogodka ni udeležila. Tako je kot slavnostni 
govornik spomine na prelomne junijske dogodke leta 1991 
obudil Janko S. Stušek, tedaj poveljujoči v boju za karavanški 
plato, danes pa podpredsednik Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Kot je poudaril, 
je pomembno, da ohranjamo spomin na prelomne dogodke 
iz časov osamosvojitvene vojne. Boj za karavanški plato je 
bil izjemno odmeven in kmalu je prišlo do umika JLA v vsej 
državi. V kulturnem programu so nastopili člani veteranskega 
pevskega zbora, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora in 
učenci Osnovne šole Koroška Bela.

Brez ministrice na platoju Karavanke

Slavnostni govornik je bil Janko S. Stušek. / Foto: Andraž Sodja

Cerklje – V petek, 7. julija, bo na povabilo Kulturnega društva 
Ignacija Borštnika Cerklje obiskal Borštnikov nagrajenec, upo-
kojeni igralec Dare Valič. S prejemnikom najvišjega sloven-
skega priznanja za igralske dosežke se bo v rojstni hiši prvega 
slovenskega poklicnega igralca Ignacija Borštnika pogovarjala 
Tina Primožič. Dogodek bo ob 18. uri. Vstop je prost, organi-
zatorji pa obiskovalce prosijo za predhodno najavo obiska.

Dare Valič v Cerkljah
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U pale smo si iti iz okvir-
jev, prestopiti mejo 
'dopustnega za penzi-

onistke' in dokazati, da ko odi-
deš v 'penzijo', ni vsega konec. 
To je idealna priložnost za nov 
začetek na marsikaterem po-
dročju ...« To so besede ene od 
jeseniških upokojenk, igralk v 
predstavi Najlepše, najboljše, 
najbolj slečene. Skupina Jeseni-
čank, najmlajša jih ima danes 
šestdeset, najstarejša (že dve 
leti) 85, z gledališko uspešnico 
polni dvorane po Gorenjskem 

in dokazuje, da nikoli ni pre-
pozno, da uresničiš življenjske 
sanje. In do povsem enakih 
zaključkov – da nikoli nisi 
prestar za uresničevanje sanj 
– je v knjigi Lepota let, katere 
prevod smo pred kratkim dobili 
v slovenščini (Eno, 2017), prišla 
ameriška pisateljica, aktivistka 
in blogerka Ashton Applewhite, 
ki piše o staranju in staromrz-
ništvu. Kot dokazujejo razi-
skave, smo ljudje najbolj srečni 
v otroštvu in na koncu svojega 
življenja, piše ameriška avtori-
ca. »Najnapornejša so srednja 
leta, ko se soočimo s sanjami, 
ki so obležale na policah, tve-
ganji, za katera se nismo odlo-
čili, cestami, po katerih nismo 
potovali, z vznemirjajočim dej-
stvom, da bodo preživeti dnevi 
po številu kmalu presegli tiste, 
ki so pred nami,« piše Applew-

hiteova, ki je prepričana, da je 
staranje proces, v katerem lah-
ko uživamo, starost pa obdobje, 
ki prinese veliko lepega. Stara-
nje, v nasprotju z dvomi in ne-
gotovostmi mladosti, pomaga, 
da postanemo bolj samozave-
stni, manj se bojimo sodb. Celo 
raziskave kažejo, da starejši ob-
čutijo manj družbene tesnobe 
in manj družbenih fobij. Lahko 
bi rekli: s starostjo nam bolj pos-
tane vseeno za to, kaj si o nas 
mislijo drugi. Tako kot zgoraj 
omenjena skupina razigranih 

upokojenk, ki se je upala celo 
razgaliti na fotografijah za ko-
ledar! Ko s pozicije (zgodnjih) 
srednjih let opazuješ radoživost 
in življenjsko energijo sedemde-
set- in večletnic, se strah pred 
staranjem in starostjo umakne 
mirnemu sprejemanju let in 
gub, ki še pridejo. 

In kaj na vprašanje, če bi 
spet želela biti mlada, v knjigi 
odgovarja Applewhiteova? »Ne, 
hvala. Lepo bi bilo spet imeti 
hrustanec osemnajstletnice, 
vendar zdaj več plešem, ker sem 
bolj samozavestna … Ne glede 
na naše poti, kakorkoli smo 
krmarili ljubezen in opuščanje, 
pa naj je šlo za otroke ali hiše 
ali sanje, smo vsota vseh dožive-
tij in tistega, kar smo se naučili 
iz njih. Naredila so nas. To je 
polna starost, bogata in nepre-
cenljiva.«

Lepota let

KOMENTAR
Urša Peternel

Staranje, v nasprotju z dvomi in negotovostmi 
mladosti, pomaga, da postanemo bolj samozavestni, 
manj se bojimo sodb.

Aleš Senožetnik

Cerklje – V sredo je Cerklje 
obiskala delegacija ministr-
stva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v sestavi držav-
ne sekretarke Eve Štravs Po-
dlogar, generalnega direk-
torja direktorata za regional-
ni razvoj Marka Drofenika 
in vršilke dolžnosti general-
ne direktorice direktorata za 
turizem Renate Martinčič. 
Predstavniki ministrstva so 
si skupaj z županom Fran-
cem Čebuljem in nekda-
njim v. d. direktorja Zavoda 
Dom Taber Zdravkom Kas-
telicem ogledali dom staro-
stnikov v Šmartnem, beseda 
pa je tekla tudi o aktualnih 
projektih v občini.

Cerklje so izjemno po-
membne zaradi turističnih 
potencialov, s širitvijo leta-
liške cone pa pomen obči-
na za državo še raste, je po-
udarila Štravs Podlogarjeva. 
Ob tem pa ima po besedah 
predstavnikov ministrstva 
tudi veliko možnosti za pri-
dobitev finančnih sredstev 
za komunalno opremljanje 
cone ter za nadgradnjo siste-
ma krvavškega vodovoda, ki 
je v veliki meri potrebna tudi 
zaradi širitve letališke cone.

»Pripravljamo drugo jav-
no povabilo za dogovor za ra-
zvoj regij, kjer je za Zahodno 
kohezijsko regijo predvidenih 
nekaj manj kot 130 milijonov 
evrov. Kolikor vem, so dogovo-
ri znotraj regije že stekli, gle-
de samih projektov pa je tre-
ba reči, da je projekt krvavške-
ga vodovoda izvedljiv, seve-
da pa mora priti do dogovora 
znotraj občin. Če bo prepoz-
nan kot medregijski projekt in 
bodo upoštevana vsa merila, 

bo projekt upravičen do sofi-
nanciranja. Zadnjo besedo pa 
ima seveda ministrstvo za oko-
lje in prostor,« je povedal Dro-
fenik. Čebulj je glede kohezij-
skih sredstev optimističen, še 
zlasti ker so, kot pravi, Cerklje 
podporo dobili tudi v osre-
dnjeslovenski regiji. 

V krvavški vodovodni sis-
tem je sicer vključenih pet ob-
čin. Poleg Cerkelj še Kranj, 
Šenčur, Komenda in Vodice. 
Prve tri spadajo v gorenjsko, 

zadnji dve občini pa v osre-
dnjeslovensko regijo, zato gre 
za medregijski projekt, pravi 
župan Čebulj, ki se je z župani 
občin pred kratkim sestal tudi 
na projektnem svetu, na kate-
rem so se dogovorili tudi o ko-
ličinah prevzema vode iz siste-
ma. Cerklje prevzemajo naj-
več, 43 odstotkov, predvsem 
na račun letališča, Kranj 11, 
Šenčur 16, Komenda in Vodi-
ce pa po 15 odstotkov vode iz 
sistema.

Vendarle denar za vodovod?
Župan Franc Čebulj je prejšnji teden gostil delegacijo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Med drugim je beseda tekla tudi o možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za krvavški vodovod.

Župan Franc Čebulj, predstavniki ministrstva Eva Štravs Podlogar, Renata Martinčič,  
Marko Drofenik in nekdanji v. d. direktorja Doma Taber Zdravko Kastelic

Suzana P. Kovačič

Tržič – Stavbna zemljišča za 
Osnovno šolo Križe, na loka-
ciji, kjer je nekdaj že bilo vo-
jaško nogometno igrišče, so 
občinski svetniki že umesti-
li v občinski prostorski načrt 
za potrebe širitve športnega 
parka, v katerem bo tudi ve-
liko nogometno igrišče. Za-
radi pomembnosti odločitve 
je župan Borut Sajovic sklep 
o nakupu zemljišč dal na ju-
nijsko sejo občinskega sve-
ta. Samo nakup nekaj manj 
kot 16 tisoč kvadratnih me-
trov zemljišč bo stal slabih 
533 tisoč evrov. Župan je po-
vedal, da sta tržno vrednost 
zemljišč ocenila dva cenilca 
in svetnikom predlagal od-
kup po ceni 34,90 evra za kva-
dratni meter. Svetniki so s 16 
glasovi za podelili mandat žu-
panu, da poskuša doseči od-
kup zemljišč v Križah, trije so 
bili proti. Podžupan Dušan 
Bodlaj se je iz glasovanja iz-
ločil, ker del zemljišč prodaja 

njegov zet. Če bo nakup us-
pešen, bodo del kupnine la-
stnikom zemljišč iz občin-
skega proračuna nakazali le-
tos, del prihodnje leto. Župan 
sicer pri projektu upa tudi na 
uspešno sofinanciranje iz več 
virov.

Svetnik Mladen Novko-
vić, tudi predsednik Nogo-
metnega kluba Tržič 2012, 
je poudaril, da bodo s tem tr-

žiški nogometaši končno do-
bili ustrezne pogoje za treni-
ranje in tekme doma. Ob po-
novni ustanovitvi kluba leta 
2012 so imeli trideset mladih 
nogometašev, zdaj jih ima-
jo v selekcijah do 15. leta že 
176 in dodatno še Rožletovo 
nogometno šolo za najmlaj-
še. »Omogočimo to tržiškim 

otrokom,« je pozval svetni-
ke. Vsi svetniki so se strinja-
li, da tržiška občina veliko 
nogometno igrišče potrebu-
je, Klemen Belhar pa je gla-
soval proti sklepu, ker sta ga 
zmotila cena in način odku-
pa. Prepričan je, da se kupu-
je prevelika površina, in poz-
val, naj bo projekt zmeren in 
racionalen ter opozoril: »Po-
džupanov zet bo dobil cel kup 

denarja za zemljo, za katero 
ne vemo, ali jo potrebujemo.« 
Prepričan je, da gre v tem pri-
meru tudi za sum korupcije. 

Novković je poskušal razlo-
žiti, da je samo za veliko no-
gometno igrišče s pripadajo-
čimi spremljajočimi objekti, 
dovozom, cesto, parkiriščem 
potrebnih več kot deset tisoč 

kvadratnih metrov. Župan je 
dodal, da je prvi korak travna-
ta površina z goloma in ogra-
jo, v naslednjih korakih v na-
črtu še atletska steza, da so te-
nisači že izrazili potrebo po 
širitvi teniških igrišč, da so 
želje po skate parku ... Svetni-
co Metko Gaberc je predvsem 
zmotilo, ker projekt ni že v tej 
fazi predstavljen podrobno 
in v celoti. Vršilec dolžnos-
ti direktorja občinske uprave 
Vid Meglič je pojasnil, da je 
v predinvesticijski fazi to idej-
ni projekt, ki še ne more po-
nuditi podrobnejših odgovo-
rov. Župan je dejal, da so bili 
svetniki za, ko se je odločalo, 
da se ta zemljišča namenijo 
kot stavbna za šport in rekre-
acijo. Svetnik Marko Poljanc, 
tudi predsednik Krajevne 
skupnosti Sebenje, je menil, 
da bi verjetno z drugačnim 
načinom lahko prišli do niž-
je cene odkupa zemljišč, žu-
pan pa je na to odgovoril, da 
so za slabša senčna zemljiš-
ča za nogometno igrišče v Se-
benjah lani plačali enaintri-
deset evrov za kvadratni me-
ter, v kar ni vštet strošek ko-
munalnega opremljanja, kar 
je v Križah že zagotovljeno. 
Svetnik Janez Meglič je po-
udaril, da so prišli do točke, 
ko se projekt lahko realizira, 
s čimer se je strinjala večina 
svetnikov. 

V odkup zemljišč v Križah
Županu Borutu Sajovicu so svetniki z večino glasov podelili mandat, da gre v 
nakup zemljišč za športni park z nogometnim igriščem na lokaciji za šolo v 
Križah. Del opozicije pa je nasprotoval ceni in načinu odkupa. 

Če bo nakup uspešen, bodo lastnikom zemljišč del 
kupnine iz občinskega proračuna nakazali letos, del 
prihodnje leto. Župan pri projektu športnega parka 
upa tudi na uspešno sofinanciranje iz več virov.
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Kot pravi župan, bodo v 
primeru, da Krvavec tudi 
tokrat ne bo prodan, v 
Cerkljah storili vse, da bi 
sami upravljali s svojo stra-
teško najpomembnejšo tu-
ristično točko. Občino naj 
bi k ponovnemu razmisle-
ku o nakupu spodbudila na-
mera po spremembah, ki bi 
bile tovrstnim posegom ob-
čin bolj naklonjene. To je ob 
sredinem obisku v Cerkljah 
potrdila tudi državna sekre-
tarka na ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo Eva Štravs Podlogar, 
ki je komentirala tudi vpra-
šanje Krvavca. »Krvavec je 
eno izmed sedmih najpo-
membnejših slovenskih 
smučišč, zato upam, da se 
bosta našli volja in moč, da 
se bo še naprej razvijal, gle-
de na to, da so osnove dobre. 

Na ministrstvu ocenjujemo, 
da je pomembno, da so obči-
ne partner v takšnih prime-
rih, bodisi kot solastnik bo-
disi v javno-zasebnem par-
tnerstvu. To je zgled, ki ga 
imamo v uspešnih smučar-
skih centrih tudi v tujini,« je 
povedala državna sekretarka 
in dodala, »podpiramo na-
mero občine tudi po naku-
pu podjetja. Samo smučišče 
namreč nikjer ne prinese ve-
likih zaslužkov, zato je pot-
rebno sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, s ponudniki, la-
stniki namestitvenih kapa-
citet.«

Nakup Krvavca pa, kot 
kaže, podpirajo tudi občani 
Cerkelj. Kot je povedal Če-
bulj, je v anketi, ki so jo ne-
davno opravili med obča-
ni, kar 98 odstotkov vpraša-
nih podprlo idejo, da bi lo-
kalna skupnost vstopila v 
lastništvo podjetja.

Kdo bo novi lastnik 
Krvavca?
31. stran

Moste – V Mostah je v petek zvečer potekala slavnostna prire-
ditev ob spominskem dnevu občine Žirovnica, s katero so se 
spomnili požiga mostu in streljanja talcev pred 75 leti. V noči 
s 26. na 27. junij leta 1942 so borci Cankarjevega bataljona 
požgali cestni in železniški most v Mostah. Kot povračilni 
ukrep so Nemci 1. julija pod železniškim mostom v Mostah 
ustrelili 28 talcev, večinoma domačinov. V spomin na te do-
godke Občina Žirovnica praznuje 29. junija spominski dan. Na 
slovesnosti v Mostah je bil slavnostni govornik generalmajor 
Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, 
zbrane pa je pozdravil tudi župan Žirovnice Leopold Pogačar. 
Kulturni program, ki ga je povezoval Andrej Kokot, so pripravili 
učenci žirovniške osnovne šole, zatem pa je navdušila pevka 
in igralka Lara Jankovič.

Spominski dan z Laro Jankovič

Pevka in igralka Lara Jankovič na spominskem dnevu v 
Mostah / Foto: Polona Kus

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Planinsko dru-
štvo Kranj jo je odprlo 1. 
avgusta 1977. Ob tem se 
Franc Ekar spominja tudi 
prve helikopterske nesre-
če, ki se je zgodila pri reše-
vanju na območju Ledin in 
v kateri so umrli ponesre-
čenec, pilot helikopterja ter 
zdravnik in gorski reševa-
lec dr. Gorazd Zavrnik. Sle-
dnji je bil tudi velik podpor-
nik za izgradnjo planinske 

postojanke na Ledinah, pod 
katero je dve leti pred nje-
nim odprtjem sklenil svojo 
življenjsko pot.  

Nesreča se je zgodila 29. 
junija 1975, ko je poletel 
helikopter s pilotom Fran-
cem Štajerjem, ponesre-
čencem Ivom Grudnom 
in dr. Gorazdom Zavrni-
kom, vodjem reševalne ak-
cije, načelnikom GRS Kranj 
in članom Planinskega 
društva Kranj s Češke koče 
v smeri Ledin. »Vreme se je 

slabšalo: megla, dež, grme-
nje; in v tej vremenski situ-
aciji se je za odletom heli-
kopterja izgubila vsaka sled. 
Gorski reševalci so se s Če-
ške koče napotili na iskal-
no akcijo za izginulim he-
likopterjem,« v spomin na 
nesrečo zapiše Franc Ekar. 
»Zla slutnja se je žal ures-
ničila, kajti helikopter je za-
šel v vrhove macesnov in 
nato zgrmel v skalno podro-
čje hriba Kancel nekaj sto 
metrov pod Kranjsko kočo, 

takrat še v izgradnji. Vsi v 
raztreščenem in gorečem 
helikopterju so umrli.« V 
spomin na umrle planince 
v gorski nesreči so kranjski 
planinci in gorski reševalci 
uredili spominsko obeležje 
ob lovski stezi v neposredni 
bližini padca helikopterja. 
V spomin nanje vsako leto 
tudi obiščejo kraj te tragedi-
je, saj niso pozabili na prija-
telje gorske reševalce, ki so 
izgubili življenja pri reševa-
nju ponesrečenih v gorah.

Obletnica koče in nesreče
Letos mineva štirideset let, kar so na Ledinah (Jezerjani jih imenujejo Vadine) zgradili Kranjsko kočo.

Suzana P. Kovačič

Britof pri Kranju – Petstole-
tnico posvetitve cerkve sv. 
Tomaža v Britofu so številni 
zbrani praznovali včeraj, ko je 
sveto mašo daroval ljubljan-
ski pomožni škof dr. Franci 
Šuštar. Pohvalil je prizadeva-
nja faranov, da ohranjajo to 
lepo cerkev in s tem spomin 
na prednike, ki so jo zgradi-
li, da so ponosni nanjo. Kot je 

še poudaril, pa ne gre samo za 
kulturni spomenik, ampak 
tudi za znamenje žive vere. 
Sledilo je druženje s pogosti-
tvijo dobrot britofskih gospo-
dinj, v kulturnem programu 
so nastopili plesalci in tam-
buraši Folklornega društva 
Kranj. O zgodovini cerkve je 
zbranih veliko podatkov, ki 
so na voljo v zloženki, izdani 
ob blagoslovitvi novih zvonov 
leta 2010 in orgel leta 2011. 

Cerkev sv. Tomaža naj bo 
znamenje žive vere

Mašo je daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franci Šuštar. 
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Danica Zavrl Žlebir

Bled – Poslovna šola Bled je 
zmagovalce nagradila z eno-
dnevnim seminarjem. Tek-
movanje se je pred tem že 
zaključilo v Bolgariji, na Hr-
vaškem, v Romuniji in Sr-
biji, septembra pa se bodo 
med seboj pomerili še zma-
govalci posameznih držav. 

Na letošnjem že šestem 
tekmovanju v reševanju štu-
dijskega poslovnega prime-
ra je sodelovalo sedem pod-
jetij: Danfoss Trata, Gore-
nje, Iskraemeco, MOL Gro-
up, Studio Moderna, Ta-
lum, Telekom Slovenije. 
Šestčlanske ekipe zaposle-
nih iz teh podjetij so se po-
merile v izzivu, da v roku 24 
ur rešijo študijo poslovne-
ga primera (t. i. case study). 
Tekmovanje je vodil dr. Bra-
ne Kalpič, profesor na IEDC 
– Poslovni šoli Bled in Saïd 
Business School, University 
of Oxford v Veliki Britaniji. 
Glavni cilj tekmovanja v re-
ševanju študijskega poslov-
nega primera je omogočiti 
sodelujočim, da skozi oseb-
no izkušnjo pridobijo uvid v 

to, kaj vse je potrebno za us-
pešno voditeljstvo v zahtev-
nih situacijah. Udeležen-
ci pridobijo bolj jasen pre-
gled na to, kako se znajdejo 
v kritičnih situacijah, razvi-
jajo pa tudi pozitiven odnos 

do tekmovalnosti. Tokrat 
obravnavani študijski pri-
mer je izpostavil strateška 
vprašanja sodobnih poslov-
nih modelov, ki jih podje-
tja gradijo na spreminjajo-
čem se prostoru mobilnosti, 

obnovljivih virov energije in 
digitalnih storitev. Žirijo na 
tekmovanju so sestavljali: 
dr. Brane Kalpič, dr. Marko 
Majer in Jurij Urbanec, di-
plomanta IEDC – Poslovne 
šole Bled. 

Zmagala ekipa iz Iskraemeca
Zmagovalna ekipa tekmovanja v reševanju študijskega poslovnega primera, ki sta ga organizirala IEDC 
– Poslovna šola Bled in IEDC Alumni klub Slovenija, je ekipa podjetja Iskraemeco.

Zmagovalna ekipa iz podjetja Iskraemeco

Igor Kavčič

Krma – Danes, v torek, dopol-
dan okrog desete ure se bodo 
na pot na Triglav podali slepi 
in slabovidni dijaki Centra za 
izobraževanje, rehabilitaci-
jo, inkluzijo in svetovanje za 
slepe in slabovidne v Ljublja-
ni. Skupaj z vodnikoma, iz-
kušenima alpinistoma Mari-
jo in Andrejem Štremfljem, 

ter v spremstvu učiteljev iz 
centra se bodo štirje slepi 
in pet slabovidnih dijakov 
iz Krme podali proti Domu 
Planika, kjer bodo prenoči-
li, in se v sredo zjutraj poda-
li na vrh. V sredo popoldan 
se bodo predvidoma spustili 
v dolino. Za vzpon na Triglav 
so se mladi že pripravljali s 
pohodom na Kriško planino 
in Šmarno goro.

Slepi in slabovidni dijaki 
na Triglav
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Takoj zaposlimo zanesljive

ŠOFERJE m/ž
tovornih vozil. Pogoj je vozniško dovoljen-
je C/E, ADR. Dovoljenje za delo z dvigalom 
je prednost, ni pa pogoj. Zaposlitev in delo 
poteka v Avstriji. Potrebno je osnovno znan-
je nemščine - B1.  Mesečna plača najmanj 
1.641,61 EUR/bruto plus dodatki in nočitve, 
14 plač letno. Stroške prevoza na delo vam 
povrnemo po dogovoru.  

Veselimo se vaše vloge: 
0043/5523/54 277-202, ga. Mathis 

ali po e-pošti 
office@dermetzler.com 

oz. preko naše spletne strani 
www.dermetzler.com
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na najslo-
vesnejši dan v občini, ki so ga 
letos priredili na dvorišču Lo-
škega gradu, je župan Miha 
Ješe nanizal dosedanje do-
sežke občine in nove načrte. 
Končujejo urejanje trga pod 
gradom, oktobra se bo začela 
gradnja vrtca Kamnitnik, ku-
pili so prvi del Name, kjer bo 
v prihodnje knjižnica, prido-
bili tudi ustreznejše prostore 
za knjižnico v Frankovem na-
selju, urejajo še zadnje krake 
kanalizacij na območju Gode-
šiča, Reteč in Sv. Duha, odpr-
li so telovadnico na prostem v 
Gorajtah. Na obrobju občine, 
kjer so obnove potrebne pred-
vsem ceste, prvo urejajo ces-
to v Strmico. Za obnovo stre-
he na Loškem gradu so do-
bili nepovratna sredstva, na 
gradu pa nastajajo nove zbir-
ke: Groharjeva, športna in pa-
sijonska. Jeseni bosta v mes-
tu odprti pasijonska soba in 
Romualdova pot. V prihod-
nje bodo na več mestih pos-
tavili merilnike kakovosti zra-
ka. Projektirajo severno obvo-
znico, z njo bo Stara Loka do-
bila protipoplavno zaščito. To 
bodo začeli izvajati tudi na ob-
močju Puštala. Sprejeli so ce-
lostno prometno strategijo in 
ena prvih uresničenih nalog 
je bilo nedavno odprtje polnil-
nice za električna vozila.  

»Vse to zmoremo s skupni-
mi močmi in vrsto nalog tudi 
s sodelovanjem županov na 
škofjeloškem območju,« je 
dejal Miha Ješe in med skup-
nimi nalogami omenil tudi 

načrtovano nadgradnjo v šoli 
Jela Janežiča. Podobo obči-
ne sooblikujejo tudi prosto-
voljci, zaradi česar je Škofja 
Loka prepoznana kot mesto 
prostovoljstva. Tudi letošnji 
občinski nagrajenci so med 
njimi. Bronasta grba sta le-
tos prejela Rajko Krmelj, ki v 
zadovoljstvo Ločanov in dru-
gih obiskovalcev že vrsto let 
postavlja jaslice pri Grebe-
narju, in Marinkina knjižni-
ca pri Društvu upokojencev 
Škofja Loka, ki širi bralno 
kulturo med starejšimi. Do-
bitnika srebrnega grba sta fi-
zioterapevtka Marija Boga-
taj, ki že 45 let zavzeto deluje 
na področju razvojno nevro-
loške obravnave, in Mihael 

Potočnik, prostovoljni gasi-
lec in krajevni aktivist v KS 
Bukovica - Bukovščica. Zla-
tega grba letos niso podelili, 
zanj je bilo predlagano Mu-
zejsko društvo Škofja Loka 
ob svoji 80-letnici, a na pri-
stojni komisiji ni dobilo za-
dostne podpore. Pač pa je 
župan muzejskemu društvu 
namenil posebno prizna-
nje, vendar so se odpovedali 
njegovemu prevzemu. Dru-
go posebno priznanje je na-
menil Zuhdiji Mušedino-
viću, stokratnemu krvodajal-
cu. Najvišje občinsko prizna-
nje, ki ga podelijo vsakih ne-
kaj let, naslov častnega obča-
na, pa je tokrat dobil ugledni 
koncertni violončelist Miloš 

Mlejnik. Glasbenik, ki nasto-
pa kot solist, član komornih 
skupin in simfoničnih or-
kestrov, gostoval je v skoraj 
vseh državah sveta in je tako 
zaslužen tudi za ugled svo-
jega domačega mesta v sve-
tu. Kot glasbeni pedagog je 
vzgojil številne dobre glas-
benike, ki danes igrajo v ug-
lednih glasbenih ustanovah 
od Ljubljane do Berlina. »V 
čast mi je sprejeti naziv ča-
stni občan starodavne Ško-
fje Loke, katere ime sem z 
glasbo, to univerzalno govo-
rico, ponesel po svetu,« se je 
ganjen zahvalil ob podelje-
ni časti tudi v imenu ostalih 
prejemnikov občinskih pri-
znanj.  

Škofja Loka je praznovala
Na slavnostni akademiji ob prazniku občine Škofja Loka so naslov častni občan podelili uglednemu 
koncertnemu violončelistu Milošu Mlejniku. Med občinskimi nagrajenci tudi po dva dobitnika 
bronastega in srebrnega grba, zlatega letos niso podelili.

Letošnji nagrajenci (od leve): Zuhdija Mušedinović, Mihael Potočnik, Marija Draškovič 
(Marinkina knjižnica), Miloš Mlejnik, Marija Bogataj in Rajko Krmelj z županom Miho 
Ješetom / Foto: Andrej Tarfila

Vilma Stanovnik

Kranj – Iz Mestne obči-
ne Kranj so sporočili, da so 
prejšnji teden na Združenje 
mestnih občin Slovenije od-
dali vlogi z dokumentacijo 
za dve operaciji prednostnih 
naložb s ciljem učinkovi-
te rabe prostora na urbanih 
območjih. Operaciji bosta 
predvidoma sofinancirani z 
mehanizmom celostnih te-
ritorialnih naložb. Nalož-
bo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj.

Ena vloga je bila oddana 
za dozidavo in rekonstrukci-
jo objekta nekdanje Podru-
žnične šole Center, ki je del 
organizacijska enote Osnov-
ne šole Simona Jenka, dru-
ga vloga pa za projekte urba-
ne prenove na dveh degra-
diranih urbanih območjih v 
Kranju. Dozidava in rekon-
strukcija vrtca in osnovne 
šole Simona Jenka – Podru-
žnične šole Center je ocenje-
na na nekaj več kot 5,5 mili-
jona evrov, občina pa priča-
kuje sofinanciranje za dob-
rih 4,2 milijona evrov.

S tem denarjem bodo ob-
novili vzhodni del nekda-
nje srednje ekonomske šole, 
kjer naj bi prostor v vrtcu do-
bilo 96 otrok, v osnovni šoli 

pa bo prostora za osem od-
delkov oziroma 224 učencev.

Ob tem naj bi prenovi-
li tudi 8627 kvadratnih me-
trov zunanjih zelenih, rekre-
acijskih in dostopnih povr-
šin ter izvedli energetsko sa-
nacija fasade, zamenjali kri-
tino in uredili skupno jedil-
nico v zahodnem delu obsto-
ječega objekta osnovne šole 
na Komenskega ulici 2. 

Projekt urbane prenove 
predvideva prenovo objek-
ta na Cankarjevi ulici 2, to je 
nekdanje srednje gradbene 
šole v starem mestnem je-
dru Kranja, kjer naj bi ime-
li prostore glasbena šola in 
dejavnosti ljubiteljske kul-
ture. Prav tako naj bi preno-
vili šestnajst stanovanj v las-
ti kranjske občine na Planini 
ter celostno prenovili in oživi-
li stanovanjsko sosesko Plani-
na. Ocenjena vrednost preno-
ve je 4,1 milijona evrov, obči-
na pa pričakuje nekaj več kot 
3,1 milijona sofinanciranja.

Odgovor oziroma potrdi-
tev operacij na kranjski ob-
čini pričakujejo do 26. sep-
tembra.

Gradnja tudi s pomočjo 
evropskih sredstev
Kranjska občina je konec junija oddala 
dokumentacijo za sofinanciranje gradnje  
Osnovne šole Simona Jenka Center ter vrtca  
in urbane prenove degradiranih območij.

Ana Šubic

Škofja Loka – V Škofji Loki so 
minuli četrtek odprli prvo ele-
ktrično polnilnico za avtomo-
bile na javnih parkiriščih, in 
sicer na Kapucinskem trgu. 
Občina Škofja Loka je uredi-
la vso potrebno infrastruktu-
ro za postavitev polnilnice, ki 
jo je postavila družba Gorenj-
ske elektrarne. Po besedah 
škofjeloškega župana Mihe 
Ješeta gre za enega od ukre-
pov s področja trajnostne mo-
bilnosti, ki so zajeti v občin-
ski celostni prometni strate-
giji. Župan upa, da bo izme-
njava vozil na polnilnici čim 
bolj živahna. Za spodbuja-
nje uporabe električnih vozil 
bi po njegovem potrebovali 

še več polnilnic, zato bodo 
njihovo ureditev predlaga-
li tudi nekaterim nakupoval-
nim centrom. Dejal je še, da 

načrtujejo tudi meritve kako-
vosti zraka na več lokacijah, 
med drugim na avtobusni 
postaji, kjer je ob prometnih 

konicah zelo onesnažen zrak. 
Direktor Gorenjskih elek-
trarn Aleš Ažman je pojas-
nil, da je polnilnica na parki-
rišču na Kapucinskem trgu 
ena od desetih, ki so jih v sklo-
pu evropskega projekta E-tra-
il vzpostavili na Gorenjskem. 
Sredstva so pridobili za vzpo-
stavitev mreže polnilnic in 
zaledne pisarne. »Naš cilj je 
vzpostaviti enotno evropsko 
platformo, ki bo omogoča-
la združevanje različnih pol-
nilnih postaj in kasneje tudi 
sistem e-roaminga,« je razlo-
žil. Polnjenje vozil na polnil-
nicah v lasti Gorenjskih elek-
trarn bo sicer do konca letoš-
njega leta brezplačno, s čimer 
želijo prispevati k pospešene-
mu razvoju e-mobilnosti.

Odprli prvo polnilnico, želeli bi jih več
Gorenjske elektrarne so na Gorenjskem vzpostavile deset električnih polnilnic, tudi v Škofji Loki. 

Električno polnilnico sta namenu predala župan Miha Ješe 
in direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman. / Foto: Gorazd Kavčič

Stari Kranj in Planina sta 
pomembna vitalna dela 
mesta, ki se soočata s 
številnimi izzivi.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
z letošnjo slavnostno akade-
mijo ob občinskem prazni-
ku, ki so jo priredili v petek, 
počastili spomin na dr. Jane-
za Evangelista Kreka, saj obe-
ležujejo stoto obletnico nje-
gove smrti. Občina je tako 
leto 2017 razglasila za Kreko-
vo leto. Krek je bil ena največ-
jih osebnosti v slovenskem 
prostoru, ne le v svojem 
času, ampak v celotni zgodo-
vini slovenskega naroda, je v 
svojem nagovoru med dru-
gim poudaril župan Anton 
Luznar. »Živel in delal je za 
druge, za narod in slovensko 
osamosvojitev. Videl in čutil 
je, kako narod trpi, zato mu je 
pomagal na več načinov, tako 
z ustanavljanjem zadrug ka-
kor tudi z izobraževanjem in 
ozaveščanjem.«

Župan je izpostavil tudi 
nekaj letošnjih večjih občin-
skih investicij: nadaljevanje 
gradnje pločnika in kanali-
zacije na Studenem ter ob-
nove plavalnega bazena, re-
konstrukcije več cestnih od-
sekov, obnove vodovoda na 
Logu ter večnamenskega 
prostora v OŠ Železniki in 
strehe na davški šoli … Žu-
pan upa, da bo direkcija za 
infrastrukturo še letos nada-
ljevala rekonstrukcijo ceste 
v Sorico, dotaknil se je tudi 
poplavne varnosti. Kot kaže, 

bo država to jesen, deset let 
po katastrofalnih poplavah, 
začela odkupovati zemljišča 
za gradnjo, ki naj bi se pri-
hodnje leto vendarle tudi za-
čela.

Letos so podelili šest pri-
znanj zaslužnim občanom, 
ki so po besedah Luznarja 
pripomogli k boljšemu go-
spodarskemu, družbenemu 
in kulturnemu življenju v 
občini. Listino častnega ob-
čana je prejel Janez Ferlan 
za življenjsko delo na go-
spodarskem in družbenem 
področju. V veliko čast mu 
je, da so bili med predlaga-
telji direktorji treh največ-
jih železnikarskih podjetij 

– Domela, Alplesa in Nika – 
ter da ga je za častnega ob-
čana predlagala tudi Župni-
ja Železniki, kjer je prav tako 
veliko pomagal. »Osnova pa 
je bila seveda 20-letno delo 
v občinskem svetu,« je dejal 
Ferlan, ki je bil štiri mandate 
tudi podžupan. Ponosen je, 
da je bil nagrajen prav v Kre-
kovem letu, saj je kot član 
SLS pripadnik njegovih idej.

Občinski plaketi so podeli-
li Francu Čufarju za dolgole-
tno ustvarjalno delo na kul-
turnem področju in Jane-
zu Trilerju za aktivno delo-
vanje na glasbenem podro-
čju, priznanje za izjemne 
dosežke pa ljubiteljskima 

arheologoma Andreju in 
Francu Bogataju, ki odstira-
ta pradavno preteklost Sel-
ške doline. Priznanje za ži-
vljenjsko delo prostovoljcev 
sta si prislužili dolgoletna 
vodja Folklorne skupine Sel-
ca Sonja Čenčič in Antonija 
Galjot, ki je že več kot 50 let 
aktivna pri Rdečem križu.

Program prireditve so ob-
likovali člani Krekovega kul-
turnega društva iz Selc. Na-
stopili so dramski igralec 
Gregor Čušin v vlogi dr. 
Kreka, Mešani pevski zbor 
sv. Peter in otroški folklorni 
skupini iz Selc ter Pihalni or-
kester Alples, program pa je 
povezoval Rok Pintar.

Častni občan Janez Ferlan
V Železnikih so ob občinskem prazniku podelili šest priznanj. Slavnostno akademijo so posvetili Kreku.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Antonom Luznarjem / Foto: Andrej Tarfila

Aleš Senožetnik

Kamnik – V Kamniku od ne-
davnega deluje Civilna ini-
ciativa za kulturno dedišči-
no Kamnika, katere ustano-
vitev so spodbudila aktualna 
dela v mestnem jedru, pri 
katerih so nedavno nalete-
li tudi na ostanke severnega 
mestnega obzidja, ter obno-
va Malega gradu. Pobudo sta 
dala arheologa, Kamničana 
ddr. Verena Vidrih Perko ter 
dr. Rafko Urankar, ki meni-
ta, da si Kamnik zasluži po-
zornejšo obravnavo kultur-
ne dediščine, ki je izrednega 
pomena tudi za identiteto in 
prihodnost Kamničanov. A 
stroka je brez moči, če nima 
javne podpore, zato sta na 
temo kulturne dediščine or-
ganizirala pogovorni večer, 
ki so se ga udeležili pred-
stavniki stroke, med drugim 
tudi dr. Milan Sagadin, arhe-
olog, ki sodeluje tako pri ob-
novi Malega gradu kot tudi 
arheoloških delih ob najdbi 

ostankov obzidja, ter drugi 
predstavniki zainteresirane 
kamniške javnosti.

Prav s tem, da o svoji kul-
turni dediščini zbudimo 
zanimanje javnosti, lahko 
spodbudimo tudi lokalno 
oblast, da se zavzame za dru-
gačno obravnavo Kamnika.

»Če ljudem ni mar za de-
diščino, potem ni mar niti 

politikom. Tudi stroka je ne-
močna, če nima podpore jav-
nosti,« je dodal Rafko Uran-
kar. 

Kot je povedal Sagadin, 
Kamnik za razliko od po-
membnih arheoloških sre-
dišč, kakršna sta Kranj ali 
Celje, ne spada med sloven-
ske arheološke spomenike, a 
bi po mnenju Vidrih Perkove 

moral, saj pri nas mest s 
takšno dediščino, kot jo ima 
Kamnik, vendarle ni veliko, 
za Kamničane pa je seveda 
nenadomestljivo. »Kamniča-
ni imajo samo en Kamnik,« 
pravi Vidrih Perkova.

Ob tem pa so se v zanimi-
vem in konstruktivnem po-
govoru zastavljala tudi vpra-
šanja, kako kulturno dedi-
ščino primerno zaščititi in 
predstaviti na koristen in 
primeren način, ki bi zbudil 
tudi širše zanimanje mešča-
nov in turistov, ki obiščejo 
mesto. Prvi korak k temu je 
gotovo, da jo se jo zavedamo 
in jo znamo ceniti tudi sami, 
saj – kot sta gostitelja zapisa-
la že v vabilu – medtem ko 
občudujemo dediščino tujih 
mest, prevečkrat pozablja-
mo na svojo lastno zapušči-
no. Drugi korak pa je, da se 
potenciala dediščine zavedo 
tudi lokalne oblasti in drža-
va, ki ohranjanje kulturnih 
spomenikov prevečkrat pre-
laga na pleča lastnikov.

Razprava o kamniški dediščini
V kamniški knjižnici je prejšnji teden potekal pogovor o kulturni dediščini.

Arheologa ddr. Verena Vidrih Perko in dr. Rafko Učakar 
spodbujata razpravo o kamniški dediščini.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Pročelje obnovlje-
ne Bajtice, kakor Kamničani 
pravijo hiši na Parmovi ulici 
5, od petkovega popoldneva 
krasi spominska plošča po-
dobarju Ivanu Klemenu in 
rezbarju Maksu Bergantu. 
Kratko slovesnost, na kateri 
je spregovoril tudi umetno-
stni zgodovinar dr. Miklavž 
Komelj, zapeli pa člani Me-
šanega pevskega zbora Od-
mev, je v sodelovanju z dru-
žino Maksa Berganta orga-
niziralo kamniško Društvo 

sv. Jakoba. V Bajtici je sprva 
ustvarjal Klemen, pri kate-
rem se je Bergant šolal – in 
hišo tudi podedoval po uči-
telju. Na Berganta je kasne-
je pomembno vplivalo pri-
jateljstvo z Jožetom Pleč-
nikom, ki ga je spoznal pri 
obnovi stranjske župnijske 
cerkve in s katerim sta osta-
la tesna prijatelja vse do arhi-
tektove smrti. Bergant je do 
svoje smrti leta 1996 ustvaril 
številna dela, med katerimi 
je najbolj znan razkošen ol-
tarni okvir podobe Marije Po-
magaj v baziliki na Brezjah.

V spomin kamniškima 
mojstroma
V Kamniku so odkrili spominsko ploščo 
mojstroma Ivanu Klemenu in Maksu Bergantu.

Ob odkritju spominske plošče so pripravili tudi kratko 
slovesnost.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letos je med 
organizatorji zdravstvenih 
letovanj za otroke tudi Dru-
štvo prijateljev mladine Ško-
fja Loka (DPM). Na podla-
gi letos pridobljene koncesi-
je organizira letovanja za ot-
roke območja upravnih enot 
Škofja Loka, Kranj in Tržič, v 
letoviščih Savudrija, Piran in 
Poreč pa imajo za letovanja 
375 mest. Prva skupina s sto-
timi otroki z območja Kranja 
in Škofje Loke gre na poči-
tnice že 7. julija. Ta termin je 
povsem zaseden, pove pred-
sednica DPM Škofja Loka 

Jelka Jelovšek, za naslednje 
pa je še nekaj prostih mest.

Ekonomska cena de-
setdnevnega letovanja je 330 
evrov, za otroke z napotilom 
zdravnika pa 79 evrov. Soci-
alno najbolj ogroženim zah-
valjujoč občinam počitnice 
še dodatno financirajo. Za 
sofinanciranje se ni odloči-
la Mestna občina Kranj, kjer 
pa imajo otroci možnost le-
tovanja iz programa Zveze 
prijateljev mladine Sloveni-
je Pomežik soncu. Letova-
nje omogočajo tudi otrokom 
s posebnimi potrebami, do-
daja Jelovškova, zagotavljajo 
tudi mesta za spremljevalce.

Na morje blizu štiristo otrok
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zašcita pred soncem

nega po izpostavitvi soncu

Suzana P. Kovačič

Da bi ohranili zdravo in 
lepo kožo tudi poleti, jo 
skrbno negujmo in zaščiti-
mo pred soncem, svetuje 
Tjaša Prevodnik, mag. far-
macije iz Gorenjskih 
lekarn: »Danes so na voljo 
številni kozmetični izdelki 
za zaščito pred soncem, 
vendar ti izdelki predstav-
ljajo le enega od številnih 
ukrepov za zaščito pred 
škodljivimi vplivi ultravijo-
ličnega sevanja. Popolne 
zaščite pred tveganji zaradi 
UV-žarkov ne morejo zago-
toviti niti najbolj učinkoviti 
izdelki.« Kot dodaja sogo-
vornica, poleti koža ni 
obremenjena samo zaradi 

škodljivih vplivov sončnih 
žarkov, ampak jo izsušijo 
tudi vročina, suh zrak, kli-
matske naprave, pogosto 
umivanje, morska voda. 
»Zato je pomembna vsako-
dnevna nega s pravilno 
izbranimi kozmetičnimi 

izdelki, katerih glavna 
naloga je, da koži povrnejo 
izgubljeno vlago. Le koža, 
ki vsebuje dovolj vlage, je 
zdrava, sijoča, sveža in 
napeta. Kakovostni izdelki 
vsebujejo visok delež sesta-
vin z vlažilnim učinkom, 

kot so ektoin, kolagen, dek-
spantenol, rastlinska olja 
in masla …« Poskrbeti 
moramo tudi, da naše telo 
dobi dovolj tekočine s pit-
jem, saj dehidrirano telo 
koži ne more zagotoviti 
zadostne količine vode.

Šentjanževo olje in 
kakavovo maslo

Dobro znano tradicionalno 
sredstvo za poletno nego 
kože je šentjanževo olje, 
dodaja Prevodnikova: »Šen-
tjanževo olje koži vrača 
izgubljeno maščobo in vla-
go, pomirja od sonca raz-
draženo in pordelo kožo, 
blaži pa tudi sončne opekli-
ne. Ob tem velja opozoriti, 

da šentjanževo olje ni pri-
merno kot sredstvo za zaš-
čito pred soncem, saj ne 
ščiti kože pred škodljivimi 
vplivi UV-sevanja. Lahko 
povzroči tudi fotosenzibili-
zacijo oziroma preobčutlji-
vost kože za svetlobo.« 
Poleti je priljubljeno tudi 
kakavovo maslo, ki je sicer 
nepogrešljiva sestavina 
čokolade. To maslo prijet-
nega vonja poskrbi, da od 
sonca utrujena koža ponov-
no postane mehka in prož-
na. »Enako kot šentjanževo 
olje tudi kakavovo maslo ne 
zagotavlja zadostne UV-za-
ščite, zato ga na kožo ne 
nanašamo z namenom zaš-
čite pred sončnimi žarki,« 
zaključi farmacevtka. 

Še nekaj nasvetov  
v zaščiti pred soncem

UV-sevanju nismo izposta-
vljeni le na obali in ob baze-
nu, ampak tudi pri vsakod-
nevnih opravilih. Na Nacio-
nalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ) svetujejo 
omejitev izpostavljanja son-
cu med 10. in 16. uro. Če je 
le mogoče, preživimo ta čas 
v senci, aktivnosti na pros-
tem pa prav tako opravimo 
pred 10. oziroma po 16. uri. 
Kadar se ne moremo umak-
niti v senco, oblecimo lah-

ka, gosto tkana oblačila z 
dolgimi rokavi in hlačnica-
mi. Ohlapna oblačila v živih 
ali temnejših barvah in 
oblačila v več plasteh nudijo 
boljšo zaščito. Izberimo pri-
merna pokrivala. Zaščitimo 
oči s sončnimi očali ustrez-
ne kakovosti (CE, UV400) 
in oblike, ki onemogoča 
dostop sončnega sevanja v 
oči tudi s strani. Za zaščito 
uporabljamo kemične varo-
valne pripravke (kreme, 
gele), ki zagotavljajo široko-
spektrno zaščito pred UVA- 
in UVB-žarki s sončnim 
zaščitnim faktorjem (SZF 
oz. angl. SPF) 30 ali več. 
Kot svetujejo na NIJZ, je 
pomembna zadostna količi-
na nanosa varovalnega pri-
pravka, kar pomeni pet 
mililitrov oz. eno čajno žlič-
ko na vsako okončino, pred-
njo in zadnjo stran trupa ter 
glavo. Z zaščitno kremo se 
namažemo trideset minut 
preden gremo na sonce, ko 
je koža še hladna in suha. 
Pri tem ne smemo pozabiti 
na čelo, ustnice, ušesa, 
veke, nos, vrat in dekolte ter 
kožo pod naramnicami 
kopalk ali obleke. Kremo 
ponovno uporabimo vsaki 
dve uri oziroma pogosteje 
(po kopanju, močnem pote-

nju, brisanju itd.).

Poskrbimo za poletno 
nego kože
Sonce ima poleg koristnih učinkov, kot so nastanek vitamina D, dobro počutje, svetloba, tudi 
škodljive učinke na naše zdravje. Poleti je naša koža v večji meri izpostavljena močnim sončnim 
žarkom. Magistra farmacije Tjaša Prevodnik je dala nekaj koristnih nasvetov, kako se zaščititi,  
da kože ne poškodujemo in da ta ne kaže znakov prezgodnjega staranja. 

»Le koža, ki vsebuje dovolj vlage, 
je zdrava, sijoča. Kakovostni 
kozmetični izdelki vsebujejo 
visok delež sestavin z vlažilnim 
učinkom, kot so ektoin, kolagen, 
dekspantenol, rastlinska olja in 
masla …«
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 Šenčur – Simpozij, ki ga z vso 
zavzetostjo od vsega začet-
ka pripravljata Barba Štem-
bergar Zupan in Niko Zu-
pan od podpori občine Šen-
čur in nekaterih zvestih po-
kroviteljev, je letos že 12. po 
vrsti. V vseh teh letih je pri-
dobil ugled predvsem v tuji-
ni. Zavod V-oglje je kot glav-
ni organizator simpozija z 
njim dosegel mednarodno 
prepoznavnost in članstvo v 
svetovni eliti, v mednarodni 
akademiji za keramiko In-
ternational Academy of Ce-
ramics iz Ženeve. K temu 
je vsako leto prispeval izbor 
referenčnih avtorjev, ki sta 
jih organizatorja doslej va-
bila na simpozij in katerih 
ustvarjanje temelji na teh-
nično bogatih ustvarjalnih 
izhodiščih. Z njimi gostje, 
doslej je v Vogljah ustvarjalo 
129 ustvarjalcev iz 29 držav, 
izražajo svojo umetniško ši-
rino, ki vsebuje tudi trende 
sodobnega časa.

Štirinajstdnevno dru-
ženje vrhunskih mojstrov 
umetniške keramike je bilo 
že prvi dan simpozija v pol-
nem zamahu. »Naši letoš-
nji gostje so se izkazali za 
odlično ekipo, saj so že ta-
koj začeli izmenjevati izku-
šnje pri delu z glino in z ne-
verjetno odprtostjo bili prip-
ravljeni povedati tudi neka-
tere lastne ustvarjalne po-
stopke,« je povedala Zupan 
Štembergarjeva in povabi-
la vse, ki vas zanima karko-
li v zvezi s keramiko, da se 
v prihodnjih dneh oglasite v 
njihovem ateljeju v Vogljah, 

saj boste imeli enkratno pri-
ložnost videti vrhunske moj-
stre keramike pri delu. 

Kot je v soboto s starim ki-
tajskim pogovorom Samo 
učitelj ostane učenec do kon-
ca življenja poudarila go-
stiteljica, bodo na simpozi-
ju tako ustvarjali kot se uči-
li. Uporabljali bodo različ-
ne gline in porcelan, spoz-
nali mlečno žganje, papirna-
to peč in še obilo praktičnih 
znanj pri delu. V nadaljeva-
nju so v šenčurskem muze-
ju trije od udeležencev iz tu-
jine predstavili svoje delo na 
krajših predavanjih. Prvi so 
se na dobro obiskanem od-
prtju simpozija predstavili 
Shamai Sam Gibsh iz Izrae-
la, Heide Nonnenmacher iz 

Nemčije in Steve Hilton iz 
ZDA. Poleg njih s Finske pri-
haja Kirsi Kivivirta iz Nemči-
je pa še Annette Schwarte, ki 
sta se predstavili v nedeljo, v 
ponedeljek pa so se v atelje-
ju predstavili še vsi slovenski 
udeleženci – ob obeh gosti-
teljih še Kiki Klimt, Sapana 
Gandharb, Huberto Široka, 
Andreja Gregorič, Nikolaj 
Mašukov, Klaudija Košenina 
in Alenka Gololičič. Tudi le-
tos bo na simpoziju sodeloval 
fotograf, na priporočilo prof. 
Arneja Hodaliča bo to Clau-
di Sovre Mikelj, ki bo posnel 
portrete udeležencev. O av-
torjih in njihovih delih bo 
razmišljala umetnostna zgo-
dovinarka Polona Škodič, ki 
je navdušena nad siceršnjo 

stalno zbirko umetniške ke-
ramike v Muzeju, in hkrati 
počaščena, da lahko sprem-
lja vrhunske mojstre, ki de-
lajo na simpoziju: »Simpo-
zij ni pomemben le za Slo-
venijo, saj je edinstveno tovr-
stno srečanje avtorjev ume-
tniške keramike pri nas, po-
memben je tudi za medna-
rodni prostor, ker gre za pre-
tok umetnikov in njihovih 
različnih umetnostih pra-
ks.« Goste je v imenu občine 
pozdravil podžupan Aleš Pe-
rič Močnik, ki je poudaril, da 
se doma mogoče še premalo 
zavedajo pomena simpozija 
in bogate zbirke, ki jo imajo 
v muzeju, hkrati pa se že ve-
selil novih izdelkov, ki bodo v 
muzeju predstavljeni jeseni. 

Voglje spet center keramike
V soboto so s svečanim nagovorom in predstavitvijo udeležencev v Muzeju občine Šenčur odprli  
dvanajsti Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje 2017. Do 14. julija bo v Ateljeju lončarstva  
in keramike v Vogljah ustvarjalo pet tujih in devet slovenskih umetnikov.

Skupinska slika udeležencev letošnjega simpozija pred Muzejem občine Šenčur, kjer bodo 
dela ustvarjena v prihodnjih dneh predstavili na razstavi 3. oktobra. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Na zaključni slove-
snosti 17. mednarodnega fe-
stivala Zlati lev v hrvaškem 
Umagu je v soboto prvo nag-
rado publike prejela uprizo-
ritev sodobne drame poljske-
ga dramatika Ingmarja Vil-
lquista Helverjeva noč v reži-
ji Alena Jelena, ki so jo v Kra-
nju pripravili v koprodukciji 
s ŠKUC gledališčem iz Lju-
bljane. Strokovna žirija v se-
stavi Maja Gregl, (predsedni-
ca), Nataša Bezić in Katja Re-
stović je v obrazložitvi nagra-
de ugotovila, da je predstava 
prejela najvišjo povprečno 
oceno v sedemnajstletni zgo-
dovini festivala – 5,0 točke. 

Igralski ansambel Prešer-
novega gledališča se je na de-
skah mednarodnega festi-
vala komornega gledališča 
Zlati lev doslej že večkrat us-
pešno predstavil. Tokrat sta 
v Helverjevi noči, besedilo 
govori o ideologiji zla, ki jo je 
v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja vzpostavil nacizem, 

z izjemno igro gledalstvo 
navdušila Blaž Setnikar in 
Darja Reichman. Slednja je 
v nagovoru ob prejemu na-
grade poudarila, da je publi-
ka vselej najboljša žirija.

Društvo gledaliških kriti-
kov in teatrologov Sloveni-
je bo jeseni na letošnjem 52. 
Festivalu Borštnikovo sreča-
nje ponovno podelilo nag-
rado za najboljšo uprizori-
tev v minuli sezoni. »Sezo-
ne še ni konec, a že sedaj lah-
ko sklenemo, da je bila od-
mevna. Zelo smo veseli, da 
je avtorski projekt Stenica po 
uvrstitvi v tekmovalni pro-
gram Borštnikovega sreča-
nja nominiran tudi za naj-
boljšo predstavo po izboru 
društva,« so sporočili iz Pre-
šernovega gledališča. Ta te-
den se kranjski ansambel od-
pravlja na dva mednarodna 
festivala v Črni gori, in sicer 
s predstavo Žalujoča družina 
na festival Grad teatar v Bud-
vi in s predstavo Mrtvec pri-
de po ljubico na 30. festival 
Barski ljetopis v Baru.

Čista petka za 
Helverjevo noč
Na festivalu Zlati lev v Umagu je predstava 
Helverjeva noč Prešernovega gledališča prejela 
prvo nagrado občinstva.

V predstavi Helverjeva noč sta izjemna Darja Reichman  
in Blaž Setnikar. / Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Kranj – V okviru Poletja s 
Prešernovimi nagrajenci, 
ki ga v sodelovanju z različ-
nimi kulturnimi deležniki 
v Kranju pripravlja Galeri-
ja Prešernovih nagrajencev, 
je v petek zvečer v Prešer-
novem gledališču potekala 
predstavitev pesniške zbir-
ke z naslovom Dotiki daljav 
/ Pesmi Prešernovih nagra-
jencev 1996–2017. Knjižica 
vsebuje 24 pesmi prav toli-
ko avtorjev, vsaka pa je pre-
vedena tudi v jezik, ki so ga 
izbrali pesniki sami. Tako 
je bralec deležen prevodov 

v kar enajst različnih jezi-
kov, največ v angleščino, sle-
dita francoščina in nemšči-
na, ne manjkajo pa tudi po 
en prevod v katalonščino, 
bolgarščino in nizozemšči-
no. Idejna pobudnika za iz-
dajo sta Marko Arnež iz Ga-
lerije Prešernovih nagrajen-
cev in Brigita Zorec iz podje-
tja Fraport Slovenija, kjer so 
knjižico tudi založili. »Vesel 
sem, da so se za sodelovanje 
v projektu odločili vsi nagra-
jenci. S tem se tudi predsta-
vljajo svetu. Natisnjenih je 
kar tri tisoč izvodov in njiho-
ve pesmi bodo lahko polete-
le na čim več koncev sveta.« 

Za likovno opremo zbirke je 
dela iz cikla Istrske skricirke 
prispeval akademski slikar 
Emerik Bernard, tudi sam 
Prešernov nagrajenec.

Na predstavitvi je pesmi ve-
čine avtorjev prebral dram-
ski igralec Peter Musevski, 
vsak s svojo pesmijo pa so se 
predstavili tudi avtorji sami, 
med njimi Niko Grafenauer, 
Veno Taufer, Milan Vicen-
tič, Miroslav Košuta in Mar-
jan Strojan. Prenekateri je 
ob tem obudil tudi spomin 
na Kranjčana Rudija Šeliga 
– Grafenauer je prebral tudi 
pesem, ki jo je napisal nje-
mu v spomin, Taufer se ga 

spominja kot prijatelja in so-
delavca v okviru Društva slo-
venskih pisateljev, Vicentiča 
je v osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja potrdil kot no-
vega člana društva, Košuta 
pa meni, da je bil prav Šeligo 

zaslužen, da se je vrnil v rod-
ni Trst v tamkajšnje Sloven-
sko stalno gledališče. V na-
daljevanju so si ogledali še 
predstavo Prešernovega gle-
dališča Mrtvec pride po ljubi-
co, v katero so vpeti kar štirje 

nagrajenci: avtorica besedila 
Prešernova nagrajenka Svet-
lana Makarovič ter nagrajen-
ci Prešernovega sklada rež-
iser Jernej Lorenci, igralka 
Vesna Pernarčič in koreograf 
Gregor Luštek.

Pesmi poletijo v svet
V petek so v Prešernovem gledališču predstavili pesniško zbirko  
Dotiki daljav / Pesmi Prešernovih nagrajencev 1996–2017.

Ob igralcu Petru Musevskem so svoje pesmi prebrali tudi avtorji: (z leve) Veno Taufer, 
Marjan Strojan, Niko Grafenauer, Miroslav Košuta in Milan Vicentič. / Foto: Igor Kavčič
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Wolfsburg – V soboto so nogometaši kranjskega Triglava v gos-
teh odigrali peto pripravljalno tekmo z ekipo Wolfsberger AC, 
avstrijskim prvoligašem. Končni rezultat je bil 2 : 2, oba zadetka 
za Triglav pa je dal Luka Majcen. Naslednjo pripravljalno tekmo 
bodo Kranjčani odigrali v petek, ko bi moral v Kranj priti ruski 
prvak Spartak. Ker pa so Moskovčani odpovedali svoj prihod, 
bo namesto njih v Kranj prišel drugoligaš, ljubljanska Ilirija 1911. 
V soboto pa se bodo orli na nogometnem igrišču Podgorja v 
Tenetišah pomerili še z enim drugoligašem Zarico Kranj.

Remi Kranjčanov v Avstriji, Spartaka ne bo v Kranj

Kranj – V soboto se je s finalno tekmo pokala do 15. leta starosti 
med vaterpolisti AVK Triglav in VD Kamnik uradno končala 
tekmovalna sezona 2016/2107. Pokalni prvak je postala eki-
pa AVK Triglav, ki je pod vodstvom trenerja Rada Čermelja 
vrstnike iz Kamnika premagala s kar 16 : 5 in osvojila sedmi 
naslov za AVK Triglav v letošnji sezoni. Od desetih možnih v 
svoji zbirki nimajo le naslova državnega in pokalnega prvaka 
v članski kategoriji ter v pokalu dečkov do 13. leta starosti.

Vaterpolistom Triglava še sedmi naslov

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska plezalna re-
prezentanca je na letošnjem 
evropskem prvenstvu v Itali-
ji v težavnosti vknjižila novo 
medaljo. Srebro je osvojila 
Mina Markovič (ŠPK Plus), 
blizu medalji pa sta bila tudi 
s četrtim mestom Janja Gar-
nbret (Šaleški AO) in s petim 
Domen Škofic (ŠPO PD Ra-
dovljica), ki je še najbolj obču-
til novo pravilo o skrajšanem 

času plezanja z osmih na šest 
minut. Dosegel je višino zma-
govalca, a zaradi poteka časa 
ostal brez odličja.

»Uvrstitev ni slaba in še sam 
sem presenečen nad priprav-
ljenostjo. Rezultat bi bil pov-
sem v redu, če se ne bi končalo, 
kot se je, saj sem dosegel naj-
boljšo višino finala in na kon-
cu zaradi poteka časa ostal na 
petem mestu, kar me je zelo 
razočaralo. Če se to še dvakrat 
ponovi na takšen način, celo 

razmišljam o tem, da končam 
tekmovalno kariero,« je bil po 
tekmi razočaran Domen Ško-
fic, lanski dobitnik malega glo-
busa v težavnosti. Na evrop-
skem prvenstvu se je sicer 
prvič v karieri uvrstil v finale. 
»Domen je v finalu plezal res 
dobro, a prepočasi,« je Škofiče-
vo finalno plezanje ocenil se-
lektor Gorazd Hren, ki glede 
omejitve časa napoveduje, da 
se bodo novemu pravilu mo-
rali prilagoditi tako plezalci kot 

postavljavci smeri, da časovna 
omejitev ne bo preveč spremi-
njala značaja plezalcev. 

Na letošnjem evropskem 
prvenstvu v težavnosti je na-
stopilo enajst članov sloven-
ske reprezentance. Izmed Go-
renjcev so v polfinalu plezali še 
novinki na največjih tekmova-
njih Vita Lukan (ŠPO PD Ra-
dovljica) in Mia Krampl (AO 
PD Kranj), ki sta osvojili 13. in 
15. mesto, Martin Bergant (PK 
Škofja Loka) pa je bil 23. 

Škofic za medaljo prepočasen
Športni plezalec Domen Škofic je na evropskem prvenstvu v težavnosti osvojil peto mesto in najbolj 
občutil novo pravilo o skrajšanem času plezanja.

Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto se je v Düs-
seldorfu v Nemčiji z uvo-
dnim kronometrom, ki je 
potekal v dežju, začela 104. 
Kolesarska dirka po Fran-
ciji. V karavani so tudi štir-
je Slovenci: Primož Rog-
lič (LottoNL - Jumbo), Ja-
nez Brajkovič, Borut Božič 
in Grega Bole (vsi Bahrain 
- Merida). Medtem ko so ci-
lji Rogliča usmerjeni v skup-
ni seštevek, so ostali trije na 
Tour odšli predvsem v vlogi 
pomočnikov.

Edini Gorenjec, Grega 
Bole, na francoski pentlji dir-
ka že četrtič. Je v dobri formi, 
kar je dokazal tudi na držav-
nem prvenstvu v Kranju, kjer 
je postal državni podprvak. 
Njegova vloga na Touru je 
predvsem v sprintih pomaga-
ti v Italijanu Sonnyju Colbrel-
liju, potiho pa si seveda želi, 
da bi na kateri izmed etap do-
čakal tudi svoj dan. »Najpo-
membneje je, da sem dobro 
pripravljen,« je povedal Bole, 
kolesar iz Begunj. 

Dirka se bo končala v Pari-
zu 23. julija.

Bole na francoski pentlji

Maja Bertoncelj

Železniki – Dež je v petek v Že-
leznikih pričakal udeležence 
četrtega Rallyja Železniki, ki 
se je začel z dvema kratkima 
hitrostnima preizkušnjama 
Dražgoše. Prva je bila podne-
vi, druga že v temi, obe pa sta 
bili pravi kazalnik, med kate-
rimi posadkami se bo bil boj 
za zmago na reliju, ki je štel za 
državno in pokalno prvenstvo 
Slovenije ter za pokal central-
noevropske cone.

Organizator ŠD Omikron 
Plus pod okriljem krovne avto 
zveze AŠ2005 je v dveh dneh 
pripravil deset hitrostnih pre-
izkušenj: Davča (dvakrat), 
Podlonk (dvakrat), Soriška 
planina (dvakrat) in Dražgo-
še (trikrat). Na startu je bilo 53 
posadk. Skupna dolžina relija je bila nekaj manj kot 273 ki-

lometrov, dolžina hitrostnih 
preizkušenj pa 97,2 kilome-
tra. Zmago v skupni razvr-
stitvi za slovensko državno 
prvenstvo sta s peugeotom 
208 T16 osvojila Rok Turk in 
Blanka Kacin iz ekipe OPV 
Racing Cars s sedežem v Lu-
činah, drugouvrčena v skup-
ni razvrstitvi. Po dramatični 
zadnji hitrostni preizkušnji 

sta za prvim mestom zaosta-
la le za dve desetinki, po tem, 
ko je bil njun zaostanek pred 
zadnjo hitrostno preizkušnjo 
skoraj 19 sekund. »Celotna 
ekipa in dirkalnik so delovali 
odlično. Res je, da smo bili na 
koncu tudi zelo blizu skupne 
zmage, a druga zaporedna 
zmaga na državnem prven-
stvu je bila pred startom naš 
cilj, ki smo ga tudi dosegli. 

Vsekakor je za nami še en 
odličen reli z odličnim vzduš-
jem,« je bil zadovoljen Rok 
Turk. Skupna zmaga na reli-
ju je odšla na Slovaško. Naj-
boljša sta bila Vlastimil Ma-
jerčak s sovoznico Michaelo 
Vejačkovo (Ford Fiesta R 5). 
Njun zmagovalni skupni čas 
je bil 1;02:28. Tretja skupno, 
druga v slovenskem držav-
nem prvenstvu sta bila Italija-
na Claudio De Cecco in Jean 
Campeis (Hyundai i20 R5), 
tretje mesto v DP pa sta osvo-
jila Aleks Humar in Jaka Cevc 
(Peugeot 208 R2). 

Izmed gorenjskih vozni-
kov se je na skupno 11. mes-
to na reliju uvrstil »veteran« 
Jani Trček s sovoznikom 
Miho Horvatom (Mitsubi-
shi Lancer EVO IX), medtem 
ko je posadka Boštjan Logar - 
Ana Bobnar (Mg ZR 105) za-
radi tehničnih težav odsto-
pila. V Železnikih pa ni bilo 
lani skupno drugouvrščene 
posadke z gorenjskim vozni-
kom Aljošo Novakom. Relist 
iz Hraš pri Lescah letos nasto-
pa v italijanskem makadam-
skem državnem prvenstvu.

Železnike odločili desetinki
Četrto izvedbo relija v Železnikih je dobila slovaška posadka Vlastimil Majerčak-Michaela Vejačkova. Le 
dve desetinki je za njima zaostala najhitrejša slovenska posadka Rok Turk-Blanka Kacin.

Zmaga na Rallyju Železniki je letos prvič odšla v tujino. Veselila se jo je slovaška posadka 
Vlastimil Majerčak-Michaela Vejačkova. / Foto: Gorazd Kavčič

Rok Turk je s sovoznico Blanko Kacin v zadnji hitrostni preizkušnji skoraj nadoknadil  
nekaj manj kot devetnajst sekund zaostanka. Reli je ob progo privabil tudi lepo število 
gledalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubitelji bencinskih 
športov na Gorenjskem 
boste na svoj račun 
znova prišli 12. in 13. 
avgusta, ko bo iz Todraža 
proti Lučinam potekala 
mednarodna gorsko-
hitrostna dirka.

Kamnik – V soboto je na kamniškem letnem olimpijskem ba-
zenu potekal že 16. Mednarodni plavalni miting Veronika 2017. 
Udeležili so se ga 303 plavalci iz 23 klubov. Najboljši rezultat 
po točkah FINA je odplaval Saša Gerbec (Primorje) na 50 m 
prsno (29,45), med plavalci gorenjskih klubov pa Triglavova 
Katjuša Stanek na 50 m prsno (34,33) in Nace Vovk na 50 m 
hrbtno (28,07).

Plavalci na mitingu Veronika

Maja Bertoncelj

Kranj – Zaključna balinar-
ska turnirja pokalnega tek-
movanja je letos gostila Go-
renjska. Na Miljah so slavi-
le članice idrijskega Kolek-
torja, medtem ko so bili na 
Jesenicah najboljši balinarji 
Centra iz Kranja. 

V ženski konkurenci se je 
za pokalno lovoriko potego-
valo osem ekip. Žreb je že v 
četrtfinalu postregel z veli-
kim derbijem med ljubljan-
skim Krimom in Kolektor-
jem, v katerem so bile z 12 : 
7 boljše Idrijčanke, mesto v 
polfinalu pa so si zagotovile 
še zasedbe Svobode, Tičnice 
in domačih Milj. V polfinalu 
je bil Kolektor z 12 : 4 boljši 

od Tičnice, Svoboda pa je z 9 
: 5 premagal Milje. Domačin-
ke so na koncu osvojile bron, 
medtem ko so v velikem fi-
nalu Idrijčanke suvereno s 
13 : 2 ugnale Svobodo in se 
zasluženo veselile pokalne 
lovorike. Balinarska dvora-
na na Jesenicah pa je gosti-
la moški zaključni turnir, na 
katerem so se zmage veselili 
Kranjčani, ki so bili najboljši 
tudi v vzhodni skupini prvo-
ligaškega tekmovanja. Bali-
narji Centra so imeli še naj-
več dela v četrtfinalu, ko so se 
jim močno upirali tekmeci iz 
Mengša. V polfinalu so s 13 : 
2 gladko ugnali državne prva-
ke iz Škofje Loke, ki so bili na 
koncu tretji, v finalu pa so bili 
s 13 : 2 boljši od Ceste.

Lovoriki v Kranj in Idrijo

Domžale – Za slovenskimi predstavniki v prvem krogu kva-
lifikacij za evropsko ligo je prvo dejanje. Pokalni zmagovalci 
nogometaši Domžal so zaradi neurejene zelenice v Domžalah 
igrali na igrišču v Celju in z 2 : 0 premagali Floro iz Talina v 
Estoniji. Zadela sta Jan Repas in Žan Žužek. Povratna tekma 
jih v gosteh čaka ta četrtek.

Domžalčani s prednostjo na povratno tekmo
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 27 )

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

Pet elementov v TKM – ogenj (1. del)

V tradicionalni kitajski 
medicini (TKM) vse v nara-
vi pripada osnovnim petim 
elementom: les, ogenj, zem-
lja, kovina in voda. Lastnos-
ti, značilnosti teh elementov 
imajo tudi naši notranji or-
gani. Elementu ognja pripa-
dajo: 
• srce, 
• tanko črevo, 
• perikard (srčna ovojnica),
• trojni grelec. 

Trojni grelec ni anatomski 
organ, ampak funkcionalna 
energijska podpora orga-
nom trebušne votline, saj 
skrbi za segrevanje in ohla-
janje celotnega sistema. 

Ogenj je povezan s pole-
tjem, toploto, izobiljem, ve-
seljem, živahnostjo. 

Če imamo energijo ele-
menta ognja v ravnovesju, 
so v harmoniji tudi naši od-
nosi do soljudi, odnos do 
dela, življenja, samega sebe, 
smo umirjeni, imamo do-
ber spomin, naša čustva so 
jasna, naš spanec je miren in 
krepčilen. 

Neravnovesje v energiji og-
nja se lahko kaže kot pretira-
na ali lažna veselost in živah-
nost, pretirana razdražlji-
vost in nemir, napadi pani-
ke, manična depresija, teža-
ve s prebavo (boleč ali pekoč 
občutek), hitro bitje srca in 
trepetanje, anksioznost, ob-
čutek mrazenja ali potenje. 

Glavne funkcije srca v za-
hodni medicini so povezane 
s krvnim obtokom – kontro-
la pretoka krvi, črpanje krvi, 
poganjanje te v pljučni krv-
ni obtok in po drugi strani 
prek velikega krvnega obto-
ka po celotnem sistemu. 

V tradicionalni kitajski me-
dicini pa ima srce veliko šir-
šo funkcijo in pomembnej-
šo vlogo, saj sega tako na ču-
stveno kot tudi duhovno po-
dročje. Srce je energijsko od-
govorno za ohranjanje notra-
njega miru in harmonije, vla-
da naši kreativnosti, misel-
nim funkcijam (intuicija, za-
vedanje, zaznavanje, navdih). 

Trojni grelec ni anatom-
ski organ. Energijsko je 

odgovoren za segrevanje in 
ohlajanje celotnega sistema. 
V zgornjem delu od vratu do 
prsnega koša skrbi za čišče-
nje in distribucijo krvi in ži-
vljenjske energije či, v sre-
dnjem delu med prsnim ko-
šem in popkom pomaga or-
ganom trebušne votline (že-
lodec, vranica, trebušna 

slinavka, jetra, žolčnik) pri 
prebavljanju in presnovi. V 
spodnjem delu pa trojni gre-
lec nadzoruje področje gi-
nekološkega predela med 
popkom in sramno kostjo in 
uravnava skladiščenje in iz-
ločanje odpadkov iz črevesja 
in mehurja ter podpira gine-
kološke funkcije.

Kadar je energija trojne-
ga grelca močna, potem ne 
zbolevamo za prehladi, viro-
zami, gripo. Šibka energija 
trojnega grelca pa telesa ne 
more zaščititi, zato infekti 
vstopijo v naš organizem in 
hitreje zbolimo. 

Nadaljevanje članka pa 
naslednji teden. 

Jelena Justin

Tokratni izlet nas bo po-
peljal na skrajni zahod Za-
hodnih Julijskih Alp. Vzpe-
tina s skromno nadmorsko 
višino skriva preplet števil-
nih divjih grap, mnoge je tre-
ba prečiti, večkrat se lahko 
zgodi, da so deli poti nepre-
hodni, itd. Skratka, divjina, a 
kljub temu na vrh vodi lepo 
speljana pot, ki večinoma po-
teka skozi gozd, v senci. A naj 
to ne pomeni, da ni vroče. Ob 
mojem obisku je ponoči oči-
tno močno deževalo. Pot je 
bila mokra, v zraku je bila so-
para in znoj je tekel v potokih. 

Izhodišče vzpona je vas Klu-
že / Chiusaforte v Italiji. Za-
peljemo se do Trbiža, kjer po 

stari cesti nadaljujemo proti 
Udinam. Peljemo mimo Ta-
blje / Pontebbe in naslednja 
večja vas je naše izhodišče. 
Z glavne ceste zavijemo levo 
proti sedlu Na Žlebeh / Sella 
Nevea, prečimo most in zape-
ljemo v Reklanico / Raccola-
no. Parkiramo pod stebri av-
toceste, ki pelje proti Udinam. 
Na levi strani zagledamo sme-
rokaz in začetek naše poti šte-
vilka 644, ki ji sledimo do škr-
bine Monte Jama. 

Pot je prvih 100 dolžin-
skih metrov kamnita in be-
tonirana, nato pa preide v 
gozd in postane steza, ki se 
zmerno vzpenja. Pot je prav-
zaprav neke vrste mulatje-
ra, ki zmerno pridobiva vi-
šino. Dobro ohranjena pot 

nas opomni, da je bila to ne-
koč verjetno pot, ki so jo upo-
rabljali prebivalci vasi Patoc, 
ko so v dolino Bele odhajali 
po opravkih. Ko višina malce 
popusti in preči pobočje, pri-
demo do hudourniške grape, 
ki jo prečimo. Od tu dalje pot 
postane strma, zares strma. 
Steza je tudi slabše ohranje-
na, deloma zaraščena. Vmes 
na poti so tudi skale, kar zna 
biti po dežju problematično 
zaradi nevarnosti zdrsa. Str-
ma pot preči grapo potoka 
Agadoris. Nato sledijo lepi, 
zložni okljuki, ki nas pripe-
ljejo na gozdno sedelce, na vi-
šini 1089 m. Markirana pot 
naprej nas vodi do vasi Pa-
toc, mi pa zavijemo levo, str-
mo navzgor, po sicer neozna-
čeni poti, z lesenim smeroka-
zom sicer nakazani, ki pa je 
lahko sledljiva. Vrh je pravza-
prav sredi gozda, označuje pa 
ga velik kovinski križ, v spo-
min na Marca Solarija. Če od 
križa nadaljujemo še malce 
proti zahodu in se spustimo 
do travnika, smo na vzletišču 
za jadralne padalce, kjer se 
nam odpre čudovit razgled. 
Pod nami se razprostre do-
lina Bele s Karnijskimi Alpa-
mi, med katerimi dominan-
tno izstopita Amariana in 
Zuc dal Bor. 

Z vrha se vrnemo nazaj do 
gozdnega sedla, kjer nada-
ljujemo levo proti vasi Pa-
toc, na drugi strani gore, 
proti skriti gorski vasici, ki 
je z avtomobilom doseg-
ljiva iz Reklanske doline. 
Asfaltno cesto dosežemo 
na zadnjem ovinku pred 
vasjo in se po cesti spre-
hodimo do vasi. Hodimo 
mimo parkirišča po poti št. 

620. Mulatjera poteka sko-
zi gozd, ves čas se rahlo 
spušča. Okolica postaja vse 
bolj slikovita, saj se spušča-
mo po desnem bregu poto-
ka Patoc. Prečimo tudi ne-
kaj grap, kjer je steza rahlo 
načeta, zbita in nevarna za 
zdrs. Ko prečimo potok, pot 
zavije levo in se povzpne 
do kapelice, nato pa sledi 
še zaključni sestop do vasi 

Kluže / Chiusaforte, kjer 
nas čaka jekleni konjiček. 

Predlog vrnitve domov: po 
dolini Reklanica / Raccolana 
do prelaza Na Žlebeh / Sella 
Nevea, od tam do Rabeljske-
ga jezera namočiti noge in 
naprej proti Sloveniji.
Nadmorska višina: 1165 m
Višinska razlika: 850 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Jama (1165 m)

Divja lepota
S skromno nadmorsko višino je dvoglava vzpetina videti precej ponižna v 
primerjavi z mogočnimi vrhovi v bližnji okolici. A tako kot marsikaj v življenju 
vara na prvi pogled tudi naš vrh v svoji skromnosti skriva divjino in lepoto.

Pogled na poraščeno Monte Jamo / Foto: Jelena Justin

Gozdno sedelce, kjer zavijemo levo na neoznačeno pot. 

Razgled proti osrčju Karnijskih Alp; Amariana in Zuc dal Bor. / Foto Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Zavrh – Pri rojstni hiši Jakoba 
Aljaža v Zavrhu je vsako leto 
prvo soboto v juliju, ob pra-
znovanju Aljaževega rojstne-
ga dne, ki je tudi medvoški 
občinski praznik, slavnostna 

akademija Gorniškega kluba 
Jakob Aljaž, na kateri podeli-
jo častne znake za prehoje-
no Aljaževo pot Od doma do 
doma. Letošnja akademija je 
bila še posebno slovesna, saj 
so obeležili tudi dvajsetletni-
co gorniškega kluba.

Letos so podelili 23 častnih 
znakov, prejeli pa so jih ljubi-
telji hribov in gora z Gorenj-
skega, drugih koncev Slove-
nije pa tudi iz tujine. »Vese-
li smo, da toliko pohodnikov 
prehodi to našo pot,« pravi 
Tomaž Mis iz Zavrha, pred-
sednik Gorniškega kluba Ja-
kob Aljaž, ki je pot večkrat 
prehodil tudi sam in bil tudi 
med letošnjimi prejemniki 
častnega znaka. Spominska 
gorniška pot Aljaževa pot od 
doma do doma je bila slo-
vesno odprta 4. julija 1998. 
Njen avtor in skrbnik je Ja-
nez Kocjan - Janko, ki je po-
vedal: »To je zelo lepa pot, 
katere dokončanje časovno 
ni omejeno. Namen hoje po 
njej ni lov za žigi, temveč spo-
znavanje življenjske poti Ja-
koba Aljaža in del, ki nam 
jih je na svoji ''poti'' zapus-
til, spoznavanje lepot naše 

domovine nasploh in še po-
sebno gora, ki jih je Aljaž tako 
ljubil in jih ohranil slovenske 
tudi za nas.«

Žige zbirate v poseb-
nem Vodniku in dnevniku 
s poti. Pot nas najprej po-
pelje iz Aljaževe rojstne do-
mačije v Zavrhu na Šmar-
no goro, naprej pa je spe-
ljana pretežno po ravnini 
in nas vodi skozi Smlednik, 
Hraše in Voklo do Srednje 
vasi pri Šenčurju. Od tam 
se povzpne preko Kališča 
na Storžič in nato na Kriško 
goro. V nadaljevanju pove-
že kraje na gorenjski ravni-
ni: Tržič, Dobravo pri Kropi 
in Brezje, kjer je tudi bival in 
delal Jakob Aljaž. Po vrhovih 
in grebenih Karavank pove-
že Begunjščico, Stol in Go-
lico z Dovško Babo, nato 
pa se spusti na Dovje, kjer 

je na dovškem pokopališču 
Aljažev grob. V zaključnem 
delu nas po triglavski doli-
ni Kot popelje do Staničeve-
ga doma in naprej do Doma 
na Kredarici. Čisto na kon-
cu pa se povzpnemo še na 
Triglav in nazadnje se pot 
po Tominškovi poti spusti 
v dolino Vrata do Aljaževe-
ga doma v Vratih, kje se tudi 
konča.

»Večina pohodnikov se na 
pot odpravi enkrat, imamo 
pa tudi takšne, ki so jo pre-
hodili že več kot petnajstkrat. 
Večina žige zbira več let, so 
pa tudi takšni, ki jo opravijo 
naenkrat, kar v zmerni hoji 
traja od sedem do osem dni,« 
je še dejal Kocjan.

Peš po spominski 
poti Jakoba Aljaža
Spominska gorniška pot od doma Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro 
do Aljaževega doma v Vratih je bila v devetnajstih letih obstoja prehojena  
že šeststo dvainsedemdesetkrat. Nanjo se podajo ljubitelji hribov in gora od 
blizu in tudi zunaj naših meja. »To je zelo lepa pot, ki vodi po krajih, ki so 
povezani z življenjem in delom Jakoba Aljaža,« pravi Janez Kocjan - Janko, 
idejni oče in upravnik Aljaževe poti od doma do doma.

Janez Poljanec s Spodnje Senice (levo) je častni znak dobil 
prvič, zakonca Petač iz Zgornjih Pirnič pa sta Aljaževo pot 
prehodila že šestnajstič.

Vodnik in dnevnik po poti

Na sobotni slavnostni akademiji pred Aljaževo domačijo je priznanje prejel tudi triglavski 
župnik France Urbanija (desno), ki je nato na Šmarni gori daroval sveto mašo. Podelila sta 
mu ga Tomaž Mis (v sredini), predsednik GK Jakob Aljaž, in tajnik Toni Kuzele. Povsem levo 
je Janez Kocjan - Janko, idejni oče Aljaževe poti.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Nedeljski kolesar-
ski Maraton Alpe Scott je ob 
ugodnih vremenskih raz-
merah postregel z zelo hit-
ro kolesarsko dirko. Zaradi 
gradbenih del v središču Ka-
mnika so organizatorji start 
in cilj premaknili na obrobje 
mesta ob mekinjskem sta-
dionu. To je 130-kilometr-
sko traso skrajšalo za nekaj 
sto metrov, a zaradi svojih 
dva tisoč višinskih metrov 
in treh prelazov, ki jih mo-
rajo premagati kolesarji, ni 
bila nič lažja kot sicer.

S časom 3;30:07 je s prela-
zi Jezersko, Pavličevo sedlo 
in Črnivec najhitreje opra-
vil Matej Lovše (Tuš Team), 
ki je lani zasedel drugo mes-
to. To je tudi najhitrejši čas 
vseh dosedanjih izvedb dir-
ke, resda ob malenkost kraj-
ši progi. »Odločil sem se, 
da zadnji kilometer pred vr-
hom vzpona na Črnivec na-
padem, saj prej nima smis-
la zapravljati moči. Do vrha 
sem dobil 15 sekund pred-
nosti, nato pa sem vedel, da 

me bodo na poti navzdol tež-
ko ujeli, saj sem dober kro-
nometrist in tudi spusti mi 
ne gredo slabo. Ob vsem tem 
pa je bilo naklonjeno še vre-
me,« je v cilju povedal zma-
govalec. Za preostali mes-
ti na stopničkah so se v cilj-
nem sprintu borili trije kole-
sarji, na koncu pa je drugo 
mesto osvojil Dean Bratuš 
pred Matejem Kimovcem.

Tako kot pri moških je od-
ločitev o zmagovalki tudi v 
ženski konkurenci padla na 
vzponu na Črnivec, kjer je 
bila najboljša Špela Škraj-
nar (Ganesha Team). »Od-
ločalo se je na Črnivcu, kjer 
še sama nisem mogla ver-
jeti, da sem prehitela La-
uro (Šimenc, op. p.). Tudi 
na spustu sem se potrudila, 
čeprav v tem nisem najbolj-
ša,« je povedala zmagovalka. 
Drugo mesto je zasedla Lau-
ra Šimenc iz domačega klu-
ba KD Alpe SIS, tretja pa je 
bila Dunja Selan.

Ene najlepših, a hkra-
ti tudi najtežjih kolesarskih 
preizkušenj pri nas se je tok-
rat udeležilo 590 kolesarjev.

Zelo hiter maraton okoli Alp
Matej Lovše je na malenkost spremenjeni trasi Maratona Alpe Scott postavil nov najhitrejši čas ene 
najtežjih kolesarskih preizkušenj pri nas.

Matej Lovše se je veselil zmage in novega rekorda proge.

Na kolesarsko preizkušnjo, ki vodi čez tri prelaze, se je 
podalo petsto devetdeset kolesarjev.

Mojstrana – Franci Teraž je znani slovenski gorski tekač, ki je 
dal idejo za organizacijo Gorskega maratona treh dolin (Vrata, 
Kot, Krma). Proga maratona je bila predvidena iz Mojstrane 
skozi dolino Vrat, čez Prag vzpne na Kredarico, sestop v Krmo, 
vzpon skozi dolino Kot do Staničevega doma pod Triglavom, 
zadnji spust pa po dolini Za Cmirom do Aljaževega doma pod 
Triglavom. Zaradi slabe vremenske napovedi so jo organiza-
torji morali skrajšati na 42 km. Udeleženci so iz Mojstrane 
tekli v dolino Kot in potem skozi Krmo do pastirskega stanu 
v Zgornji Krmi, kjer je bil obrat, ki mu je sledil tek po isti progi 
nazaj v Mojstrano. Prvi v cilju v moški konkurenci 46 tekačev je 
bil Franci Volkar (ŠKD Mekinje, 3;44:31), eden tistih, ki poti ni 
pretekel s podaljški (nekateri so zašli), drugi je bil Anže Šenk 
(GRS/TTSO Jezersko), tretji pa Nejc Blatnik. V ženski kon-
kurenci treh tekačic je zmagala Anja Klančnik (TKA, 5;10:05).

Gorski maraton treh dolin Volkarju in Klančnikovi

Železniki – ŠD Kamikaze Železniki v soboto, 8. julija, organi-
zira 19. rekreativno kolesarsko dirko Za zlato čipko. Start bo 
ob 10. uri v Železnikih, cilj pa po 15 kilometrih v Davči, kjer bo 
tudi razglasitev. Celotna proga je asfaltirana.

Kolesarji za zlato čipko

Bled – Nočna 10ka na Bledu je tudi letos razprodana. V soboto, 
8. julija, se bo ob 22. uri s starta na Promenadi pred Gorenjsko 
banko, podali 3003 tekači. Tekli bodo en krog in pol v smeri 
urinega kazalca, cilj pa bo v Veslaškem centru. Odprte pa so 
še prijave za otroški tek in za Ozarin rekreativni tek. Organi-
zator prireditve, ki bo potekala od 15. ure naprej, je Društvo 
Vitezi dobrega teka.

V soboto bo Nočna 10ka

Kropa – Atletsko društvo Olimpik v soboto, 8. julija, organizira 
9. Tek po ulicah Krope. Potekal bo vzporedno s Kovaškim 
šmarnom. Start prvega teka bo ob 10. uri. Organizatorji so 
letos dodali tudi novost, in sicer tek za mlajše na 400 metrov. 
Za vse tekače na 1 kilometer in 400 metrov ne bo startnine, 
za razliko od tekov na 3,6 in 10,8 kilometra. Tudi letos bodo 
imeli tako imenovano kroparsko miljo.

Devetič bodo tekli po ulicah Krope
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Simon Šubic

Kranj – Višje sodišče v Lju-
bljani je pred kratkim 28-le-
tnemu kosovskemu drža-
vljanu Albanu Thaqiju, ki 
so ga oktobra lani na kranj-
skem okrožnem sodišču za-
radi umora 58-letnega Pa-
vla Zupana iz Nomenja ob-
sodili na 17 let zapora, povi-
šalo kazen na 22 let zapora, 
so za Gorenjski glas potrdi-
li na Okrožnem tožilstvu v 
Kranju. Sodba je s tem pos-
tala pravnomočna. Na lan-
sko sodbo prvostopenjske-
ga sodišča sta se sicer prito-
žila tako obramba, ki se je za-
vzemala za oprostilno sod-
bo, kot tudi tožilstvo, ki je na 
prvem sojenju za kosovske-
ga državljana zahtevalo 25 
let zapora. Višji sodniki so 
pritožbo Thaqijevega zago-
vornika Žige Novaka zavrni-
li kot neutemeljeno, prisluh-
nili pa so argumentom tožil-
stva za strožjo kazen. 

Višje sodišče je ugotovilo, 
da je kranjsko sodišče, soje-
nje je vodila sodnica Marje-
ta Dvornik, pri odmeri kazni 
preveliko težo pripisalo olaj-
ševalnim okoliščinam – pri-
znanje, obžalovanje, predho-
dna nekaznovanost – pa tudi 
temu, da Thaqi ni bil idejni po-
budnik in glavni načrtovalec 

izvršitve kaznivega dejanja. 
Višji sodniki so pritrdili na-
vedbam vodje kranjskega to-
žilstva, višje državne tožilke 
Marije Marinke Jeraj, ki je po-
dobno kot v končni besedi ok-
tobra lani zatrjevala, da se je 
Thaqi zavedal, da je obstajalo 
le malo možnosti, da ga slo-
venski policisti izsledijo, saj 
je v Slovenijo iz Nemčije pris-
pel le nekaj dni pred umo-
rom, takoj po dejanju pa jo je 
tudi zapustil. Strinjali so se 
tudi, da je bilo kaznivo deja-
nje izvršeno na izjemno krut 

in vztrajen način, kar potrju-
jejo poškodbe, ki jih je Thaqi 
zadal Zupanu, ki je umrl šele 
nekaj ur po napadu zaradi za-
dušitve z lastno krvjo. 

Alban Thaqi je bil okto-
bra lani na kranjskem okro-
žnem sodišču spoznan za 
krivega storitve umora iz ko-
ristoljubja, ker je 2. novem-
bra 2014 v Nomenju vzel živ-
ljenje 58-letnemu bohinj-
skemu učitelju Pavlu Zu-
panu. S pretvezo, da kupu-
je les, je vstopil v njegovo 
hišo, kjer je učitelja najprej 

šest- do desetkrat udaril po 
glavi, ko se je Zupan pred na-
padalcem umaknil v kmeč-
ko hišo, pa ga je obtoženi po 
glavi močno mahnil še trik-
rat ali štirikrat z gasilsko se-
kirico in kleščami, da je ne-
giben obležal, kasneje pa je 
zaradi izkrvavitve in zadu-
šitve s krvjo umrl. Thaqi je 
v učiteljevi hiši iskal denar, 
skupaj s sostorilci je priča-
koval vsaj 100 tisoč evrov, in 
ga v neugotovljeni količini, 
najmanj pa 500 evrov, tudi 
odnesel. Denar si je kasne-
je razdelil s sostorilci – Dje-
milom Alo, Jetonom Fido in 
Shklqimom Banushijem. 
Sam je po lastnih besedah 
prejel zgolj 80 evrov, te pa 
mora po sklepu sodišča tudi 
povrniti. 

Jeton Fido in Shklqim Ba-
nushi sta bila v ločenem po-
stopku obtožena za sodelo-
vanje pri ropu Pavla Zupa-
na, po sklenitvi sporazuma 
o priznanju krivde s tožil-
stvom pa so ju obsodili vsa-
kega na dvajset mesecev za-
pora, ki pa sta ga lahko odslu-
žila z 980 urami družbeno-
koristnega dela. Domnevno 
glavni pobudnik ropa, ki se 
je zaradi aktivnega odpora 
žrtve sprevrgel v umor, Dje-
mil Ala se pred roko pravice 
še vedno skriva v tujini.

Povišali kazen za umor
Potem ko so Albana Thaqija lani na kranjskem sodišču za umor bohinjskega učitelja Pavla Zupana 
obsodili na sedemnajst let zapora, je ljubljansko višje sodišče zaporno kazen povišalo za pet let.

Alban Thaqi bo zaradi umora 58-letnega Pavla Zupana iz 
Nomenja za zapahi dvaindvajset let. / Foto: Tina Dokl (arhiv) 

Simon Šubic

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju se je včeraj kon-
čalo sojenje kosovskemu dr-
žavljanu, 32-letnemu Shkel-
zenu Kryeziuju, ki je 9. janu-
arja pred Staro pošto v Kra-
nju v pretepu sodržavlja-
na Fadila Zulfaja z nožem 
na pregib zabodel v ramo in 
stegno. Kranjska okrožna to-
žilka Polona Košnjek mu je 
sprva očitala poskus storitve 
uboja, po obravnavi, na ka-
teri je sodni izvedenec me-
dicinske stroke Anton Lah 
dopolnil svoje izvedensko 
mnenje, pa je očitano kazni-
vo dejanje prekvalificirala 
v precej milejšo obliko lah-
ke telesne poškodbe. Sodni 
senat, ki ga je vodila sodni-
ca Marjeta Dvornik, je tako 
obdolženega obsodil na pet 
mesecev in 23 dni zapora, ki 
pa ga je že prestal v priporu 
in kasnejšem hišnem pripo-
ru, zato je lahko včeraj s so-
dišča odkorakal na svobodo. 
Sodba ni pravnomočna.

Tožilka je v končni bese-
di poudarila, da je treba ob-
dolženčevo pojasnilo, da ga 
je Zulfaj prvi napadel in da 
se je z nožem skušal le bra-
niti, vsega dogajanja pa se ne 
spomni dobro zaradi preje-
tih udarcev v glavo, jemati 
le kot del obrambe. »Obdol-
ženi je deloval naklepno, šel 
je za oškodovancem, ga ža-
lil in mu grozil, nato pa ga 
prvi udaril in takoj uporabil 

nož. Da je imel namen Zul-
faja poškodovati, govori dej-
stvo, da se ni zadovoljil le z 
enim udarcem z zaprtim no-
žem, ampak je nož odprl in 
ga uporabil. Izvedenec je v 
izvedensko mnenje zapisal, 
da ne kaže znakov duševnih 
bolezni, da je njegova oseb-
nostna struktura dokaj sta-
bilna, prav tako ob dejanju 
ni bilo zaznati, da bi šlo za 
kakšne globlje psihične mo-
tnje,« je navedla Košnjeko-
va. Tožilka obdolženemu 
tudi ne verjame, da je šlo za 
silobran, saj ni bila izkaza-
na neizogibna potrebnost za 
odvračanje istočasnega pro-
tipravnega napada. Sodne-
mu senatu je predlagala, naj 
mu izreče kazen šestih me-
secev zapora. 

Obdolženčeva zagovor-
nica Mateja Likozar Rogelj 
pa je dejala, da se je v do-
kaznem postopku izkazalo, 
da je bil obtoženi Shkelzen 
Kryeziu napaden in izzvan 
s strani oškodovanca ter da 
se je obdolženi le branil. 

»Oškodovanec je bil tisti, ki 
je bil napadalec, zato abso-
lutno ni slediti okrožni dr-
žavni tožilki, da je bil obto-
ženi napadalec in agresiven. 
Po oceni obrambe je končna 
beseda tožilke do oškodo-
vanca izrazito nekritična, do 
obdolženega pa izrazito kri-
tična in neobjektivna, zato 
predlaga senatu, naj ne upo-
števa njene končne besede, 
ampak naj presodi vse izve-
dene dokaze in poda pravič-
no in pošteno odločitev,« je 
pozvala. Ob tem je opozori-
la, da dogodek ni bil načr-
tovan, obtoženi pa je imel 
nož v žepu slučajno, ker se 
je ravno vrnil z dolge poti z 
vlakom s Kosova v Kranj, na 
kateri je nož uporabljal za 
rezanje hrane. »Res je, da 
je obtoženi v pretepu pose-
gel po nožu in da je to pov-
sem zavržno, česar se tudi 
zaveda in sramuje. Po nožu 
pa je segel, ker se je reševal, 
kar danes obžaluje.« Senatu 
je predlagala, naj obdolžene-
mu izreče le sodni opomin.  

Obsojen, a ne za poskus uboja
Kosovskega državljana Shkelzena Kryeziuja so obsodili na slabe pol leta zapora, ker je sredi Kranja z 
nožem dvakrat zabodel sodržavljana Fadila Zulfaja. Tožilstvo je odstopilo od očitka o poskusu uboja. 

Shkelzen Kryeziu je včeraj 
odkorakal na svobodo. 
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Simon Šubic

Ljubljana – Agencija za var-
nost prometa (AVP) in Spar 
Slovenija sta v petek pred-
stavnikom policije in reše-
valcem, ki pri svojem delu 
uporabljajo motorna kole-
sa, podelila 64 kosov napre-
dnega sistema za samodej-
no ugašanje smernih kazal-
cev na motorjih Smart Turn 
System (STS), ki je eden od 
produktov projekta Štartaj 
Slovenija. »Glede na to, da 
gre za izdelek, ki lahko reši 
življenje, kar pravzaprav 
počno tudi policisti in reše-
valci na motorju, je bila po-
daritev sistemov STS Agen-
ciji za varnost prometa logič-
na izbira. Da bodo varni tudi 
tisti, ki nam nesebično rešu-
jejo življenja,« je ob preda-
ji poudaril Igor Mervič, ge-
neralni direktor Spar Slove-
nija.

Direktor AVP Igor Velov 
se je zahvalil Sparu Slove-
nija za donacijo in pouda-
ril, da je vrednost donaci-
je veliko večja od nakupne 
cene (9500 evrov), če ne 

celo neprecenljiva, saj re-
šuje življenja. »Na agenci-
ji smo se odločili, da dona-
cijo namenimo policiji in re-
ševalcem na motorjih. Re-
ševalec mora na poti, ko re-
šuje življenje, hitro reagira-
ti, se prebijati skozi promet, 
z mislimi se pripravljati na 
reševanje, zato se lahko kaj 
hitro zgodi, da v tistih stre-
snih situacijah, ko so mož-
gani preobremenjeni, poza-
bi ugasniti smernik. Enako 
policisti! Želim si, da vsi, ki 
skrbijo za našo varnost in re-
šujejo naša življenja, to dela-
jo čim bolj varno.« 

Mnogi policisti in reševal-
ci pri svojem delu uporablja-
jo starejša motorna kolesa 
oz. motorna kolesa, ki nima-
jo vgrajenih smernikov, ki bi 
se samodejno izklopili, zato 
bo napredni sistem STS še 
kako prispeval k njihovi več-
ji varnosti v prometu. Name-
stitev sistema STS na motor-
je policistov in reševalcev bo 
zagotovil AVP v sodelovanju 
s slovenskim zagonskim 
podjetjem ABCS sistem, ki 
je sistem razvilo. 

Donacija za večjo varnost 

Policisti in reševalci bodo imeli odslej na motorjih 
nameščen napredni sistem za samodejno ugašanje 
smernikov. / Foto: AVP

Bled, Škofja Loka – Gorenjski policisti so minuli konec tedna 
obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo kolesarjev. V 
soboto popoldne je na Bledu 21-letna kolesarka, ki je vozila 
preblizu desnemu robu vozišča, trčila v robnik pločnika in 
padla. Pri padcu se je lažje telesno poškodovala. V nedeljo 
zgodaj dopoldne pa se je ob padcu zaradi nepravilne strani 
vožnje v Škofji Loki lažje poškodoval 58-letni kolesar. 

Kolesarja padla po cesti

Bled, Jesenice – Med obravnavanimi kaznivimi dejanji v zad-
njem koncu tedna so gorenjski policisti izdvojili dve. Okoli 
pol druge ure zjutraj je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo na 
Bledu, pri tem pa zbudil lastnico, ki ga je prepodila, preden 
je karkoli vzel. V nedeljo dopoldne pa je neznani storilec vlo-
mil v skladišče na območju Jesenic in si prilastil nekaj kosov 
gradbenega orodja.

Lastnica pregnala vlomilca

Naklo – Kranjski policisti so v petek okoli 2. ure zjutraj prejeli 
obvestilo o nevarni hoji pešca po avtocesti na relaciji Naklo–
Podtabor. Policisti so 56-letnega moškega varno pospremili z 
avtoceste, zaradi hoje po avtocesti so mu izdali plačilni nalog.

Na sprehodu po avtocesti

Ukanc – Bohinjski gorski reševalci so v soboto popoldne v 
Ukancu reševali planinca, ki se je zaplezal nad slapom Savica. 
Ker ni mogel sestopiti s težko dostopnega terena, jih je plani-
nec, ki ni bil poškodovan, sam zaprosil za pomoč. 

Obtičal nad slapom Savica



Alenka Brun

V
odenje sobot-
nega večera so 
organizatorji 
dogajanja zau-
pali simpatič-

ni Jasni Kuljaj, za glasbe-
ni uvod pa so poskrbeli Sej-
marji iz Mengša. Tokrat so 
bili v sestavu: Tomaž Pla-
hutnik (citre), Jože Teran 
(kitara), Bojan Batič (kon-
trabas in bariton), Rok (har-
monika) in Marjan Urbani-
ja (orglice). Sledila je veselica 
s priljubljenim Triom Šubic, 
a tudi ko so si fantje vze-
li odmor, obiskovalcem pod 
odrom ni bilo dolgčas. Pred-
stavila so se društva, nastopi-
li so glasbeniki, pevci. Turis-
tično društvo (TD) Kokra je 
bilo aktivno tudi na stojni-
ci, precej pozornosti pa je ta 
večer pritegnil nastop še ene-
ga tria, tokrat z Jezerskega, z 
zanimivim imenom Horuk. 
Sestavljajo ga trije Smrtni-
ki: brata Tobija in Marko ter 
njun bratranec Jožef. Stari so 
od enajst do trinajst let. Brez 

znamenite Na Golici ni šlo.
V soboto smo lahko prislu-

hnili tudi Plamenkam, nede-
lja se je začela v dopoldanskih 
urah z nastopom Pevskega 
zbora Josipine Turnograj-
ske ter Petrovim sm’nom, 
za kar je v centru Preddvora 

poskrbelo TD Preddvor. V 
sklopu dogajanja sta se zgo-
dila še 11. mednarodno sreča-
nje folklornih skupin Predd-
vor 2017 ter 7. mednarod-
ni Ex tempore. Slednji pod 
okriljem Likovnega druš-
tva preddvorski Samorast-
niki, ki se je začel že v zgod-
njih jutranjih urah, zaključil 
pa v poznih popoldanskih z 
razstavo umetniških del pred 
gostilno Majč. Ta bo na ogled 
še ves mesec. Na Ex temporu 
je sodelovalo petnajst ume-
tnikov, predsednik društva 
Franci Guček pa nam je raz-
ložil, da so si temo, na kate-
ro so ustvarjali, udeleženci 
izbrali sami. 

Folklorniki so svoj del 
predstavitve začeli s povor-
ko, sledil je blagoslov sre-
čanja domačega župnika 
Branka Setnikarja, prisotne 
je nagovoril tudi preddvor-
ski podžupan Janez Brolih, 
potem so folklorniki s svojo 

predstavitvijo nadaljevali. 
Sledil je plesni del. Odprla ga 
je Mlajša otroška skupina Fol-
klornega društva (FD) Pred-
dvor z odrsko postavitvijo 
Potujemo v Jeruzalem. Nas-
topajoči oziroma udeležen-
ci folklornega srečanja pa so 
bili še: Starejša folklorna sku-
pina Sv. Ciril in Metod Make-
donskega kulturnega druš-
tva Sv. Ciril in Metod iz Kra-
nja, folklorniki iz Skupnos-
ti Italijanov Armando Capo-
licchio iz Galižane (Hrvaš-
ka), Folklorna skupina Luka 
Kramolc Šentanel Kulturne-
ga društva Šentanel, plesna 
sekcija KUD Novaković Bla-
ce iz Srbije, Folklorna skupi-
na Kamnik in Starejša otroš-
ka skupina FD Preddvor.

V nadaljevanju dne pa so 
za vse, ki so jih ob obisku 
nedeljskega dogajanja v cen-
tru Preddvora srbele pete, 
poskrbeli fantje iz ansambla 
Prisrčni fantje.

PREŠERNO V PREDDVORU
V sklopu občinskega praznika v Preddvoru je bil sobotni večer namenjen glasbi, nedelja umetnosti in 
folklori; v centru kraja pa se je zgodil tudi tradicionalni Petrov sm’n.

Sejmarji in brhka voditeljica sobotnega večera Jasna Kuljaj

Predstavilo se je tudi Turistično društvo Kokra.

Trio Horuk

Mednarodno srečanje folklornih skupin je bilo v Preddvoru 
že enajstič. Na fotografiji med povorko: plesna sekcija KUD 
Stojan Novaković Blace iz Srbije.

Preddvorski samorastniki in njihovi prijatelji (z leve proti desni): Franci Guček, Alfred 
Potočnik in Karl Vejnik s soprogama, Mojca Godec ter Alojzija Murn

Letošnji Ex tempore v Preddvoru je udeležencem pustil 
prosto izbiro ustvarjalne tematike.

Za uvod v folklorno popoldne so poskrbeli najmlajši: Mlajša 
otroška skupina Folklornega društva Preddvor.



14 TOREK_04. 07. 2017
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Jože Košnjek

R
eka Volga je za 
Ruse nekaj poseb-
nega, svetega. Pra-
vijo ji »mati ruskih 
rek«. O njej poje-

jo pesmi: Volga, Volga, mat 
rodnaja. Dvajseti maj je že 
nad deset let »dan Volge«, 

ko v krajih ob njej, od vele-
mest do vasi, namenjajo svo-
ji reki še posebno pozornost. 
In ne brez razloga. Volga, ki 
izvira 226 metrov visoko v 
Valdajskem hribovju v Tver-
ski oblasti, je s 3690 kilome-
tri dolžine najdaljša ruska in 
evropska reka. Tudi evrop-
ska, saj večina njenega toka 
poteka po evropskem delu 

Rusije in le del po Kazah-
stanu. Lena je in počasna in 
vedno širša do svojega izliva 
v Kaspijsko jezero pri Astra-
hanu, 28 metrov pod mor-
sko gladino. 

Porečje Volge je srce Rusi-
je. Na njem živi 42 odstot-
kov prebivalcev Ruske fede-
racije, porečje pa obsega dve 
petini površine te največje 

države na svetu, ki meri dob-
rih 17 milijonov kvadratnih 
kilometrov, po številu pre-
bivalcev (144 milijonov) pa 
jo prekaša kar osem držav 
(Kitajska, Indija, Združene 
države Amerike, Indonezi-
ja, Brazilija, Pakistan, Ban-
gladeš in Nigerija). Volgo v 
njenem toku spremlja kar 11 
od 20 največjih ruskih mest. 
Med njimi so: Tver (do leta 
1990 Kalinin), Volvograd, 
Nižni Novgorod, Sarato-
vov, Kazan, Toljati, Sama-
ra in seveda Astrahan, kjer 
se potovanje Volge z izli-
vom v Kaspijsko jezero (ker 
je slano, mu mnogi rečejo 
tudi morje) konča. Volga ni 

povezana le s kraji, ki ležijo 
v njenem porečju. Z vodni-
mi plovnimi potmi je pove-
zana z vsemi deli Rusije, 
tudi z Moskvo in Sankt Pet-
ersburgom. Sovjetska zve-
za je namreč v času svoje-
ga obstoja, še posebej pred 
drugo svetovno vojno, zgra-
dila na vodah številne elek-
trarne, jezove, kanale in pri-
stanišča in tako tudi po vodi 
povezala vse dele še posebej 
evropskega dela države. Vol-
ga je bila vedno njihovo sre-
dišče, kjer so se in se še sre-
čujejo vsa pota.

Sredi maja sem plul po 
reki Volgi in se od blizu pre-
pričal, da je Volga za nas, 

tujce, res nekaj posebne-
ga, novega in neznanega, 
za Ruse pa nekaj svetega. 
Skoraj šest dni in noči sem 
z udobno turistično lad-
jo potoval po njenem zgor-
njem toku, ki je osrednja 
žila skoraj 2000 kilometrov 
dolge vodne poti med Mos-
kvo in Sankt Petersburgom. 
To je bilo moje prvo srečan-
je z Rusijo, z njeno naravo in 
tajgami, ki jim ni videti kon-
ca, z vodami in jezeri, v kate-
re bi strpal kar nekaj naših 
jezer in zalivov, in kraji, ki so 
povezani z razgibano, razko-
šno in na trenutke tudi tragi-
čno rusko zgodovino.  

(Nadaljevanje prihodnjič) 

Na valovih in jezovih Volge (1)

MATI RUSKIH REK
Potovanje po Volgi je srečanje z neskončnimi širjavami, kjer oko ne vidi konca, 
in tudi vrnitev v burne čase ruske zgodovine.

Spomenik Volgi, materi 
ruskih rek, pri Rybinsku

Reka Volga pri Jaroslavu

Ena od številnih ruskih vasi ob reki

Stopila sem
na morsko zvezdo.
Le kako je to mogoče?

Pot mi je
prekrižal mali rakec.
Kako le se je to zgodilo?

Mimo mene
plava lepa ribica.
Le kako je to mogoče?

Morski val
je privihral, me zmočil.
Kako le se je to zgodilo?

Počitnice in sonce zlato,
morje slano in mokro,
vse in še več se je zgodilo.

Saška

Morje

PESMI MLADIH

Dragi moji mali bralci in pesniki, počitnice so se že zače-
le in z njimi morje, prosti čas in zabava brez učenja. In 
dragi moji veliki pesniki, prepustite se sončnim žarkom 
in okusite vonj poletja. Metka

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

Mateja Rant

Z
a pravljice v 
Otroškem sto-
lpu Pungert vsa-
ko soboto skrbi-
jo v kulturnem 

centru Krice krace. Pravlji-
ce bodo ob sobotah zaživele 
tudi poleti, le da so jih pre-
stavili na dopoldansko uro, 
in sicer ob 10.30.

K spremljanju pravljic je 
tako že preteklo soboto s poz-
vanjanjem zvončka povabila 
Petra Korenjak Marčun, ki 
je otrokom predstavila zgo-
dbico o voščenkah na begu. 
Zgodbo je pripovedovala ob 
slikah v kamišibaj gleda-
lišču. Pod malim lesenim 
odrom se je zbrala kopica 

otrok, ki so pravljico spre-
mljali skozi pisma voščenk 
in ilustracije, ki jih je Pet-
ra Korenjak Marčun izde-
lala sama. »Gre za angleš-
ko zgodbo, ki sem jo sama 

prevedla, saj se mi je zdela 
primerna za konec šolske-
ga leta,« je pojasnila. Govo-
ri namreč o voščenkah, ki se 
pritožujejo, da so že povsem 
iztrošene, ker otroci tako 

radi rišejo. Modra se je reci-
mo pritoževala, da so otro-
ci pobarvali že toliko mod-
rega, da je že čisto kratka in 
se bo še izgubila. Rumena 
in oranžna pa sta se krega-
li, katera je barva sonca. Zato 
so kar otroci sami povedali, 
da sta obe barvi sonca, odvis-
no je le od tega, kje se nahaja 
sonce – ali je visoko na nebu 
ali že zahaja.

Tokrat so pravljico brali 
še v stolpu, odslej pa jih bo 
mogoče spremljati kar pred 
stolpom, da bodo dosegli še 
več otrok, je pojasnila Petra 
Korenjak Marčun. Pravljič-
ni bodo poleti tudi petkovi 
popoldnevi, saj bo v starem 
mestnem jedru vsak petek 
ob 17.30 mogoče spremljati 
še Pravljice na dvoriščih.

KO PRAVLJICE OŽIVIJO ...
V Otroškem stolpu Pungert v Kranju bodo do sredine avgusta potekale Pravljične urice Srečnega stolpa.

Preteklo soboto je bilo v Otroškem stolpu Pungert mogoče 
prisluhniti pravljici o voščenkah, ki so se uprle.

V podružnični šoli Zalog so sredi junija pripravili šahov-
ski turnir pod mentorstvom profesorice Daniele Močnik. 
Svoje znanje so prikazali učenci, ki so vse šolsko leto pri-
dno obiskovali šahovski krožek, je pojasnila koordinatorka 
Lilijana Skubic. Ob koncu tekmovanja so se za nagrade in 
pokroviteljstvo v pismu zahvalili županu Francu Čebulju ter 
obljubili, da prihodnje leto spet sedejo za šahovnice.

Mladi šahisti pokazali svoje znanje
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Nekoč so v Dražgošah hodili v gozd po jagode. Vsak dan so šli. 
Ampak nekega dne jagod ni bilo več. Nastavili so past, vendar 
se ni nič ujelo. Bil je medved, ki je bil zelo pameten. Ko so ljudje 
slišali, da hodi po Jelovici, ni nihče več hotel tja. Nekoč je šel nek-
do in jagode pobral s koreninami, da jih je posadil doma. Ampak 
medved je prišel v vas in razsul vse hiše v Dražgošah. Nihče ni 
vedel, zakaj je prišel. Ljudje so bežali iz hiš in prišel je palček in 
začel igrati na flavto. Medved se je začel lepo obnašati in je šel za 
palčkom. Palček ga je peljal v jamo in ga zaprl. Tudi v jami so bile 
jagode. Medveda ni bilo nikoli več nazaj. Ljudje so začeli graditi 
nove hiše, še bolj trdne, kot so bile prej. Palček je prišel tja in rekel, 
da medveda ne bo nikoli več. Ima zelo veliko hrane, ki mu je ne 
bo zmanjkalo. Palček je še rekel ljudem, naj gredo in poberejo vse 
jagode s koreninami, da jih bodo posadili doma.
Tajda Lušina, 4. razred, PŠ Dražgoše

Medved

OTROŠKA PERESA
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Samo Lesjak

Že prvo glasbeno 
srečanje je nav-
dušilo občins-
tvo na prav pose-
ben način, nam-

reč s srednjeveško in rene-
sančno glasbo se je predsta-
vil ansambel Gita. Kot poeti-
čno pravi vokalistka ansam-
bla Bojana Čibej, nas ons-
tran današnjega časa čaka 
skriti svet preteklosti, ki je 
svet temeljev sedanjosti, 
mi sami pa odločimo, kdaj 
bomo odstrli zaveso let z 
namenom, da se iz njega 
kaj naučimo, si kaj pojasni-
mo ali v njem obnovimo svo-
je moči.

Duo Aurai Suono ses-
tavljata večkrat nagraje-
ni interpretki na kljunas-
tih flavtah Maruša Brezav-
šček in Friederike Klek, ki 
sta študij igranja začeli v 

Salzburgu, kjer sta že izve-
dli številne koncerte. Njun 
repertoar se razpenja od 
srednjeveške, renesančne, 

baročne pa do sodobne 
glasbe. Tokrat je občinstvo 
prisluhnilo razgibanemu 
koncertu, sestavljenemu 
iz različnih stilov, poveza-
nih z idejo dialoga. Koncert 
je zaokrožila skladba skla-
dateljice Brine Jež Brezav-
šček Dialogi z razmišlja-
jočimi ter temperament-
no obarvanimi dvogovori. 
Še posebej pa velja omeni-
ti premierno izvedbo Male 
suite za dva instrumenta 
(1967) skladatelja Jakoba 
Ježa, sicer Marušinega ded-
ka, ki je letošnji prejemnik 
Župančičeve nagrade.

Članice in člani skupi-
ne mladih primorskih vio-
lončelistov Cellostrike 
svoje znanje nabirajo na 

Konservatoriju ter na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani, 
glasba pa jim pomeni veli-
ko vrednoto, ki jo vseskozi 
umetniško nadgrajujejo. V 
šenčurskem muzeju so pos-
tregli z repertoarjem znanih 
del klasičnih skladateljev, 
plesnimi ritmi, romantični-
mi melodijami ter udarnimi 
zvoki skupin, kot sta Metal-
lica in Apocalyptica. Skle-
pni pesmi Dan ljubezni se 
je s petjem pridružilo tudi 
občinstvo, ki je poletna glas-
bena srečanja sprejelo z veli-
kim odobravanjem, kar pa 
je tudi njihov glavni namen, 
kakor je sklenil Miro Erzin, 
moderator vseh koncertnih 
večerov in predstavnik orga-
nizatorja DU Šenčur.

POLETNA SREČANJA
Premierna izvedba festivala Poletnih glasbenih srečanj, ki je ponudil tri koncertne večere v Muzeju 
občine Šenčur, je odlično uspela, tako da se organizatorji nadejajo, da v prihodnosti postane 
tradicionalna stalnica tamkajšnje kulturne poletne ponudbe.

Glasba preteklosti, ki nam daje moč za prihodnost: ansambel Gita

Koncert sta izvajalki Maruša Brezavšček in Friederike Klek 
posvetili skladatelju Jakobu Ježu, letošnjemu prejemniku 
Župančičeve nagrade. / Foto: arhiv organizatorja (Franci Brezar)
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Samo Lesjak

Že prvi njihov nas-
top na lanskem 
premiernem dal-
matinskem veče-
ru je požel tolik-

šno navdušenje, da so se ga 
organizatorji odločili pono-
viti. Dogodek, ki ga je sicer 
žal spremljalo močno deže-
vje, je na Škofjeloški grad 
pripeljal tako mlado kot sta-
ro občinstvo, ki ni pustilo, 

da bi mu kislo vreme zagre-
nilo večer, poln razgibane  
glasbe. Na gradu se je tako 
kljub dežju zbralo več kot 
tisoč obiskovalcev, ki so sku-
paj s klapami prepevali in 
uživali. Ob pesmih, kot so 
Da te mogu pismom zvati, 
Oči boje lavande in drugih, 
so ljudje skupaj s klapami 
vztrajali do konca.

Sam pevec, sedaj že legen-
darni Tomislav Bralič, ki 
je skupaj s Klapo Intra-
de že poznan domačemu 

občinstvu, je povedal, da še 
nikoli ni bil na koncertu s 
toliko pozitivne energije, ki 
je premagala temne dežne 
oblake, ter dodal, da škofje-
loškemu občinstvu ni ena-
kega in da je bil nad njim 
popolnoma navdušen. Izka-
zalo se je, da je tudi drugi 
dalmatinski večer s klapami 
izredno uspel, tako da orga-
nizatorji verjamejo tudi v 
nadaljnja tovrstna druženja, 
ki jih povezuje večni dalma-
tinski melos.

DALMATINSKE KLAPE PREMAGALE DEŽ
Na Škofjeloškem gradu je v petek potekal že drugi Dalmatinski večer pod zvezdami, na katerem je nastopila slovenska skupina Kvatropirci in že vsem znana 
Klapa Intrade in Tomislav Bralič, ki se je tokrat predstavila že drugič.

Kljub dežju je več kot tisoč obiskovalcev s klapami vztrajalo do konca. / Foto: arhiv organizatorja

Kranj – Festival SubArt je v polnem zamahu: po četrtko-
vem koncertu D.R.I. v Trainu je sobotni večer v avditorju 
letnega gledališča Khislstein za enega vrhuncev festivala 
poskrbel koncert zasedbe Laibach, ki je občinstvu ponu-
dila svoj klasični železni repertoar in ponovno dokazala, 
da gre za skupino onkraj vseh žanrsko-ideoloških vzor-
cev: Laibach ostajajo Laibach. V naslednjih dneh SubArt 
vabi na koncerte in ostale dogodke: ŽPZ Kombinat (danes 
ob 21. uri v Layerjevi hiši), Ntoko (jutri ob 21. uri v Trainu), 
premiera filma Kranj, mesto na skali (četrtek na Vovko-
vem vrtu), Zlatko Kaučič (petek v Layerjevi hiši), sklepni 
koncert zasedbe Total Chaos (ponedeljek v Trainu), festi-
valsko dogajanje na kranjskih ulicah pa vsak dan bogatijo 
tudi ulične gledališke, cirkuške ter ognjene predstave.

Po Laibachu prihajajo Kombinatke

Zasedba, ki še vedno dviguje prah od Severne Koreje 
do Kranja: Laibach na odru Khisla.
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Kranj – V četrtek, 6. julija, bo ob 20. uri na Maistrovem trgu 
(pred Kavko) potekal premierni poletni koncertni večer s 
skupino PIA. Ta bo s svojo energijo in glasbo občinstvo 
popeljala v čarobni svet raznolikih ter akustično obarva-
nih melodij in vibracij. Člani novonastale zasedbe so pev-
ka Pia Stružnik, Boštjan Copek (kontrabas), Matej Sušnik 
(akustična kitara) in David Almajer (kahon).

Poletje na Maistrovem trgu

Kranj – V petek, 7. julija, bo ob 21. uri v avditoriju Letnega 
gledališča Khislstein nastopil pevec Jan Plestenjak, večni 
poet vseh romantičnih duš, ki predstavlja svoj trinajsti 
studijski album Dvigni krila, naslednika z zlato ploščo 
nagrajenega albuma Večja od neba. Tudi tokrat se je Jan 
pri ustvarjanju pesmi poigral z različnimi žanri in glasbe-
ne zgodbe na albumu povezal z izpovednimi baladami, 
udarnimi rokovskimi ritmi ter melodičnim popom. Poleg 
pesmi iz novega albuma, bo Jan občinstvo nostalgično 
popeljal skozi uspešnice, ki so nastale v obdobju njego-
vega več kot dvajsetletnega glasbenega ustvarjanja, kot 
so Ona sanja o Ljubljani, Soba 102, Iz pekla do raja in 
številne druge.

Jan Plestenjak v Khislsteinu



16

PRAZNOVANJA

TOREK_04. 07. 2017

TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

V
abilo na štiride
seto obletnico va
l ete se je tokrat 
začelo s pesmijo: 
»Štirideset dni? 

Štirideset mesecev? Štirideset 
let??? ''Benti'', de ne morem 
verjet! Kje so tisti fantje mla
di in njihov prešeren nasmeh? 
Kje dekleta mlada, zala, z iskri
cami v očeh? Leta bežijo, pa kaj 
zato, v prsih nam bije srce še 
mlado, še vedno premoremo 

prešeren nasmeh, včasih pa 
tudi iskrice v očeh. Štirideset 
dni? Štirideset mesecev? Šti
rideset let? Ampak še ''zmeri'' 
ne morem verjet!«

Tako je pisalo na vabilu, 
ki so ga prejeli v maju, pra
vi Jana Lušina. »Leta 1977 
nas je 96 zaključilo osnov
no šolo v Železnikih, od teh 
so danes štirje žal že pokoj
ni.« Štirideseto obletnico 
valete pa so potem prazno
vali v začetku junija v resta
vraciji Lušina v Železnikih. 
Odločitev za izbiro lokacije 

verjetno ni bila težka, saj 
jih je kar precej ostalo v Sel
ški dolini, da so se zbrali, pa 
so zaslužni nekdanji sošol
ci Magda Hafner, Martina 
Logar in Aleš Hajnrihar.

Razveselilo jih je, da so se 
vabilu na srečanje ob oble
tnici odzvali tudi razredni
čarka nekdanjega 8. a Marti
na Sedej, 8. b Filip Gartner, 
Nataša Benedik, razredničar
ka nekdanjega 8. c, in takratni 
ravnatelj Franc Benedik.

»Ko smo se pozdravlja
li, smo res lahko videli, da so 

nasmehi še vedno isti. Kakor 
da bi še včeraj skupaj sedeli v 
šolskih klopeh …« nadaljuje 
Lušinova, »tem za pogovor je 
bilo veliko. O tem, kje kdo živi, 
dela, kako je z otroki. Marsiko
mu je prišla na misel kakšna 
neumnost, ki jo je on, ali kdo 
drug 'ušpičil', ko smo še sku
paj drgnili šolske klopi.« 

Večer, ki se je prevesil v 
noč, je minil hitro. Dogo
vorili so se, da se naslednjič 
srečajo čez pet let in ne deset, 
kolikor je minilo od njihove
ga zadnjega srečanja.

VABILO NA OBLETNICO 
VALETE S PESNIŠKO NOTO

Da spomini ne bodo prehitro zbledeli, bo poskrbela tudi fotografija, ki je ob nastala ob srečanju. / Foto: arhiv srečanja (Janez Tolar)

V soboto, 24. junija 2017, sta na Jesenicah sklenila zakon-
sko zvezo Ana Poklukar s Poljšice pri Gorjah in Jure Čebo-
kli s Slovenskega Javornika, na Breznici pa sta se poročila 
Karin Podlogar Lihteneger in Andraž Zorman. V sredo, 
28. junija 2017, sta v Kranjski Gori sklenila zakonsko zvezo 
Sabrina Cep iz Sestrž in Aljaž Kramberger iz Spodnjega 
Porčiča.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 41 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 12 dečkov in 9 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4385 gramov, najlažjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 2370 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 9 deklic in 11 dečkov. Najlažja je bila deklica, 
ki je tehtala 2630 gramov, najtežjemu dečku pa je babica 
natehtala 4210 gramov.

Novorojenčki

Bralec pod šifro Planine si 
je izbral sedem kart in prosi 
za razlago z vprašanjem za 
službo in srčne zadeve. Sam 
si kart ni znal razložiti, saj so 
ga zmedle negativne slike. 
Izbrane karte so Nesreča, 
Hrepenenje, Sovražnik, Božje 
oko, Bolezen, Ljubica in Sreča. 
Takoj vidimo, da prevladujejo 
slabe karte, zato moramo biti 
še bolj pozorni pri razlagi. Že 
takoj na začetku nas prva kar-
ta Nesreča lahko tako ustraši, 
da nam zamegli pogled nap-
rej. A kot vemo, lahko ta karta 
pokaže samo trenutno stanje 
in razpoloženje, ki ni najbolj-
še, ali pa pač razočaranje nad 
situacijo, ki se je zgodila. Ne 
smemo videti le najslabšega 
in je povezovati z dejansko 
nesrečo, pa ni pomembno, 
na katerem področju. Sov-
ražnik ne pomeni nujno, da 
nas obkrožajo samo slabi in 
negativni ljudje, lahko je samo 
sprememba okolja ali pa splo-
šna okolica in previdnost, ki 
je nikoli ni preveč. Karta Bole-
zen ne prinaša vedno bolez-
ni ali slabih odvisnosti. Med 

drugim pomeni, da oseba ne 
rešuje težav, ampak se jim 
izogiba. S tem se težave samo 
prestavijo iz enega mesta na 
drugo stran, izginejo pa zato 
ne, saj slej ko prej ponovno 
pridejo na površje. V službe-
nem okolju vsekakor ni tako, 
kot bi moralo biti, prišlo je do 
razočaranja in neizpolnjenih 
obljub. Treba bo narediti spre-
membe, kar se tudi zgodi, in 
sicer najkasneje v pol leta. 
Srčna oseba čaka na odločitev 
in ima željo po skupni priho-
dnosti.
Na naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s pri-
pisom »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
se dem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Upanje 65«
Zanima me, kako mi kaže v 
ljubezni. Ali bom kdaj srečala 
človeka, s katerim mi bo lepo?
Do sedaj take sreče še nisem 
doživela. Prosila bi vas, da 
mi pogledate tudi, kako bo z 
zdravjem. Zanima me tudi, 
ali bo hči dobil službo, že dogo 
časa je brez. Veliko uspeha še 
naprej in hvala za odgovor.
 Upanje je svetla lučka vsa-
kemu izmed nas. Naslednje 
leto, v obdobju poletja vam 
prihaja ljubezen, tista prava. 
Kdor čaka, dočaka. In imeli 
se boste resnično lepo. Sre-
ča pa ne bo samo kratkotraj-
na, saj je videti, da ljubezen 
ostane in tudi zaživita sku-
paj. Bo vaših let in normalno 
situiran. Zdravstvene težave 
se vam počasi uredijo in vse 
bo prav. Hči bo še v tem letu 
dobila službo. Sreča jo konč-
no čaka tudi v ljubezni, saj se 

ji obeta nova zveza, v kateri 
bo zelo zadovoljna. Lep poz-
drav in srečno.

»Sončnica«
Že ste mi odgovorili in moram 
reči, da sem presenečena, 
ker vedno, kar napoveste, se 
potem tudi zgodi. Tudi horo-
skop vedno preberem. Prosim 
vas za napoved, kaj lahko še 
pričakujem v tem letu. Hvala 
vam.
Vesela sem, da radi pre-
birate mojo rubriko, saj je 
to potrditev za moje delo. 
Razumevanje v družini se bo 
v tem letu precej izboljšalo. 
Najbolj zato, ker bo prišlo 
do pozitivnih sprememb pri 
partnerju. Sin bo presenečal 
še samega sebe. Dokončal 
bo neke zadeve s študijem. 
Tudi čustveno se bo začel 
bolj odpirati in bo s tem pos-
tajal bolj samozavesten. Hči 

s tem nima težav, je pa zato 
bolj ranljiva in težko odpušča 
napake, tako svoje kot tuje. 
Obetajo se ji dobre spre-
membe v ljubezni. Izbrala je 
pravo smer študija in videti 
ima lepe uspehe. Vi osebno 
se boste začeli manj prilaga-
jati in skrbeti za to, da je tudi 
vam dobro. Šole za to ni, a 
izkušnje, ki spremljajo življe-
nje, so tiste, ki učijo. Ene bolj, 
druge manj. Zadnji čas je, da 
storite kaj zase in kot vidim, 
vam bo uspelo. Po naravi ste 
pozitivni, a vsake baterije se 
enkrat izpraznijo in jih je tre-
ba vsake toliko časa ponovno 
napolniti. Srečno! 

»Zmaj«
Sem čisto obupana in ne vem 
več, kaj naj storim. V življe-
nju si najbolj želim ljubezni. 
A ljubezni ni in ni. Ali bom 
sploh kdaj srečna in kdaj se 

bo to zgodilo. Bom imela svo-
je otroke, in če, koliko? Kaj pa 
služba? Hvala.
Draga moja, v upanju se ved-
no dobi nova moč. Pogled v 
karte je razkril same lepe 
dogodke na področju ljubez-
ni, in kmalu, še v tem letu, 
se bo začelo veliko dogajati. 
Najprej boste seveda poteg-
nili črto čez vse tiste, ki so 
vas v preteklosti prizadeli. S 
pogledom nazaj si povzroča-
te trpljenje in slabo voljo. Je 
resnično brez pomena. Prav 
kmalu boste nekoga spozna-
li, in to bo ljubezen na prvi 
pogled – pri obeh. Ta ljube-
zen vam ostane, saj bo tista 
prava. Seveda boste srečni. 
Vidim dva otroka različnega 
spola. Med njima bo zelo 
malo starostne razlike. Zara-
di službe se preveč obreme-
njujete, ne vidim razloga za 
to. Lep pozdrav.

Takole nasmejanega smo v fotografski objektiv v 
soboto na »delovnem mestu« tonskega mojstra 
glasbene prireditve ob občinskem prazniku v Preddvoru 
ujeli Braneta Tičarja, ki je dan prej, 30. junija, praznoval 
51. rojstni dan. Braneta ljudje poznajo še iz zlatih časov 
znanega narodno-zabavnega ansambla Gašperji. Da 
je praznoval, smo izvedeli, ko so na preddvorski oder 
prišli člani Tria Šubic in mu za praznik voščili javno – s 
pesmijo. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
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 7. JULIJ
    18.00    SLOVESNA OTVORITEV TEKMOVANJA
 
                                  NA STADIONU V MEKINJAH

 8. JULIJ
       7.30      START OPEN RACE - EKO RESORT

 

    10.00       START MLADINKE - KISOVEC

     10.00       START MLADINCI 
                                  PRELESNIKOVA DOMAČIJA POD SV. PRIMOŽOM

     10.45      START ČLANICE
                                  PRELESNIKOVA DOMAČIJA POD SV. PRIMOŽOM

                            11.15      START  ČLANI - EKO RESORT

 

      18.00    SLOVESNA RAZGLASITEV
                                  EKO RESORT 
 
                                  

EVROPSKO PRVENSTVO 
V GORSKIH 

TEKIH  
Kamnik 2017

7. - 8. julij / Velika planina / KAMNIK 2017

www.emrch2017-kamnik.si

Nagrade:
1.  Vrednostni bon za 40 evrov za storitve Avtoličarstva in 

avtokleparstva Papež
2.   Dva kupona z 10% popustom na povratno vozovnico za 

odrasle za nihalko in sedežnico na Veliko planino
3. Majica Evropskega prvenstva v gorskih tekih na Veliko planino

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, 12. julija 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

MEDIJSKI POKROVITELJ:
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DRUŽABNA KRONIKA
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Jennifer Garner (45) in Ben Affleck (44) 
sta kljub ločitvi ostala v dobrih odnosih 
zaradi njunih treh otrok. Da so otroci na 
prvem mestu, sta dokazala, ko sta se 
pred kratkim odpravila na skupne počit-
nice na Bahame. »Želita, da njuni otroci 

odraščajo čim bolj normalno, zato prosti čas preživljajo 
skupaj kot družina in tudi ločeno,« je povedal vir, ki pravi, 
da je med njimi veliko spoštovanja in ljubezni, v priho-
dnosti pa igralca ne izključujeta novih partnerskih zvez.

Bivša zakonca skupaj na Bahamih

Igralka  Mayim Bialik (41) zaradi vnetih 
glasilk mesec dni ne sme govoriti. Sla-
bo novico je objavila pod fotografijo iz 
zdravnikove ordinacije in jo delila s svo-
jimi oboževalci na družabnem omrežju. 
V veliko pomoč ji je enajstletni sin, ki ji 

je posodil glas in v njenem imenu pojasnil njeno stanje. 
Igralka je pred kratkim izdala knjigo z naslovom Girling 
Up: How to Be Strong, Smart, and Spectacular.

Zdravje jo je prisililo k molku

Pink (37) je spregovorila o svoji nesojeni 
ljubezni Jon Bon Joviju (55), ki je bil, kot 
pravi, prvi moški, ki ji je strl srce. »Ko se 
je poročil s svojo srednješolsko ljubezni-
jo Dorotheo, nisem šla iz svoje sobe več 
kot en teden. Še danes se spomnim, ko 

so po radiu oznanili njegovo poroko,« je povedala pev-
ka pesmi Setting the World on Fire, ki je bila takrat stara 
komaj osem let.

Jon Bon Jovi ji je strl srce

Jay Z (47) v novi pesmi z naslovom Smi-
le poje o svoji mami Gloriji Carter, ki je 
javno priznala, da je istospolno usmer-
jena. »Sramota in bolečina s strani dru-
žbe je bila zanjo preveč. Ko se zaljubiš, 
jokaj od radosti, in ni važno, ali ljubiš 

njega ali njo,« poje Jay Z. Pesem, ki je del novega albu-
ma 4:44, so navdušeno sprejeli zagovorniki človekovih 
pravic in mnoge istospolno usmerjene skupnosti.

Raperjeva mama je lezbijka

VRTIMO GLOBUS

A. Brun, A. Sodja

N
a Tomšičevi 
ulici v Kranju 
– med Jenkovo 
in Gasilskim 
trgom – je tis-

to soboto dopoldne zažive-
la ulica. Živa ulica, kot so 
jo poimenovali, je bila pre-
žeta s kulturo, posvečena 
kolesom, niso pa pozabi-
li tudi na najmlajše. Tokrat 
so predstavili oziroma bolj 
simbolično odprli še Mes-
tni mačjak za pomoč brez-
domskim mucam, doga-
janje pred njim pa je pos-
premil DJ Zwook oziroma 

Kranjčan Bojan Vukić. 
Urbani sprehod po sobot-
ni kulturni četrti Kranja so 
nadgradili z dogajanjem, 
ki so ga poimenovali Sobo-
tna specialka: Biciklarna, z 
urbano delavnico Popravi si 
kolo! ter zanimivim umetni-
škim pristopom, saj so stara 
kolesa dobivala novo, osve-
ženo podobo pred obisko-
valci. Na koncu pa je potem 
sledila še dražba predelanih 
in unikatnih mestnih koles, 
izkupiček katere bo Layerje-
va hiša namenila za pokrito 
kolesarnico.

Turistično društvo Dov-
je - Mojstrana je pripravi-
lo že 32. tradicionalni Večer 

na vasi z domačim ansam-
blom Zgornjesavci. Na vaš-
kem trgu tako ni manjkala 
niti domača Folklorna sku-
pina Dovje - Mojstrana, ki 
deluje v okviru Kulturnega 
društva Jaka Rabiča. Kot je 
povedal predsednik Turisti-
čnega društva Dovje - Mojs-
trana, ki v teh dneh praznu-
je tudi 110-letnico delovanja, 
Matjaž Podlipnik, je Večer 
na vasi ena najbolj tradicio-
nalnih prireditev v tem kon-
cu, zato so še toliko bolj vese-
li, da se ljudje z veseljem vra-
čajo na prireditev. 

»Letos praznujemo 
110-letnico, kar smo aktivni; 
vse od tujsko-prometnega 

društva do današnjega turi-
stičnega društva. Društev s 
tako tradicijo je zelo malo, 
zato je prav, da se s tem tudi 
pohvalimo,« je še dodal.

Predstavili so tudi knjigo 
Triglavske pripovedke, šti-
rinajst zgodb, ki sta jih pri-
redila France Voga in Met-
ka Kern Trček, napisane pa 
so na osnovi triglavskih pra-
vljic, kot jih je zapisal Mir-
ko Kunčič. Zgornjesavci pa 
so na Večeru na vasi premi-
erno predstavili tudi skladbo 
Aljažev stolp, ki jo je napisal 
domači župnik, priredili pa 
so jo v ansamblu – prvič pa 
so jo tako predstavili kar v 
domači vasi.

ŽIVA ULICA IN VEČER NA VASI
Konec junija so v Kranju pripravili zanimivo dogajanje na Tomšičevi ulici. Turistično društvo Dovje 
- Mojstrana pa je v soboto na Dovjem organiziralo že dvaintrideseti tradicionalni Večer na vasi z 
domačim ansamblom Zgornjesavci.

DJ ZwookSobotna Živa ulica 

Na Živi ulici je imel stojnico s svojimi izdelki tudi kranjski 
Šent'k. Na fotografiji Liljana Vidović in Boris Stančič. 

Biciklarna je združila ljubitelje koles in z nekaj domišljije so 
stara kolesa dobivala novo podobo. 

Večer na vasi in 110-letnico društva je obiskovalcem Večera 
na vasi predstavil predsednik TD Dovje - Mojstrana Matjaž 
Podlipnik. / Foto: Andraž Sodja

V kulturnem programu tradicionalnega dogajanja so 
nastopili domači folklorniki Folklorne skupine Dovje - 
Mojstrana. / Foto: Andraž Sodja

Na eno zadnjih sobotnih modnih dogajanj v Kranju  
se je domačinka in tudi že prepoznavno modno ime 
Tina Pavlin pripeljala s simpatičnim kolesom znamke 
Pony. / Foto: A. B.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: grahova juha, goveji zrezki v omaki, pečen 
mladi krompir, ledenka z drobnjakom, rezine z rabarbaro; 
večerja: sendviči z mortadelo, pečena paprik, lubenica
Ponedeljek – kosilo: fižolova juha z rezanci, dušen piščanec, 
pire krompir, rdeča pesa v solati; večerja: skutni namaz z ze-
lišči, toast, breskve
Torek – kosilo: porova juha, pečeni ribji fileji, drobnjakova 
omaka, blitva s krompirjem po dalmatinsko, nektarine; ve-
čerja: zdrobov praženec, kompot
Sreda – kosilo: špinačna juha, hrenovke, pečen krompir, duše-
ni jajčevci, berivka v solati; večerja: marelični cmoki, kompot
Četrtek – kosilo: špageti z bolonjsko omako, zeljna solata s 
fižolom, melona s sladoledom; večerja: krompir v oblicah z 
zeliščno skuto in kislo smetano, borovničev zavitek
Petek – kosilo: zeljna juha s krpicami, skuše na žaru, krom-
pirjeva solata, sladoled z rdečim ribezom; večerja: pohorske 
omlete, sadni sok
Sobota – kosilo: goveja juha z rezanci, mešano meso na žaru, 
okisan krompir s čebulo, lepinje, sadna kupa; večerja: pala-
činke z orehi in čokolado, sladoled z malinami

Grahova juha

Za 6 oseb potrebujemo: 1 liter svežega graha, 3 litre vode, sol, 
2 žlici masla, 2 žlici moke, pol žlice sesekljanega peteršilja.

V slani vodi kuhan grah pretlačimo ali zmeljemo s paličnim me-
šalnikom in z vrelo vodo vred precedimo. Na maslu naredimo 
svetlo rumeno prežganje s peteršiljem, prilijemo zajemalko gra-
hove juhe in dodamo ostali grahovi juhi. V jušniku dodamo juhi 
opečene žemljice. Če imamo na voljo le suh grah, ga zalijemo z 
vrelo vodo in skuhamo s koščkom zelene, s peteršiljem in dvema 
strokoma česna. Kuhanemu, mehkemu grahu enako kot sveže-
mu primešamo prežganje in za noževo konico ingverja. Osolimo 
in vse skupaj pretlačimo. Suhega graha je za juho dovolj 25 dag.

Rezine z rabarbaro

Potrebujemo: 11 dag masla ali margarine, 11 dag sladkorja, 3 
rumenjake, 11 dag moke, 3 beljake, 50 dag rabarbare, 15 dag 
sladkorja, 1 žlico ruma.

Maslo umešamo s sladkorjem in rumenjaki; ko naraste, prida-
mo izmenoma trd sneg iz beljakov in presejano moko in rahlo 
zmešamo. Testo vlijemo za prst visoko v pomaščen pekač, 
po vrhu pa naložimo na 1 do 2 cm velike narezane koščke 
rabarbare in spečemo v pečici pri 180 stopinjah C. Ohlajeno 
sladico potresemo s sladkorno moko in zrežemo na rezine. 
Priprava rabarbare: Oprano in olupljeno rabarbaro zrežemo na 
koščke, jo potresemo s sladkorjem in pokapljamo z rumom ter 
jo samo na kratko prevremo. Nato jo ohladimo, odcedimo in 
potresemo po testu. Sok, ki ostane, lahko ponudimo k rezinam. 
Za to sladico lahko uporabimo tudi drugo sadje, na primer 
marelice in breskve. Sadje položimo sveže, razpolovljeno na 
testo in ga potresemo s sladkorjem. Breskve prej olupimo.

Puranji ali goveji zrezki
Včasih je dovolj le neka 

malenkostna sestavina, ki 
obogati jed. Puranjim zrez-
kom dodamo kapre, goveje 
zrezke obložimo s paradižni-
kom in sirom, kuskus pa lah-
ko popestrimo z baziliko. 

Za pripravo puranjih zrez-
kov s kaprami potrebujemo: 
4 puranje zrezke, 2 žlici 
moke, 2–3 dl jušne osnove, 
2 žlici vloženih kaper, šče-
pec soli in popra, 2 žlici li-
moninega soka, 1 žlico olja. 

Puranje zrezke na ra-
hlo potolčemo, jih osoli-
mo in popramo. Povaljamo 
jih v moki. V ponvi segreje-
mo olje, na katerem iz obeh 
strani popečemo zrezke, da 
dobijo zlatorjavo skorjico. 
Zalijemo z jušno osnovo, 

pokrijemo in kuhamo 10 
minut. Prilijemo limonin 
sok in dodamo kapre. Poča-
si kuhamo še 15 minut.

Nasvet: Del jušne osno-
ve nadomestimo z belim vi-
nom. Ker so vložene kapre 
zelo slane, mesa ne smemo 
preveč soliti. 

Za pripravo kuskusa z ba-
ziliko potrebujemo: 200 g 
kuskusa, 4 dl vode, 1 žličko 
soli, 20 g masla, 1 šopek ba-
zilike.

Kuskus posolimo, zalije-
mo z vodo in zavremo. Ku-
hamo 5 minut in odstavimo 
s štedilnika. Dodamo nare-
zano maslo in premešamo 
z vilicami. Potresemo z na-
rezano baziliko in ponovno 
premešamo.

Za pripravo govejih zrez-
kov potrebujemo: 4 goveje 
zrezke, 4 rezine sira, 8 ko-
lobarjev paradižnika, 2 žli-
ci olivnega olja, sol in po-
per.

Zrezke na rahlo potol-
čemo in jih z obeh strani 

natremo s soljo in poprom 
ter premažemo z oljem. 
Ponev močno segrejemo 
in nanjo položimo zrez-
ke. Pečemo jih 3 minute. 
Nato temperaturo štedil-
nika zmanjšamo, zrezke 
obrnemo ter pečemo še 3 

minute. Ponev pokrijemo 
in na zmerni temperatu-
ri pečemo do želene trdo-
te – približno 10 minut. Na 
vsak zrezek položimo po 
dva kolobarja paradižnika 
in eno rezino sira. Počaka-
mo, da se sir stopi. 

Janez Logar

Včasih so potovali največ za-
radi iskanja dela. Danes je za-
radi razširjenosti mednarodne 
trgovine ogromno poslovnih 
potovanj, ki so naporna, pol-
na skrbi in nam nikakor niso 
v užitek. Na rednih letalskih 
linijah, kjer je običajno veliko 
poslovnežev, nikoli ne ploskajo, 
na posebnih letih, kjer so turisti, 
pa zelo pogosto. Višji življenjski 
standard nam omogoča poto-
vanja po vsem svetu. Potujemo 
z avtomobili, avtodomi, vlaki, 
letali, kolesi. Skoraj smo prepri-
čani, da se moramo nekam 
odpraviti, saj bomo sicer precej 
čudni dopustniki. Ko se otre-
semo teh družbenih norm in 
pričakovanj, vidimo, da nam je 
doma tudi lahko zelo lepo. In 
še precej manj naporno je.

Zadnja dva tedna sva pre-
živela na Islandiji. Tja pridejo 
predvsem ljubitelji narave in 
neobičajni turisti. To je moč 
opaziti že na evropskih letali-
ščih, kamor priletijo letala iz 
te čudovite skandinavske dr-
žave. Ti popotniki imajo velike 
nahrbtnike, pohodne čevlje, 
vetrovke, debele puloverje. Če 
želi doživeti lepoto Islandije, 
vse to popotnik potrebuje. Na 
poti sva srečala malo družin z 
otroki, pač pa veliko parov, ki 
jim je to letni dopust. Opazil 
sem veliko tako imenovanih 
»begavčkov« – vseh starosti. 
Kot da ne vejo, kam sami s 
seboj. Imajo denar in potujejo 
po vsem svetu. Nekateri takoj 
po študiju, drugi si vzamejo 
eno leto prosto in potujejo, spet 
tretji po upokojitvi želijo videti 
cel svet. Skupno jim je (kolikor 
sem se z njimi pogovarjal), 

da nikjer nimajo obstanka, še 
najmanj pa doma, kjer bi bilo 
življenje tako, kot bi si želeli. 
Z nekaj preprostimi vprašanji 
to hitro povedo. Največkrat 
takšni ljudje potujejo sami in si 
v hostlih (prenočišča s skupno 
kuhinjo in kopalnico) dobijo 
družbo za en dan. Tudi so hit-
ro začudeni, ko se nekdo želi z 
njimi pogovarjati več kot samo 
o potovanjih, posebnostih de-
žel … Pa vendar takšni pogo-
vori postanejo hitro zabavni, 
privlačni in nas medsebojno 
povežejo. Zdi se, da se nas ži-
vljenjske zgodbe bolj dotaknejo 
kot tehnični pogovori o deže-
lah, ki smo jih že obiskovali.

Vsem nam je bilo skupno 
opazovanje, raziskovanje, doži-
vljane lepot Islandije: vulkanov, 
ledenikov, slapov, morja, ptičev, 
kitov, ovc in konj, gejzirjev … 
Nekateri se vračajo, saj je dru-
gačnost tako zelo mamljiva. 
Potovala sva v lastni organi-
zaciji. To pomeni, da nikoli ni 
točno tako, kot sva si zamislila. 
Pričakovani so zapleti, zato je 
nujno znanje tujih jezikov, po-
znavanje interneta in mobilne 
telefonije. Predvsem ni potreb-
na panika, ko ni letalske po-
vezave, ker so jo ukinili, ali ko 
plačilna kartica ne deluje. »Vsi 
ljudje vse vedo,« je rekel Mar-
tin Krpan in »lepa beseda lepo 
mesto najde« je naš stari prego-
vor. Na potovanja se je koristno 
odpraviti s človekom, s katerim 
se radi veliko pogovarjamo in ki 
ga imamo radi. Tako so narav-
ne lepote še veliko lepše.

Kdo in zakaj potuje na 
Islandijo

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

Mojca Logar

Pred dvajsetimi leti sva 
šla z Janezom takoj po moji 
fakulteti in predno sem šla v 
službo za en mesec v Indone-
zijo. Sama z nahrbtnikom. 
Še danes rada poudarim, 
da sem še vedno popotnik, 
in ne turist. Tedaj sva šla v 
džunglo, na vulkan, okusila 
tropske plaže in potapljanje. 
Potem je minilo dvajset let. 
Prišli so otroci, službe, prese-
lili smo se v hišo, premagali 
hudo bolezen. Potovali smo z 
otroki, kot pač s petimi lahko 
potuješ, na morje in v bližnje 
kraje, veliko smo kolesarili in 
planinarili. Potovala sva vsak 
sam po svojih službenih dol-
žnostih. Ko si na poslovnem 
potovanju, moraš tam skleni-
ti posel, navezati nove stike, 
pisati projekte, skrbeti za cel 
avtobus otrok. Na koncu si 
najbolj vesel, da smo vsi živi 
in zdravi prišli domov. 

Ko je Janez pred šestimi 
leti naznanil, da bi zamenjal 
poklic, če se strinjam s tem, 
sem mu odgovorila: seveda, 
podpiram te. Vendar bova za 
prvi višek denarja, prislužen 
v tvojem novem poklicu, šla 
na Islandijo. Sedaj je prišel ta 
čas. Ista nahrbtnika, spalni 
vreči, kuhalnik, nekaj hrane, 
pohodniška obleka za mraz, 
veter, dež … Vse isto. Sva mid-
va še ista kot pred dvajsetimi 
leti? Danes sem šla na Islan-
dijo z več znanja svoje stroke, 
bolj sem se pripravila, prebira-
la tudi sodobno literaturo in 
gledala filme. Videla sem nič 
koliko potopisnih predavanj o 
tej ledeni in ognjeni zemlji. Po 
dvajsetih letih sva tudi midva 
drugačna, bolj povezana, va-
jena reševati težave in zap-

lete, ki jih na popotniški poti 
nikoli ne zmanjka. Islandija 
je raj za ljudi, ki imajo radi 
mir in lepo, drugačno naravo. 
Ljudje, ki so bili v tej severni 
deželi, se ne bodo pohvalili, 
da so bili v super luksuznih 
hotelih, jedli odlično hrano 
in se razvajali v savnah in na 
masažah. Tukaj ljudje hodijo, 
pere jih dež, včasih tudi sneg, 
piha veter, hrana je zelo dra-
ga, zato skrbno kupiš le tisto, 
kar res poješ. Nagrajen pa si s 
čudovitimi slapovi, voda teče 
od vsepovsod, s soncem, ki v 
tem času leta sploh ne zaide 
pod obzorje, videla sva kite, 
tjulnje, veliko vrst posebnih 
ptic, nešteto konj in ovc. Le-
denik in vulkan se prepletata 
in cvetje, podobno našemu 
alpskemu, prekriva mlado 
prst, ki nastane iz razpadajo-
če lave. Bazaltne in granitne 
kamnine so črne in sive barve, 
cvetje rumeno zeleno, vijolič-
no, modro in rožnato. Gore, 
jezera, ledeniške lagune, toli-
ko posebnega na enem mestu, 
da sem enkrat ob koncu dne-
va dejala, ne morem več spre-
jemati toliko novega na enem 
mestu. 

Pa doma? Otroci so bili 
sami. Prišli so starši, sorodni-
ki in prijatelji, vendar so mo-
rali biti sami. Morda so se še 
bolj povezali med seboj. Rok si 
je zlomil roko, k zdravnikom 
ga je vozil Matej. Sedaj ga še 
bolj gleda kot velikega brata in 
vzornika. Oni so najin ponos, 
najino ogledalo. Vredno je 
bilo 20 let vložiti v odnose in 
družino. Za popotovanja bo 
vedno več časa, čas za vzgojo 
pa se že skoraj izteka …

Po dvajsetih letih

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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PRIPRAVLJALNI TEKMI ZA 1. LIGO

ND ILIRIJA 1911

PETEK, 7. JULIJ OB 18. URI
VSTOP NA TEKMO BREZPLAČEN

ISTANBUL BASAKSEHIR FK

SREDA, 12. JULIJ OB 18. URI
DRŽAVNI IN POKALNI PODPRVAK TURČIJE

Vilma Stanovnik

Kranj – Nogometaši kranj-
skega Triglava so sredi ju-
nija začeli s pripravami na 
novo sezono. Pod vodstvom 
novega trenerja Tončija Žlo-
garja so odigrali že tudi ne-
kaj pripravljalnih tekem. Za 
začetek so v Gradcu igrali z 
ruskim Rostovom in zma-
gali z 1 : 0. Nato so prejšnji 
teden na Rogli izgubili z ro-
munsko Astro s 3 : 0, vendar 
je Tonči Žlogar na pot na-
črtno odpeljal le del ekipe, 
v kateri so bili mlajši nogo-
metaši, prišleki iz mladin-
ske vrste in igralci, ki so na 
preizkušnji. 

S Kekovimi varovanci 
neodločeno

Pravi nogometni praznik 
je bil nato prejšnjo soboto v 
Kranju, ko so se domači pr-
vaki 2. SNL na prvi od do-
mačih prijateljskih tekem 

gostili prvake prve hrvaške 
nogometne lige. Varovanci 
nekdanjega slovenskega se-
lektorja Matjaža Keka iz NK 
Rijeka so sicer v Kranj priš-
li kot favoriti, na koncu pa je 
bil rezultat 1 : 1. 

Boj kot trener Matjaž Kek 
je bil po tekmi nasmejan 
Tonči Žlogar. »Z rezulta-
tom sem zadovoljen, videl 
sem nekaj pozitivnih stvari, 
ki smo jih trenirali, zagoto-
vo pa moramo še napredova-
ti. To je bila zelo dobra izku-
šnja za fante. Dali so vse od 
sebe, se nekaj novega nauči-
li, kar je tudi bistvo takšnih 
pripravljalnih tekem. Rezul-
tat daje spodbudo za naprej, 

fantje so videli, da so blizu in 
na dobri poti, zato moramo 
nadaljevati v začrtani sme-
ri,« je povedal Tonči Žlogar.

Prejšnji teden so nogo-
metaši Triglava v bližini av-
strijskega Gradca odigrali 
še pripravljalno tekmo z ru-
skim Amkarjem iz Perma. 
Bordo-beli niso bili tako us-
pešni kot proti Rostovu, saj 
se je tekma končala z rezul-
tatom 3 : 0 v korist Amkarja. 
Trener Tonči Žlogar je tudi 
tokrat s seboj odpeljal meša-
no zasedbo, v kateri so pre-
vladovali najmlajši člani eki-
pi in igralci, ki so na preiz-
kušnji, preostali pa so doma 
opravili še en trening.

Namesto Spartaka Ilirija 
in Zarica

Peto pripravljalno tekmo so 
nato odigrali v soboto, ko so se 
pomerili z avstrijskim prvoli-
gašem WAC ter iztržili neod-
ločen izid 2 : 2. To je bila nova 

zahtevna preizkušnja za orle, 
ki bodo novo tekmo odigrali v 
petek. Žal je bila tekma proti 
ruskemu prvaku Spartaku iz 
Moskve odpovedana, seveda 
pa ljubitelji nogometa v Kra-
nju ne bodo ostali brez zani-
mivih obračunov. V petek na-
mreč v Kranj prihaja ljubljan-
ski drugoligaš ND Ilirija. Tek-
ma se bo začela ob 18. uri. Dan 
kasneje, v soboto, prav tako ob 
18. uri, bo sledila še priprav-
ljalna tekma z Zarico Kranj. 
Obe tekmi si lahko ogledate 
brezplačno.

Na domačem igrišču se bo 
nato ekipa Triglava še zadnjič 
pred začetkom domačega pr-
venstva predstavila 12. julija, 
ko v Kranj prihaja turški pod-
prvak Istanbul Bašakšehir.

Prvo tekmo v prvem krogu 
1. SNL bo Triglav odigral 15. 
julija, ko odhaja k Ankara-
nu. Doma bodo igrali v dru-
gem krogu, ko v Kranj 22. ju-
lija prihajajo državni prvaki 
iz Maribora.

Namesto z Rusi dvoboja s sosedi
Nogometaše kranjskega Triglava, ki novo sezono med prvoligaši začenjajo že sredi tega meseca, v naslednji dneh čaka še nekaj pripravljalnih tekem.  
Žal so prihod v Kranj odpovedali ruski prvaki, ekipa Spartaka iz Moskve, kljub temu pa si bodo v petek in soboto ljubitelji nogometa v Kranju lahko  
ogledali dva zanimiva obračuna, saj se bo Triglav v petek pomeril z ljubljansko Ilirijo, v soboto pa še z ekipo Zarica Kranj. 

Kranjski podžupan Boris Vehovec in predsednik NK Triglav 
Beno Fekonja sta na prijateljski tekmi med ekipama 
domačega Triglava in NK Rijeka kapetanu gostov Andreju 
Prskalu čestitala za naslov hrvaških prvakov in mu izročila 
spominsko darilo. / Foto: Primož Pičulin

Iz Nogometnega kluba 
Triglav obveščajo,  
da lahko sezonske 
vstopnice po 30 odstotkov 
nižji ceni kupite še do 
sobote, 15. julija. 

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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tedenski koledardesetdnevna vremenska napoved

Torek
4. 7. 

14/28 °C

Nedelja 
9. 7.

13/25 °C

Sreda 
5. 7. 

Četrtek
6. 7. 

Petek
7. 7. 

Sobota
8. 7.

15/30 °C 17/31 °C 15/29 °C 14/28 °C

Ponedeljek 
10. 7.

Torek
11. 7.

Sreda
12. 7.

Četrtek
13. 7.

12/24 °C 11/25 °C 14/26 °C 15/27 °C

     vzhod zahod 

4. 7. tor. Urh 5.17 20.56

5. 7. sre. Anton 5.17 20.55

6. 7. čet. Bogomila 5.18 20.55

7. 7. pet. Ciril, Metod 5.19 20.55

8. 7. sob.  Špela 5.20 20.54

9. 7. ned. Veronika,  5.20 20.54

10. 7. pon. Ljubica 5.21 20.53

Kokra – V občini Preddvor še naprej potekajo prireditve v okvi-
ru občinskega praznika. Prejšnjo nedeljo so tako na trgu pred 
cerkvijo v Kokri pripravili že dvanajsti Semenj v Kokri, četrto leto 
zapored pa so ga začeli z blagoslovom koles in kolesarjev. Po 
besedah predsednika Turističnega društva Kokra Jožeta Arneža 
je v vas privabila veliko obiskovalcev iz domače občine in od 
drugod. Še posebej množičen je bil obisk kolesarjev. Domači 
župnik Branko Setnikar je imel za kolesarje lep govor za srečno 
vožnjo na cesti. Pripravili so srečelov, obiskovalci pa so se lahko 
okrepčali z divjačinskim golažem, v kotlu kuhanimi orehovimi 
štruklji z medom in kranjskimi klobasami. Kot vsako leto so 
obiskovalce vabile stojnice s ponudbo domače obrti in izdelkov. 
Posebej veliko zanimanja je bilo za kraljevega pitona, ki so si 
ga lahko obiskovalci pogledali od blizu, se ga dotaknili in se z 
njim fotografirali. Prijetno druženje in ples ob glasbi Peklenskih 
muzikantov so nadaljevali vse do poznega popoldneva.

V Kokri blagoslovili kolesa

Blagoslov koles v Kokri

Urša Peternel

Jesenice – Župan občine Je
senice Tomaž Tom Mencin
ger je v ponedeljek v Kolpernu 

sprejel najboljše učence in 
dijake jeseniških osnovn
ih in srednjih šol. Vseh de
vet let je povprečje ocen, viš
je od 4,50, imelo 33 jeseniških 

osnovnošolcev, na Gimnaziji 
Jesenice je vsa leta odličen us
peh doseglo osem dijakov, na 
Srednji šoli Jesenice pa enajst. 
Župan je vsem podelil knjigo 

Duša slovenska, jim zaželel 
veliko uspeha in sreče na na
daljnji poti, za kulturni pro
gram pa so poskrbeli učenci 
Glasbene šole Jesenice.

Dvainpetdeset najboljših pri županu

Najboljši jeseniški učenci in dijaki z županom in podžupanoma

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
župan Anton Luznar je ob 
občinskem prazniku po
delil priznanja 26 deveto
šolcem in kar enajstim di
jakom zadnjih letnikov, ki 
so vsa leta šolanja doseg
li izjemen oz. odličen us
peh. Med njimi je bila po
sebnega aplavza deležna 
Nika Rant z Zalega Loga, ki 
je za prizadevnost in odlič
nost na dvojezični zvezni 
trgovski akademiji v Celov
cu (med drugim ji je uspe
lo preskočiti letnik) preje
la tudi priznanje koroške
ga deželnega glavarja. Žu
pan je odličnjakom zaže
lel veliko sreče in uspeha 
na nadaljnji poti. Dejal jim 

je, naj tudi v prihodnje os
tanejo zvedavi, raziskoval
ni in kritični ter da naj si 

postavljajo jasne in pred
vsem stvarne cilje, v katere 
morajo verjeti. Odličnjake 

je tudi letos razveselil z 
enodnevnim izletom v Gar
daland.

V Železnikih za razred odličnjakov

V Železnikih je bilo vsa leta odličnih 26 devetošolcev. / Foto: Andrej Tarfila
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 5. 7.
21.10 ALL EYEZ ON ME: LEGENDA O 
TUPACU SHAKURJU
19.50 KLETNA RULETA
18.30 TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ
21.30 DEKLIŠKA NOČ
15.50, 17.50 AVTOMOBILI 3, sinhro.
16.20, 19.40, 21.45 OBALNA STRAŽA
15.00, 17.20 PIRATI S KARIBOV:  
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 5. 7.
20.20 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV
15.50, 19.50 ALL EYEZ ON ME: LEGENDA 
O TUPACU SHAKURJU
18.30, 20.50 KLETNA RULETA
21.10 TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ

18.10 TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ, 3D 
20.40 DEKLIŠKA NOČ
16.30, 18.40 AVTOMOBILI 3, sinhro.
17.30 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.
16.10 VIŠJA PRESTAVA
15.40 OBALNA STRAŽA,  
18.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 7. 7.
21.30 KAVARNIŠKA GOSPODA (letni kino)

Sobota, 8. 7., in nedelja, 9. 7.
18.00 VRABČEK RICHARD, sinhro.
20.30 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV 

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Turistični 
avtobus destinacije Kranj
ska Gora je v soboto začel z 
vožnjami. Trasa poti vklju
čuje več kot deset najatrak
tivnejših turističnih zname
nitosti turistične destinaci
je Kranjska Gora. Avtobus 
na relaciji Kranjska Gora–
Mojstrana (Slap Peričnik)–
Podkoren–Rateče (Planica – 
nordijski center) bo vozil do 
konca avgusta vsak dan od 
9. do 17. ure, septembra pa 
le še ob sobotah in nedeljah. 
Cena vozovnice je 12 evrov, 
otroci do 14. leta se lahko pe
ljejo brezplačno. Namen tu
rističnega avtobusa je po
vezati kraje in turistične 

znamenitosti v Zgornjesa
vski dolini ter vsem s turiz
mom povezanim podjetjem 
in posameznikom omogoči
ti dodatno vsebino pri obli
kovanju in trženju turistič
nih proizvodov, poudarjajo 
na zavodu Turizem Kranj
ska Gora. Avtobus je pose
bej prirejen za panoramsko 
vožnjo, saj steklena streha 
omogoča občudovanje oko
lice z vseh zornih kotov, do
datno vgrajen sistem GPS
vodenja pa obiskovalcu po
nuja predstavitev Zgornje
savske doline, njene kultur
ne in naravne dediščine, ku
linarike in drugih zanimi
vosti v slovenskem, angle
škem, nemškem in italijan
skem jeziku.

Po Zgornjesavski dolini že 
vozi turistični avtobus
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Upravljavec strojev m/ž (Škofja Loka, Mengeš) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. d. , Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Planer proizvodnje m/ž (Komenda) 
Pričakujemo: vsaj VI. stopnjo izobrazbe tehnične ali organizacijske/ekonomske sme-
ri, vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj s področja dela, zaželene izkušnje na po-
dročju planiranja potreb in poznavanje del v okviru procesa operativne nabave, po-
znavanje kanban in drugih pull sistemov, poznavanje sistema Pantheon predstavlja 
prednost. RLS merilna tehnika, d. o. o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod vrbami 2, 
1218 Komenda. Prijave zbiramo do 16. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir energetik m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: izobrazba: inženir fizike, strojništva ali elektrotehnike, poznavanje 
osnov elektrotehnike in strojništva, poznavanje delovanja sistemov v električnem 
vozilu/plovilu – poudarek na baterijskem sistemu, poznavanje energijskih pretvorb 
znotraj elektromehanskih sistemov, poznavanje osnov hlajenja naprav. Quadrofoil, 
d. o. o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica . Prijave zbiramo do 15. 7. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Koordinator odpreme m/ž (Stara Loka) 
Pričakujemo: zaželene izkušnje na primerljivem delovnem mestu (skladišče, opre-
ma), računalniško pismenost, resnost, zanesljivost in natančnost, sposobnost dela 
v timu in pri samostojnem delu. Weber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 29. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomožni delavec v gostinstvu m/ž (Bled) 
Pričakujemo: osnovnošolsko izobrazbo, samoiniciativnost, dinamičnost in sposob-
nost sodelovanja v timu, smisel za red in čistočo. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 7. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni/elektro vzdrževalec m/ž (Bohinjska Bistrica) 
Pričakujemo: končano poklicno ali srednjo šolo strojne smeri oziroma mehatroni-
ke, zaželene so izkušnje na področju servisiranja strojev in naprav, LIP Bohinj, d. o. 
o., Ulica Tomaža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica. Prijave zbiramo do 30. 7. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir mehatronik m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: izobrazba: inženir elektrotehnike, zaželena smer: mehatronika, izku-
šnje z načrtovanjem električnih sistemov, poznavanje programov za risanje elek-
tričnih shem, poznavanje delovanja CAN bus, poznavanje standardov na podro-
čju električnih naprav, poznavanje delovanja sistemov v električnem plovilu/vo-
zilu, organiziranost, zanesljivost, natančnost. Quadrofoil, d. o. o., Partizanska uli-
ca 38, 2310 Slovenska Bistrica. Prijave zbiramo do 15. 7. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Referent plačilnega prometa m/ž (Kranj) 
Največja svetovna menjalnica virtualnih valut Bitstamp išče nove sodelavce za delo 
v oddelku plačilnega prometa. Bitstamp je eno izmed vodilnih podjetij v bitcoin 
ekonomiji, ki svojim strankam nudi varno, zanesljivo, inovativno in uporabniku pri-
jazno storitev. Bitstamp Limited, 5 New Street Square, EC4A 3tw London. Prijave 
zbiramo do 28. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Jesenice) 
Naloge in odgovornosti: izdelovanje orodij in delovnih priprav, vzdrževanje 
in popravljanje orodij in delovnih priprav, preventivno vzdrževanje delovnih 
sredstev, urejanje delovnega okolja ... Hidria Rotomatika, d. o. o., Spodnja Ka-
nomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Prijave zbiramo do 27. 7. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: prevzemanje naročil gostov, strežba, deserviranje, zaraču-
navanje in obračun storitev, skrb za kakovostno in ažurno postrežbo, pripravljanje 
prostorov, opreme in drobnega inventarja za strežbo, vzdrževanje reda in čistoče v 
povezavi s strežbo ... Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 7. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Previjalec m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: gladko (ovoj do ovoja) previjanje varil-
ne žice iz kolutov teže do 900 kg na kolute od 1 do 25 kg, menjavanje vhodnih ko-
lutov, napenjanje žice na stroj ... SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o., Cesta železarjev 8, 
4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 5. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater CNC-laserskega rezalnika cevi in pločevine m/ž (Cerklje na Gorenj-
skem) 
Od vas pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnih strojih, osnovno zna-
nje branja tehniške dokumentacije, natančnost in resnost, osnovno znanje angle-
škega jezika. Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenj-
skem. Prijave zbiramo do 15. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja m/ž (Kranj) 
Si pripravljen preizkusiti svoje vodstvene in organizacijske sposobnosti v podje-
tju, ki je del skupine Iskra ISD? Delovno mesto Projektni vodja prinaša veliko odgo-
vornost. Tvoj seznam zadolžitev zajema: vodenje projektov, izdelovanje in pripra-
vljanje tehnoloških postopkov in tehnološke dokumentacije. Iskra ISD Livarna, d. 
o. o., Savska loka 4 , 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 7. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

Rezultati 53. kroga – 2. julija 2017
1, 4, 12, 13, 22, 34, 38 in 28

Loto PLUS: 11, 16, 20, 31, 32, 33, 34 in 17
Lotko: 5 1 3 2 4 2

Sklad 54. kroga za Sedmico: 900.000 EUR
Sklad 54. kroga za PLUS: 1.265.000 EUR
Sklad 54. kroga za Lotka: 435.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Festival LUFt
Škofja Loka – V soboto, 8. julija, bo v Škofji Loki ponovno pote-
kal festival LUFt. Od 9. do 18. ure bo tržnica z unikatnimi izdelki 
na Cankarjevem trgu, od 10. do 12. ure Zelemenjava (zamenje-
vanje pridelkov, semen, nasveti ...). Ob 10. uri bo na Mestnem 
trgu predstava MozArt!, ob 17. uri pa predstava Zadet od lju-
bezni v izvedbi Mr. Mustache iz Italije. Ob 21.30 bo na Loškem 
gradu predstava Ognjaža v izvedbi Il drago banco iz Italije.

Tržni dan
Tržič – V soboto, 8. julija, bo v starem mestnem jedru Tržiča 
Tržni dan, kjer bo bogata ponudba izdelkov iz lesa, gline, 

volne, domačih dobrot, kot so domač sir in skuta, suhome-
snati izdelki, med, medeni izdelki, zdravilni čaji … 

Torkovi večeri v Stari Fužini
Stara Fužina – Turizem Bohinj letos že 9. leto zapored sku-
paj s Krajevno skupnostjo Stara Fužina - Studor organizira 
Torkove večere v Stari Fužini. Prvi dogodek bo danes, v to-
rek, 4. julija, ko od 16. ure naprej vabijo na domačo tržnico, 
tudi s certificirano ponudbo Bohinjsko/From Bohinj, ob 20. 
uri pa na koncert skupine Joker.

Tekme v smučarskih skokih
Kranj – Smučarski klub Triglav vabi na odprtje nove med-
narodne sezone FIS 2017/18 v smučarskih skokih in ogled 
dveh tekem za Celinski pokal: v petek, 7. julija, ob 19.30 in v 
soboto, 8. julija, ob 9.30 na skakalnici HS 109 v Kranju. Na-
stopilo bo 70 skakalcev iz 17 držav Evrope, Amerike in Azije. 
Med njimi bo 12 slovenskih skakalcev s Petrom in Domnom 
Prevcem na čelu. Vstop na prireditev bo prost.

IZLETI
S kolesom do Bleda
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 6. julija, 
na kolesarjenje, ki bo potekalo na relaciji Naklo–Podnart–
Lancovo–Bled–Lesce–Naklo. Zbor ob 9. uri pred domom 
upokojencev Naklo.

Na Psinski vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 13. julija, 
na Psinski vrh v Avstriji. Odhod s posebnim avtobusom bo 
ob 7. uri izpred Globusa. Hoje bo za štiri ure, višinska razlika 
je 491 m. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 10. julija.

Na Paški Kozjak
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 20. julija, 
na pohod na Paški Kozjak. Odhod s posebnim avtobusom 
bo ob 7. uri izpred Globusa. Hoje bo za tri ure in pol. Vrnitev 
v Kranj bo ob 18.30. Prijave z vplačili spremejajo v pisarni 
društva do ponedeljka, 17. julija.

Na Veliki travnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 27. julija, 
na Veliki travnik (1637 m). Odhod s posebnim avtobusom 
bo ob 7. uri izpred Globusa. Izlet je lahek planinski, vrnitev v 
Kranj je predvidena za okrog 18. ure. Prijave z vplačili spreje-
majo v društveni pisarni do ponedeljka, 24. julija.

Na Blegoš
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi na planinski 
izlet na Blegoš, ki bo v soboto, 8. julija. Članice in člani, ki 

Škofja Loka – V Škofji Loki vsake počitnice že enaindvajseto 
leto zapored poteka program Dobimo se ob pol desetih. 
Letošnji program, ki ga v sodelovanju z več organizatorji 
prireja Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, se je začel na 
začetku tega tedna, mladi pa se dobivajo na odbojkarskem 
igrišču pri Osnovni šoli Jela Janežiča. V primeru dežja imajo 
tudi možnost uporabe telovadnice. Vsak dan se do pol enih 
odvijajo raznovrstne dejavnosti, ki se jih otroci udeležujejo 
brezplačno, program namreč financirajo občina in donatorji. 
Letos pa organizirajo tudi počitniško varstvo pod naslovom 
Zabavne počitnice, ki traja od 8. do 16. ure in vključuje tudi 
prehrano. Ta program je plačljiv, za teden dni bodo starši 
za otroka odšteli 60 evrov. Otroci iz tega programa se bodo 
ob pol desetih vselej pridružili programu Dobimo se ob pol 
desetih. 

Dobivali se bodo ob pol desetih
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ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

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

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

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

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

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

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

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

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

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

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

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

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

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

www.gorenjskiglas.si
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OSMRTNICA

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno 
vest, da se je v 90. letu starosti poslovila naša draga žena, mami, 
babi, prababica, sestra in teta

Marija Mari Kos
roj. Jerman

Drago pokojnico bomo pospremili na zadnjo pot v torek, 4. julija 
2017, ob 17. uri na kranjskem pokopališču. Na dan pogreba bo 
žara od 9. ure v tamkajšnji mrliški vežici. 

Žalujoči: vsi njeni dragi

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

STANOVANJE s kletjo, 40 m2, v Ško-
fji Loki,  Frankovo nas. 68. Interesenti 
pokličite na, tel.: 041/692-298  
 17002190

HIŠE
PRODAM

NOVO hišo ob gozdu in ob vodi, na 
samem v Poljanski dolini, tel.: 04/51-
32-586, 041/845-303 
 17002187

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

APARTMA brunarico, Terme Olimija, 
zelo ugodno, tel.: 030/619-628 
 17002143

GLASBILA
PRODAM

3-VRSTNO diatonično harmoniko Me-
lodija, uglasitev Be Es As, cena po do-
govoru, tel.: 031/302-411 17002185

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17002184

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, hrustavke visokodebelnih 
dreves, dnevno sveže obrane, ugodno 
prodajamo. Kmetija PRINC, Hudo 1 pri 
Kovorju, Tržič, tel.: 041/747-623  
 17002189

MLADO čebulo in česen z zelenjem, 
tel.: 031/641-643 
 17002186

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, tel.: 041/356-292 17002188

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 17002191

OSTALO
PRODAM

KOZOLEC toplar, 4 x 8 m, že razstav-
ljen, star 160 let, cena ugodna, tel.: 
051/649-793 17002183

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA NAŠO restavracijo iščemo kuha-
rico/-ja in natakarja/-ico za pomoč v 
strežbi, z znanjem nemščine. Mesečna 
plača 2.100 EUR/bruto. Mož. preno-
čišča v hiši. 0043/4227-84020. Go-
stilna Singer Walter, Unterschlossberg 
6, Maria Rain, Avstrija   
 17002167

REDNO zaposlim voznika C kategorije 
za razvoz tovora na relaciji Kranj–Ljub-
ljana–Kranj, v dopoldanskem času. G. 
Hafner transtport, d.o.o., Pipanova 4, 
Šenčur, tel.: 040/692-002 
 17002192

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17001830

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17002000

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

Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala 
Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani 
“Ćira” zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore 
do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje.

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

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

        I IZLET / od 22. do 24. septembra 2017

ŠARGANSKA OSMICA IN VIŠEGRAD
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se ga bodo udeležili, se bodo zbrali ob 7. uri pred Domom 
krajanov na Kokrici in se nato s svojimi vozili odpeljali do 
izhodiščne točke, od koder bodo pot nadaljevali peš.

PREDAVANJA

Predavanje znanega danskega fizika
Bled – V sredo, 12. julija, bo ob 17.30 na IEDC – Poslovni šoli 
Bled brezplačno predavanje znanega danskega fizika Hol-
gerja Becha Nielsena iz Niels Bohr Instituta. Prof. Nielsen 
bo pojasnil svoje stališče do odprtih vprašanj teoretične koz-
mologije in fizike osnovnih delcev. Predavanje bo potekalo 
v angleščini.

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo jutri, v sredo, 5. julija, ob 18. uri Petje ljudskih 
pesmi, v četrtek, 6. julija, bo ob 17. uri predavanje Kako do 
boljšega razumevanja v odnosih, v petek, 7. julija, bo ob 19. 
uri uvodno informativno predavanje o učenju Bruna Grönin-
ga. V sejni sobi Občine Cerklje bo danes, v torek, 4. julija, 
ob 9. uri Umovadba za starejše, v Preddvoru bo v četrtek, 6. 
julija, v TIC-u ob 16.30 Kiparjenje v glini. V Šenčurju bodo v 
torek, sredo in četrtek, 4., 5. in 6. julija, na igrišču OŠ Šenčur 
od 10. do 12. ure potekale počitniške aktivnosti za otroke. Za 
vse prireditve so obvezne prijave po telefonu 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Odstranjevanje dresnika
Bled – Občina Bled, Društvo za varstvo okolja Bled in RA-
GOR vabijo na odstranjevanje dresnika ob Blejskem jezeru, 
in sicer v torek, 4. julija. Zbor bo ob 18.30 nad Grajskim ko-
pališčem, kjer se odcepi pot na Blejski grad. Na akciji boste 
spoznali načine, kako se soočiti z dresnikom. Zaželeno je 
orodje – rovke in motike.

Delavnica oblikovanja plakatov
Tržič – Ljudska univerza Tržič obvešča, da bo danes, 4. juli-
ja, od 9. do 11. ure zaradi velikega zanimanja v predavalnici 
univerze še enkrat organizirana brezplačna delavnica izde-
lovanja plakatov, ko se boste na preprost način lahko na-
učili osnovnega oblikovanja plakatov, letakov in Facebook 
pasic v spletnem programu Canva. Delavnica je namenje-
na začetnikom. Obvezne so prijave na: kristina@lu-trzic.si 
ali 04 592 55 51.

RAZSTAVE

Razstava Lučke Šparovec
Radovljica – V četrtek, 6. julija, bo ob 19. uri v galeriji Šivčeva 
hiša odprtje razstave avtorice Lučke Šparovec.

Fotografska razstava metuljev
Tržič – Stanislav Čičerov, član Društva za proučevanje in 
ohranjanje dnevnih metuljev Slovenije, bo s pomočjo foto-
grafij metuljev omogočil vpogled v njihov čarobni svet. Od-
prtje fotografske razstave bo v četrtek, 6. julija, ob 18. uri v 
Galeriji Atrij Občine Tržič. Po odprtju bosta sledila predava-
nje in pogovor o dnevnih metuljih Slovenije.

Razstava o dr. Gregorju Voglarju Carbonariusu
Duplje – V galeriji graščine Duplje bodo v četrtek, 6. juli-
ja, ob 18. uri odprli prenovljeno zgodovinsko dokumentar-
no razstavo o znamenitem Nakljancu dr. Gregorju Voglarju 
Carbonariusu (1651–1717).

PREDSTAVE

Festival gledališča Kropa
Kropa – V petek, 7. julija, bo ob 21. uri pred Fovšaritnico 
(Kropa 28) zaključna predstava Festivala gledališča Kropa, 
in sicer gledališka predstava Romanca v Karlovcu avtorja 
Anžeta Habjana.

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, 041/557-871 17002181

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

IŠČEM

IŠČEM pastirja za pašo ovac na Soriški 
planini, tel.: 031/883-016 17002158

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

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17002182
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Anketa

Milena Benkovič, Kranj:

»Mejno vprašanje naj za 
vselej uredijo tako, da bodo 
zadovoljni tudi Slovenci na 
mejnem območju. Ali bo 
arbitraža kdaj priznana, pa je 
vprašanje. Politiki paše, da se 
vedno nekaj dogaja.«

Rebeca Derling, Šenčur:

»Z odločitvijo arbitražnega 
sodišča nismo najbolj za-
dovoljni. Vseeno upam, da 
bosta državi vendarle enkrat 
za vselej problem rešili. Na 
hrvaško morje bomo pa še 
vedno šli.«

Maruša Lukančič, Kranj:

»Tudi jaz upam, da se bo 
mejno vprašanje končno re-
šilo in da ne bo več prihajalo 
do sporov. Predvsem pa je 
treba poskrbeti za vse tiste, 
ki bodo morali živeti v drugi 
državi.«

Gorazd Kastigar, Kranj:

»Pozdravljam, da se bo mej-
no vprašanje končno rešilo. 
Mislim, da se bo sčasoma 
tudi Hrvaška odločila, ver-
jetno tudi zaradi pritiskov iz 
Berlina, Pariza, da bo arbitra-
žno sodbo spoštovala.«

Simon Šubic

S sodbo arbitražnega sodišča 
o poteku meje med Slovenijo 
in Hrvaško so eni bolj, drugi 
manj zadovoljni. Vsi pa se 
strinjajo, da je treba mejno 
vprašanje čim prej razrešiti. 
Toda, ali je to tudi izvedljivo, 
glede na odklonilno stališče 
Hrvaške, nas je zanimalo.
Foto: Gorazd Kavčič

Mejni spor rešiti 
za vedno

Martin Matko, Naklo:

»Kar se tiče Piranskega zali-
va in kolikor poznam njegovo 
zgodovino, bi moral ves pri-
pasti Sloveniji. Pričakujem, 
da se bomo s Hrvati zdaj spet 
pogajali, a se bojim, da nas 
bodo spet preslepili.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

13/29 °C 15/30 °C12/27 °C

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pred-
vsem na območju Julijskih Alp je možna kakšna popoldanska 
ploha. Jutri in v četrtek bo sončno in vroče. Popoldan bodo 
nastajale posamezne nevihte.

Suzana P. Kovačič

Lom pod Storžičem – Od-
potovali so iz knjižnih čital-
nic in pod nebom in vrhovi 
obiskovalci prisluhnili od-
lomkom iz novejšega pisa-
nja pisateljev, pesnikov in 
prevajalcev Vladimirja Ko-
vačiča, Željka Kozinca, Feri-
ja Lainščka, Mihe Lampreh-
ta, Igorja Likarja, Vinka Mö-
derndorferja, Borisa A. No-
vaka, Toneta Peršaka, Ma-
teja Venierja in Vlada Žabo-
ta. »Sodeloval sem že lani in 
se tudi letos razveselil pri-
jateljske pisateljske drušči-
ne. Predstavil bom odlomek 
iz romana Pohabljenost, ki 
sem ga končal pred nekaj 
dnevi,« je napovedal Vladi-
mir Kovačič in zaigral na vi-
olončelo Sarabando iz 5. su-
ite J. S. Bacha. Izjemnost 
okolja je na vseh dosedanjih 
gorskih literarnih noktur-
nih – prvič je bil v Domu na 
Zelenici, zadnja dva v Domu 
pod Storžičem – okusil pisa-
telj in minister za kulturo 
Tone Peršak. Prebral je od-
lomek iz romana Preobraz-
be, ki naj bi izšel čez nekaj te-
dnov. Igor Likar je izbral po-
ezijo iz nove zbirke Med gla-
som in molkom, Vlado Ža-
bot odlomek iz romana Sveti 

boj, Miha Lampreht zgodbo 
Vertikale 2000, Željko Ko-
zinc poezijo (Moja vas ...), 
Matej Venier prevod Spre-
hod na deželi nemškega ro-
mantika Hölderlina. 

Avtorji so interpretirali 
svoja dela v živo, nekaj pa jih 
je odsotnost opravičilo, med 
njimi Feri Lainšček, njego-
ve izbrane pesmi je inter-
pretiral igralec Janez Škof, 
prav tako ni bilo Borisa A. 
Novaka, brali pa so odlomke 
iz vseh njegovih treh knjig 
epa. Vinko Möderndorfer 

je bil ta čas na filmskem fe-
stivalu v Palermu, pa jim je 
poslal za pokušino odlomek 
Ti si moja zgodba in sporo-
čilo: »Raje bi bil v gorah z 
vami«. S posnetki so se pok-
lonili spominu na dva velika 
sobesednika, na slovenista, 
prevajalca in pesnika dr. To-
neta Pretnarja in na dram-
skega in filmskega igralca 
ter pisatelja Poldeta Bibiča, 
ki je v besede vklesal: »Smo 
v gori, gora je telo kamna, 
telo govorečega kamna.« Z 
verzi Borisa A. Novaka in z 

uglasbitvami Janeza Ško-
fa so se posredno posveti-
li spominu na še dva pesni-
ška maga, Daneta Zajca in 
Tomaža Pengova. Dogodek 
je prenašal Radio Slovenija, 
program Ars, pod zamisel, 
scenarij in režijo je podpi-
san Igor Likar. Rime z gora 
so podprli Društvo sloven-
skih pisateljev – Slovenska 
pisateljska pot, Planinsko 
društvo Tržič, Občina Tržič, 
Knjižnica dr. Toneta Pret-
narja Tržič, Založba Avrora 
in KD Podljubelj. 

Rime v objemu gora
Med tržiške gore je našla pot beseda slovenskih pisateljev, ki so se na petkov večer zbrali v Domu pod 
Storžičem in pred njim na tradicionalnem gorskem literarnem nokturnu Rime z gora.

Željko Kozinc, Tone Peršak in Igor Likar so se v Domu pod Storžičem pripravljali na branje 
odlomkov iz svojih najnovejših del. /Foto: Gorazd Kavčič

Medvode – Občina Medvode občinski praznik praznuje 6. 
julija, na rojstni dan Jakoba Aljaža. S prireditvami v sklopu 
občinskega praznika so začeli že junija, zaključili pa jih bodo v 
soboto, 8. julija, s Pohodom od Jakoba do Jakoba in odprtjem 
ceste v Zavrhu. Osrednja prireditev pa bo jutri, ko se bo ob 
20. uri na Mestnem trgu pred Knjižnico Medvode začela slav-
nostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih nagrad. V 
kulturnem programu bodo nastopili Kulturno društvo Jazzva 
in Marsel Gomboc v sodelovanju s SPM Mojstrana.

Občina Medvode praznuje

Tržič – Zadnji šolski dan sta v prostorih tržiškega Vrtca Palček 
župan občine Tržič Borut Sajovic in Jure Hočevar, predstavnik 
podjetja Gradbeništvo Hočevar podpisala gradbeno pogodbo 
za obnovitvena dela na strehi tega vrtca, ki je bil dograjen in 
adaptiran v letu 1987. Predvidena je ostranitev in zamenjava 
kritine, desk, obstoječe izolacije in vseh kleparskih izdelkov 
na strehi, razen žlebov. Nova bo strelovodna inštalacija in za-
menjana strešna okna. Pogodbena vrednost investicije znaša 
126.469,12 evra z vključenim DDV. Dela bodo potekala do 25. 
avgusta, v tem času otroci obiskujejo druge enote na območju 
Vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Tržič. 

Vrtec Palček bo dobil novo streho

Kranj – Spremenjena uredba o oblikovanju cen reguliranih 
naftnih derivatov, ki jo je vlada potrdila pretekli teden, pri-
naša spremembe pri izračunu modelske cene. Po novem ji 
bodo dodali še dodatek za biokomponento. S prvim julijem 
morajo namreč distributerji k navadnim fosilnim gorivom 
dodajati tudi biogoriva, zato bodo pri oblikovanju cen dolo-
čenih naftnih derivatov upoštevali še ceno biogoriv. Modelske 
cene se še naprej izračunavajo na podlagi štirinajstdnevnih 
povprečij, marži distributerjev za regulirane cene pa se v no-
vem predlogu uredbe ne spreminjata. Na podlagi tega sta 
se regulirani pogonski gorivi, neosvinčeni 95-oktanski bencin 
in dizelsko gorivo, opolnoči za malenkost podražili, in sicer 
za 0,9 oziroma 3,4 centa. Po novem bo liter neosvinčenega 
95-oktanskega bencina stal 1,225 evra, cena dizelskega goriva 
pa znaša 1,144 evra.

Odslej tudi dodatek za biokomponento

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Med svetniški-
mi vprašanji v občini Šen-
čur so pogosta tista o kole-
sarski povezavi med Šen-
čurjem in Kranjem. V pro-
računu imajo namreč za ta 
namen že dve leti rezervi-
ran denar. Kolesarska ste-
za bi mimo poslovne cone 
vodila proti Kranju vse do 
Tuša, kjer je sosednja ob-
čina pred kratkim uredila 
tudi prehod čez cesto, kar 
tudi Šenčurjanom daje upa-
nje, da bo urejanje kolesar-
ske poti sedaj pospešeno. 

Kot je dejal Aleš Puhar iz 
občinske uprave, dogovo-
ri z mestno občino poteka-
jo, tam sedaj razmišljajo, da 
bi kolesarsko pot asfaltirali 
in osvetlili, o tem bi kazalo 
razmisliti tudi za osemsto-
metrski odsek v občini Šen-
čur. Ob tem smo še slišali, 
da je problem na makadam-
skih poteh konflikt med 
uporabniki, predvsem trak-
toristi in kolesarji.

 Kolesarsko stezo načrtu-
jejo tudi v Voklem, a se za-
tika pri soglasjih, kar tudi 
kaže na nesoglasja med raz-
ličnimi uporabniki. 

Kolesarska steza do Kranja


