
GORENJSKA

Na pomoč  
kranjski bolnišnici
Vlada je pred nedavnim s sklepom 
iz naslova ustanoviteljskih obve-
znosti zagotovila dobrih 930 tisoč 
evrov, s katerimi bo Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo Kranj 
lahko poplačala zapadle obvezno-
sti tudi do dobaviteljev. 
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KULTURA

Visoški spet doma,  
na Visokem 
Vrhunec obeleževanj ob stoti oble-
tnici začetka izhajanja Visoške 
kronike je bila gledališka uprizori-
tev romana tam, kjer je ta doma – 
na Visokem. Igralci SNG Drama 
Ljubljana so na dvorišče dvorca 
priklicali duh »visoških«.
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ŠPORT

Nogometaši Triglava 
najprej k prvakom
S podelitvijo priznanj se je tudi 
uradno zaključila osemindvajseta 
slovenska nogometna sezona, ka-
petan naše reprezentance Kranj-
čan Bojan Jokić pa je izžrebal pare 
za novo sezono, ki se bo začela že 
drugi julijski konec tedna.
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KRONIKA

Naplavine zasule  
avtomobila in ceste
Zaradi sobotnega neurja so imeli 
veliko dela tudi gasilci na Gorenj-
skem, najbolj obremenjeni so bili 
v občinah Preddvor, Kamnik in 
Domžale. V Kamniški Bistrici je 
plaz kamenja in blata delno zasul 
parkirana avtomobila.
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aleš Senožetnik

Vodice – Občina Vodice je 
8. avgusta 2002, še v času 
županovanja Antona Koka-
lja, sklenila pogodbo o ure-
ditvi lokacije nekdanje stav-
be Kmetijske zadruge Med-
vode z Gregorjem Klemen-
čičem. Pogodba je določala, 
da bo občina takratni objekt 

zaradi dotrajanosti sanira-
la oziroma porušila, hkra-
ti pa se je zavezala k spre-
membi izvedbenega akta in 
namembnost parcele spre-
meniti za gradnjo objekta 
za stanovanjske in poslovne 
namene v tlorisu 350 kvadra-
tnih metrov. 

Občina Vodice 
izgubila tožbo
Zaradi izgubljene tožbe bo morala Občina Vodice 
izplačati 345 tisoč evrov.

Priloga:

loški glas

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
ne pristaja na selitev ali uki-
nitev bolnišnice na Jeseni-
cah, je glavni sklep seje je-
seniškega občinskega sveta 
prejšnji četrtek. Na njej so 
se seznanili z variantnimi re-
šitvami umestitve bolnišni-
ce v jeseniški občini, ki jo je 
dala izdelati Občina Jeseni-
ce. Iz dokumenta, ki ga je pri-
pravil Atelje Prizma, izhajajo 
tri možne lokacije: širitev na 
obstoječi lokaciji, gradnja na 
Plavškem travniku med regi-
onalno cesto in Savo ali gra-
dnja na Dobravskem polju 
na Blejski Dobravi. 

Bolnišnica naj ostane v občini
Občina Jesenice državi ponuja tri možne lokacije in jo poziva, naj pripravi državni prostorski načrt za 
umestitev regijske bolnišnice na območje jeseniške občine.

Na Jesenicah ne pristajajo na selitev bolnišnice v drugo občino. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Slovenija bo jutri za-
znamovala dan državnosti 
in 28. obletnico osamosvoji-
tve. V čast prazniku bo danes 
ob 21. uri na ljubljanskem 
Kongresnem trgu potekala 
osrednja državna proslava, 
na kateri bo zbrane nagovo-
ril predsednik republike Bo-
rut Pahor. Danes je v pred-
sedniški palači tudi sprejem 
za svojce padlih pripadnikov 
Teritorialne obrambe, mini-
strstva za notranje zadeve in 
civilnih žrtev ter ranjenih v 
vojni za Slovenijo. Na mini-
strstvu za obrambo pa je ob 
dnevu državnosti potekala 

videokonferenca predsedni-
ka vlade Marjana Šarca s pri-
padniki Slovenske vojske, 
ki delujejo v mednarodnih 
operacijah in misijah. Vsa-
ko leto za ta državni praznik 
darujejo tudi zahvalno mašo 
za domovino, ki je bila letos 
že v sredo v ljubljanski stol-
nici, daroval pa jo je nadškof 
metropolit in predsednik 
Slovenske škofovske konfe-
rence Stanislav Zore. Na ju-
trišnji praznični dan bo urad 
predsednika republike tradi-
cionalno odprl vrata obisko-
valcem. 

Dan državnosti zaznamu-
je spomin na 25. junij 1991, 
ko je Slovenija formalno 

postala neodvisna. Na ta dan 
sta bili sprejeti Deklaraci-
ja o neodvisnosti Slovenije 
in Temeljna ustavna listina 
o samostojnosti in neodvi-
snosti Slovenije, sicer slav-
nostno razglašeni naslednji 
dan, 26. junija, na Trgu re-
publike v Ljubljani. Dva dni 
kasneje, 27. junija, se je z na-
padom Jugoslovanske ljud-
ske armade začela sloven-
ska osamosvojitvena vojna, 
v kateri je Slovenija obranila 
neodvisnost. Že leto poprej, 
aprila 1990, so bile v Slove-
niji izvedene prve demokra-
tične volitve. 

Praznujemo dan državnosti
S slavnostno sejo državnega zbora in osrednjo proslavo v Ljubljani bomo 
proslavili jutrišnji dan državnosti. Proslavljajo tudi v številnih krajih po 
Gorenjskem.

Dan državnosti proslavljajo tudi v številnih krajih na Gorenjskem. Na Korenskem sedlu  
so v spomin na osamosvajanje Slovenije in 1. julij 1991 postavili spominsko obeležje. 
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jutri: sončno 
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VREME

Danes bo razmeroma 
sončno z nekaj kopaste 
oblačnosti. Jutri in v sredo 
bo sončno in poletno vroče.

15/30 °C
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ERAZEM STANONIK iz Poljan.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nina Pušlar se bo na svoji poletni turneji ustavila 
tudi v Kranju

Uspešna glasbenica prihaja 
z odličnim bendom in več 
kot ducatom hitov, s katerimi 
redno polni radijske valove,  
5. julija tudi v Letno gledališče 
Khislstein. Za eno najbolj pri-
ljubljenih slovenskih pevk je 
razgibano leto, polno novih 
izkušenj in ustvarjalnih izzi-
vov, v katerem je posnela tudi 
aktualni hit in video Za naju. 
Prihajajoča turneja po grado-
vih, dvorcih in drugih zanimi-
vih prizoriščih pa je nekaj, če-
sar ne smete zamuditi. Ninini 
nastopi slovijo kot zgodbe, ki 
temeljijo na vrhunski glasbeni 
in pevski izvedbi, prepojene s 

čustvi in velikimi odmerki pozitivne energije, tokrat pa bo 
program oblikovan kot prerez Nininega 14-letnega ustvarjanja 
– od zmage na Bitki talentov do obveznih To mi je všeč, Svet je 
tvoj, Za vedno, Poljub na klopci, Ni ona in Za naju, zagotovo 
pa bo predstavila tudi kaj čisto svežega, saj je tako na odrih 
kot v studiu trenutno v polnem ustvarjalnem zagonu. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kdaj 
in kje se bo Nina Pušlar ustavila v Kranju? Odgovore poš-
ljite do petka, 28. junija 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si. 
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Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 18. junija 2019, prejme 
dve vstopnici za ogled Dalmatinskega večera pod zvezdami 
Andreja Lušina iz Železnikov. Nagrajenki čestitamo!

Andraž Sodja

Hrušica – V petek je Obči-
na Jesenice na nekdanjem 
mejnem platoju Karavanke, 
kjer stoji spominsko obelež-
je v spomin na dogajanje v 
času osamosvojitvene voj-
ne, pripravila osrednjo slo-
vesnost ob dnevu državnos-
ti. Ob praporih veteranskih 
združenj in kulturnem pro-
gramu, v katerem so nasto-
pili Pihalni orkester Jese-
nice - Kranjska Gora, pev-
ski zbor veteranov vojne za 
Slovenijo in pevska skupina 
učiteljic Prežihove Mete, sta 
zbrane nagovorila jeseniški 
župan Blaž Račič in Predse-
dnik zveze veteranov vojne 
za Slovenijo generalmajor 
Ladislav Lipič. 

Kot je v uvodnem nago-
voru povedal župan Račič, 
je dan državnosti eden naj-
pomembnejših praznikov, 
saj se spominjamo upora: 
»Dvakrat smo se Slovenci 
uprli, dvakrat svetu sporo-
čili, da se ne pustimo tep-
tati. Pomembno pa je tudi 

sporočilo miru, saj danes, 
ko se v svetu širijo različne 
oblike nestrpnosti, pogos-
to pozabljamo, kaj pomeni 
vojna.« 

Slavnostni govornik je bil 
predsednik združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo ge-
neralmajor Ladislav Lipič. 
Med drugim je dejal: »Osa-
mosvojitev Slovenije je zgo-
dovinski proces, v katerem 
so sodelovale številne gene-
racije Slovenk in Slovencev, 
naša generacija pa je imela 
privilegij in čast, da je omo-
gočila nastanek lastne in sa-
mostojne države. Veterani 
vojne za Slovenijo smo za-
radi opisovanja zgodovine 
uporništva deležni očitkov in 
žalitev, češ da poveličujemo 
obdobja, ki z osamosvojitvijo 
nimajo nič skupnega. Oma-
lovaževanje ali zanikanje 
kontinuitete je za razvoj na-
cionalne zavesti kratkovidno 
in žaljivo do tistih, ki so se 
skozi vso zgodovino trudili 
za narodovo samobitnost, ki 
mora biti nad vsemi svetov-
nimi nazori. Danes je čas, da 

se vprašamo, kaj lahko stori-
mo, da bo država pravičnej-
ša, prijaznejša, enakoprav-
nejša. Bomo to dosegli sklo-
njenih glav? S tišino? Obkro-
žajo nas manipulacije, sov-
ražni govor, populizem 
majhnih politikov in zani-
čevanje različnosti. Sovraž-
ni govor zavijamo v celofan 

svobode govora, soočamo se 
z ozemeljskimi apetiti sose-
dnjih držav, ob katerih se ne 
moremo izogniti primerja-
vam z zahtevami drugih ča-
sov, za katere smo mislili, da 
so bili z zmago protifašistič-
nih sil preseženi. Ob tem ne 
smemo biti tiho – ne doma in 
ne v Evropi.«

Slovesnost na platoju Karavanke
Generalmajor Ladislav Lipič je na slovesnosti ob dnevu državnosti opozoril na pomen prelomnih 
dogodkov, ki so se pred osemindvajsetimi leti odvijali na platoju Karavanke.

Slavnostni govornik na platoju Karavanke je bil 
generalmajor Ladislav Lipič.

Takrat izvoljena Demoso-
va vlada je (tudi v dogovoru z 
opozicijo) pripravila vse pot-
rebne postopke za izvedbo 
plebiscita decembra 1990. 
Na njem se je velika večina 
Slovencev izrekla za odcepi-
tev od Jugoslavije in obliko-
vanje lastne države. Nato so v 
letu 1991 sledile priprave na 
uresničitev tega cilja in 25. ju-
nija je prišlo do sklepnega de-
janja. Sprejet je bil tudi ustav-
ni zakon za izvedbo Temelj-
ne ustavne listine in Deklara-
cijo o neodvisnosti. 

Za dan državnosti bodo 
številne prireditve potekale 

tudi na Gorenjskem. Pra-
znovali so že na nekdanjem 
mejnem platoju Karavanke 
na Hrušici, na mejnih pre-
hodih Rateče in Korensko 
sedlo, v Medvodah, Železni-
kih, Poljanah, Besnici, glav-
nina prireditev pa bo danes 
in jutri. Drevi bodo prire-
ditve ob dnevu državnos-
ti na Koroški Beli, Sv. Još-
tu nad Kranjem, Homcu, v 
Novi Oselici, Gorenji vasi, 
pod lipo v Vogljah, na jutriš-
nji praznični dan pa še v Tr-
žiču, kjer pripravljajo tudi 
tradicionalni pohod po po-
teh Teritorialne obrambe, v 
Škofji Loki, na Trebiji, v Ka-
mniku ...

Dan državnosti
31. stran

Marjana Ahačič

Rateče – Konec tedna so po 
vsej Gorenjski organizirali 
slovesnosti ob dnevu držav-
nosti, med drugim tudi pri 
spominskem obeležju pri 
nekdanjem mejnem preho-
du Rateče in na Korenskem 
sedlu, kjer je združenje ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Zgornje Gorenjske v soboto 
postavilo novo spominsko 
obeležje v spomin na osa-
mosvajanje Slovenije in na 
1. julij 1991, dan, ko je Te-
ritorialna obramba Zgornje 
Gorenjske na Korenskem 
sedlu prevzela nadzor nad 
državno mejo. 

»Gre za proces, ki je pred 
28 leti spremenil pot sloven-
skega naroda, ki je utrl Slove-
niji in njenim državljanom 
pot v svobodno Evropo,« je v 
nagovoru poudaril kranjsko-
gorski župan Janez Hrovat. 
Slavnostni govornik na pri-
reditvi je bil Anton Albreht, 
domačin iz Podkorena. »V 
nedeljo, 30. junija, zjutraj, 
sta bila s Korenskega sedla 
izstreljena dva strela v pobo-
čje Vitranca. Brez večjega po-
misleka sem odšel proti Ko-
renskemu sedlu. Straža pod 

robom me je zaustavila, nato 
pa odpeljala do mesta, kjer 
je zdaj stoji spominsko obe-
ležje. Na vogalu Kompaso-
ve stavbe je ob mizi stal Sta-
nislav Kneževič, komandant 
jugoslovanske vojske. Potr-
dil mi je, da ve, da so skoraj 
vsi mejni prehodi že v slo-
venskih rokah, in dejal, da 
bo, ko bo odbil ukaz, tudi 
sam z vojsko zapustil Ko-
rensko sedlo. Spomnim se, 
da mi je rekel, naj razumem, 
da mora kot vojak spoštova-
ti in upoštevati povelja nadre-
jenih. Pokazal mi je, da voja-
ki na Korenskem sedlu niso 
povzročili nobene škode. Po-
mirjen sem se vrnil v doli-
no. V celotnem času so kra-
jani Podkorena doživljali ne-
majhen strah in stres. V tem 
času se je nesebično in pogu-
mno izkazal gospod Jaša Je-
linčič, poročnik Teritorial-
ne obrambe, in vsi, ki so tak-
rat sodelovali z njim. Hva-
la vsem, ki ste pripomog-
li k dobri rešitvi brez žrtev. 
Imamo lastno državo, to ni 
majhna stvar. Želel bi, da bi 
se tega tudi v vsakdanjem živ-
ljenju bolj zavedali.«

Kot je v nagovoru opozoril 
podpredsednik Območnega 

združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Zgornja Go-
renjska Janko Sebastijan 
Stušek, se prelomnih do-
godkov ob osamosvajanju 
Slovenije seveda vsak posa-
meznik spominja s svoje-
ga zornega kota. »Spomeni-
ki so priča in dokaz o tem, 
kar se je dogajalo – tudi za 
mlade, ki takrat še rojeni 
niso bili. Naj nam današ-
nji dan ostane v spominu, 

vsem drugim, ki bodo hodili 
tod mimo, pa v opomin, da je 
treba vedno nekaj storiti, če 
hočeš, da se bo kaj spreme-
nilo. Ni dovolj samo misliti 
in dejanje preložiti na rame-
na drugega. Ponosen sem, 
da sem del tiste organizaci-
je, ki je na tisti ponedeljek, 1. 
julija, na Korenskem sedlu 
razorožila predstavnike JLA 
in jih neoborožene odpeljala 
nazaj v kasarno.«

Obeležje na Korenskem sedlu
Veterani vojne za Slovenijo so skupaj z Občino Kranjska Gora na Korenskem sedlu postavili obeležje v 
spomin na dan, ko je tedanja Teritorialna obramba pred osemindvajsetimi leti razorožila jugoslovansko 
vojsko in prevzela nadzor nad državno mejo. 

Slavnostni govornik predsednik vojnih veteranov občine 
Kranjska Gora Anton Albreht / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Interpelacija ministra za obrambo Karla Erjavca, ki 
jo je vložil SDS, podprli pa so jo tudi v NSi in SNS, v petek v 
državnem zboru ni prejela zadostne podpore. Po 14-urni raz-
pravi jo je podprlo le 35 poslancev (potrebovali so 46 glasov), 
proti pa jih je bilo 39. Erjavcu so med drugim očitali zlorabo 
obveščevalno-varnostne službe ter odgovornost za prekorači-
tev pristojnosti ter zavajanje, laganje poslancem in javnosti v 
primeru nočnega streljanja na Počku. Erjavec je očitke zanikal, 
interpelacijo pa označil za nestrokovno pripravljeno.

Erjavec ostaja obrambni minister
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Počitnice naj bodo počitnice

KOMENTAR
Ana Šubic

Danes se za šolarje za-
čenjajo težko pričako-
vane počitnice in tako 

bodo dobra dva meseca brez 
obveznosti, povezanih s šolo. 
Roko na srce, niti v nižjih ra-
zredih jih ni prav malo. Sem 
mama drugošolke in se že se-
daj včasih čudim, kako zelo 
hitro jemljejo učno snov – pa 
tudi njeni obsežnosti. V na-
boru angleških besed, ki jih 
obvlada moja drugošolka, je, 
priznam, tudi nekaj takšnih, 
ki sem jih sama že davno po-
zabila. K sreči imam pridno 
šolarko, ki ji doma ni treba 
kaj dosti delati za šolo in jo 
(vsaj za zdaj) res rada obisku-
je, je pa obremenjenost učen-
cev seveda iz leta v leto večja, 
kar zelo pogosto poslušam od 
staršev starejših šolarjev. Tudi 
zato naj bodo počitnice tiste 
prave, brezskrbne, ko naj si 
otroci odpočijejo in povsem 
odmislijo šolo.

Pedagogi, med njimi tudi 
priznani Marko Juhant, 
odsvetujejo ponavljanje sno-
vi v počitniških dneh. Ali to 
velja tudi, če je otrok pri ne-
kem predmetu šibek, sem ga 
vprašala v najinem lanskem 
intervjuju. Šibek naj bo prve-
ga septembra, starši naj imajo 
do takrat doma otroka in naj 
ga tako tudi obravnavajo, ne 
pa kot šolarja, mi je odvrnil 
in dodal, da se bodo s šibki-
mi področji znova ukvarjali 
v novem šolskem letu. Lah-
ko je otrok med počitnicami 
vključen v kakšno aktivnost, 

s katero ima sam veselje in ga 
zanima, vendar, tako Juhant, 
ni isto, če starši pod pretvezo 
vključijo otroke v razne tabore, 
na katerih se bodo spotoma še 
malo naučili angleščino, ob-
delali matematiko ... Znani 
specialni pedagog opozarja, 
da počitnice potrebujejo tudi 
tisti otroci, za katere starši 
mislijo, da v šoli niso nič de-
lali. Takšni otroci imajo pravi-
loma precej naporno življenje, 
kar se tiče vrstnikov. »Masira-
jo« jih učitelji, starši in še kak 
strokovnjak, da bi jih spravili v 
red, kar je za te otroke izjemno 
naporno, je razložil. 

Tudi drugi strokovnjaki se 
strinjajo, naj otrokom med po-
čitnicami privoščimo počitek, 
tako kot naj bi starši vsaj pra-
viloma med dopustom imeli 
dopust v pravem pomenu bese-
de. Svetujejo, naj se z otrokom 
v prostih dneh raje ukvarjamo, 
počnemo tisto, za kar nam 
med letom pogosto zmanj-
ka časa, naj se povežemo kot 
prava družina … Nasvet, ki je 
zelo na mestu ob vsakodnevni 
naglici, ki jo v sodobnih druži-
nah še kako dobro občutimo. 
Jeseni bo šolski prag prestopila 
še mlajša hči, pa smo že doslej 
ob popoldnevih marsikdaj lovi-
li skupne proste minute, kljub 
temu da tistega »pravega« dela 
za šolo še ne poznamo in da 
z možem nisva ambiciozna 
starša, ki bi hčerki vključeva-
la v vse možne popoldanske 
dejavnosti, pri katerih naj bi 
razvijali svoje talente. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Petrovi prijatelji, so-
borci so se že ob prvi oble-
tnici njegove smrti odloči-
li, da na mestu bojnega spo-
pada med skupino teritori-
alcev, v kateri je bil tudi po-
kojni Peter Petrič, in vojaki 
JLA postavijo obeležje, ki bo 
spominjalo na tragični do-
godek. To je bilo junija leta 
1992, spominsko obeležje 
pa je bilo leseno. Čeprav je 
bilo lično izdelano, ga je zob 
časa načel in zato se je Petrov 
znanec kamnosek leta 2011 
odločil znamenje zamenjati 
s kamnito ploščo. To je bilo 
narejeno ob dvajseti obletni-
ci spopada, leta 2011.

»Letos, ko naše združe-
nje obeležuje dvajsetletnico 
obstoja, se je predsedstvo 
odločilo, da postavi novo, 
stabilnejše obeležje v obli-
ki kamnitega spominskega 
groba. S tem so se strinja-
li tudi vsi nekdanji Petro-
vi soborci, ki so takoj popri-
jeli za delo in večino nalog 
opravili prostovoljno. Naj 
ob tem povem, da je Sloven-
ska vojska imela pred nekaj 
leti namen povsod, kjer so 
padli pripadniki Teritorial-
ne obrambe, postaviti traj-
na obeležja, vendar več kot 
do ogleda kraja dogodka ni 
prišlo,« pravi predsednik 
Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Kranj Anton Re-
šek in pojasnjuje, da bo obe-
ležje postavljeno na mestu, 
kjer je pokojni Peter Petrič 

z bojnimi tovariši padel pod 
streli agresorjevih vojakov. 
To mesto je na robu gozda, 
približno na sredini letali-
ške steze, zahodno od po-
tniškega terminala. 

Peter Petrič je bil vzoren 
vojak

Peter Petrič je bil rojen v 
Šenčurju leta 1954, bil je po-
ročen, oče treh otrok, na-
zadnje je bival v Cerkljah, 
kjer sta si z ženo postavila 
hišo. Po poklicu je bil kle-
par, njegova zadnja zaposli-
tev pa je bila na Letališču Br-
nik. Več let je bil pripadnik 
Teritorialne obrambe obči-
ne Kranj. Razporejen je bil 

v enoto, katere pripadniki 
so imeli orožje in del streli-
va na hrambi doma. Naloga 
te enote in njenih pripadni-
kov je bila predvsem obram-
ba širšega območja letali-
šča, enota pa je bila kot ce-
lota vključena v tako imeno-
vani sistem obrambe mesta 
Ljubljana, v katerega je spa-
dalo tudi letališče. Odzivni 
čas te enote je bil zelo kra-
tek in so lahko pripadniki 
prišli na mesto zbiranja že 
z orožjem v rokah. »Peter je 
bil vzoren vojak, za svoj pri-
spevek k obrambi domovine 
je bil posmrtno odlikovan 
leta 1991 s častnim znakom 
svobode Republike Slove-
nije za izjemne zasluge pri 

obrambi domovine,« pravi 
Anton Rešek in pojasnjuje, 
da se v spomin na osamosvo-
jitvene dogodke leta 1991 in 
v počastitev dneva državnos-
ti OZVVS Kranj vsako leto 
vključuje v svečanosti po Go-
renjski.

Vrsta svečanosti

Letos poleg postavitve no-
vega spominskega obeležja 
Petru Petriču, ki bo v petek, 
28. junija, ob 17. uri skupaj z 
Občino Jezersko in PVD Se-
ver Gorenjska v soboto, 29. 
junija, ob 11. uri na Jezer-
skem vrhu organizirajo sve-
čanost v spomin na obvaro-
vanje takratnega mejnega 
prehoda. 

»V nedeljo, 30. junija, ob 
9. uri se vsako leto zbere-
mo na planini Jezerca, od 
koder se v pohodni koloni 
povzpnemo do stolpa RTV 
na Krvavcu, ki so ga 2. juli-
ja leta 1991 raketirala letala 
JLA. Letos bo to že peti tra-
dicionalni pohod. Naslednji 
teden, 4. julija, pa se bomo 
ob 14. uri zbrali na Letali-
šču Jožeta Pučnika na Brni-
ku, kjer PVD Sever Gorenj-
ska organizira svečanost v 
spomin na dogodke na leta-
lišču v letu 1991,« pojasnjuje 
Anton Rešek in na slovesno-
sti vabi vse člane združenja 
in tudi vse druge, še poseb-
no pripadnike tretjega bata-
ljona 21. brigade Teritorial-
ne obrambe, ki so bili udele-
ženci osamosvojitvenih do-
godkov.

Petriču spominsko obeležje
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj bodo ob dvajsetletnici združenja na 
Brniku postavili spomenik Petru Petriču, slovesnost pa bo ta petek. 

Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Kranj Anton Rešek / Foto: Primož Pičulin

Cveto Zaplotnik

Kranj – V prvih letih samo-
stojnosti se je Slovenija spo-
padala z visoko stopnjo infla-
cije, v letu 1991 je bila skoraj 
250-odstotna, pod deset od-
stotkov je padla šele leta 1995, 
v letu 2015 smo imeli celo de-
flacijo, lani je bila inflaci-
ja 1,4-odstotna. V prvih letih 
po osamosvojitvi, ko se je slo-
vensko gospodarstvo spopa-
dalo z izgubo jugoslovanske-
ga trga in z uvajanjem tržne-
ga gospodarstva, se je moč-
no upočasnila tudi gospo-
darska aktivnost: v letu 1991 
se je bruto domači proizvod 
(BDP) realno zmanjšal za 8,9 
odstotka in leto kasneje za 5,5 
odstotka. V zadnjih petih le-
tih slovensko gospodarstvo 

(po svetovni gospodarski in 
finančni krizi) okreva z let-
nimi rastmi od tri do pet od-
stotkov, še bolj kot prej pa se 
kaže velika povezanost slo-
venskega gospodarstva s tu-
jimi trgi. Spremenila se je 
tudi struktura gospodarstva: 
v BDP-ju se je močno zmanj-
šal delež kmetijstva, industri-
je in gradbeništva, hkrati pa 
se je zelo povečal delež sto-
ritev. Najpomembnejša slo-
venska trgovinska partneri-
ca je v vseh letih po osamo-
svojitvi ostala Nemčija, pri 
trgovanju z drugimi članica-
mi Evropske unije se je naj-
bolj povečalo trgovanje z Av-
strijo, izrazito se je pove-
čal uvoz iz Kitajske. V letu 
1991 je Slovenijo obiskalo 
1,4 milijona turistov, lani 5,7 

milijona, primerjava pa zara-
di spremenjene metodologi-
je ni povsem zanesljiva. Cene 
so od leta 1991 do danes na-
raščale počasneje kot plače. 
Lani je prebivalec Slovenije s 
povprečno plačo moral delati 
za kilogram kruha skoraj tre-
tjino manj časa kot leta 1991, 
za kilogram sladkorja trikrat 
manj, za kilogram kave štiri-
krat manj, za nov osebni avto-
mobil znamke Renault Clio 
še enkrat manj ... 

Od osamosvojitve do da-
nes se je močno spremenila 
tudi demografska slika. Pre-
bivalstvo Slovenije se stara: 
1. januarja 1991 je bila pov-
prečna starost prebivalcev 
35,9 leta, 1. januarja letos pa 
že 43,4 leta. Delež mladih 
(mlajših od 15 let) se je v tem 

obrobju zmanjšal z 21 na 15 
odstotkov, delež starejših 
(starih 65 let in več) pa zvišal 
z 11 na skoraj dvajset odstot-
kov. V šolskem letu 2018/19 
je bilo osnovnošolcev sko-
raj 39 tisoč manj kot v letu 
1991/92. Število upokojen-
cev je v tem obdobju poraslo 
s štiristo na 617 tisoč, obču-
tno se je poslabšalo razmer-
je med upokojenci in zavaro-
vanci, prav tako tudi razmer-
je med plačami in pokojni-
nami. Leta 1991 so povpreč-
ne neto starostne pokojnine 
dosegale 78,4 odstotka pov-
prečne neto plače, lani le še 
58,5 odstotka. Življenjska 
doba prebivalstva se daljša: 
v letu 1991 je bila povprečna 
starost umrlih sedemdeset 
let, predlani pa skoraj 78 let. 

Na vseh področjih velike spremembe
Statistični urad je ob dnevu državnosti pripravil primerjavo o tem, kaj se je v Sloveniji spremenilo  
v zadnjih 28 letih, torej od osamosvojitve do danes.
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Vsaka izmed treh možnih 
lokacij ima prednosti in sla-
bosti. Prenova in širitev na 
obstoječi lokaciji bi bili fi-
nančno najbolj smotrni, saj 
je večina stavb že zgrajenih, 
država pa je že doslej name-
nila znatna sredstva za ob-
novo stavb in gradnjo urgen-
tnega centra. Poleg tega je 
območje v samem mestu in 
je opremljeno z vso potreb-
no komunalno infrastruktu-
ro. Urejena je parkirna hiša 
s heliportom, občinski pro-

storski dokumenti pa omo-
gočajo tudi širitev na Šran-
čev travnik. Prednost je tudi 
bližina doma starostnikov. 
Na drugi strani pa je lokaci-
ja ujeta med cesto in hrib, se-
danje stavbe iz leta 1948 pa 
bi le težko obnovili v skladu 
z vsemi sodobnimi zahteva-
mi.

Prednost zemljišča na 
Plavškem travniku pod Hru-
šico je v tem, da je v lasti Ob-
čine Jesenice, je dobro do-
stopno z avtoceste, slabost 
pa je bližina Save, ki lahko 
tudi poplavlja, in deponije 
Mala Mežakla, s katere se v 
zadnjem obdobju širi nepri-
jeten smrad. 

Tretja možna lokacija pa 
je Dobravsko polje na Blej-
ski Dobravi. Območje je do-
volj veliko za novogradnjo, 
urejena je dovozna cesta, ki 
omogoča direkten dostop z 

avtoceste. Slabost je v tem, 
da bi bila potrebna spre-
memba namenske rabe iz 
kmetijskih v stavbna zem-
ljišča. 

Seje občinskega sveta se je 
udeležil tudi direktor Splo-
šne bolnišnice Jesenice Ja-
nez Poklukar, ki je dejal, da 
je vesel, da so dobili omenje-
ni dokument, ki bo osnova 
za nadaljnje razprave glede 
umeščanja bolnišnice. Po 
njegovem mnenju bi bila 
še najboljša lokacija na Blej-
ski Dobravi. Vrednost no-
vogradnje je sicer ocenjena 

na dvesto milijonov evrov. A 
kot je poudaril Poklukar, bo 
odločitev na koncu sprejela 
država, zato je treba apelirati 
nanjo, da bo na podlagi prip-
ravljenega dokumenta pris-
topila k sprejetju državnega 
prostorskega načrta za ume-
stitev nove bolnice na obmo-
čje občine Jesenice. 

Ob koncu razprave so ob-
činski svetniki podprli zah-
tevo, da bolnišnična dejav-
nost ostane na območju ob-
čine Jesenice, Splošna bolni-
šnica Jesenice pa se preobli-
kuje v regijsko bolnišnico. 
Obenem so pozvali ministr-
stvi za zdravje ter okolje in 
prostor, da pristopita k izde-
lavi državnega prostorskega 
načrta za eno od treh lokacij 
na območju občine Jesenice 
za potrebe razvoja Splošne 
bolnišnice Jesenice kot re-
gijske bolnišnice.

Bolnišnica  
naj ostane v občini
31. stran

Župan Blaž Račič je poudaril, da je ministru za 
zdravje že predstavil stališče Občine Jesenice glede 
umestitve bolnišnice in njenega pomena za občino 
Jesenice. Minister pa je na nedavni koordinaciji 
županov Zgornje Gorenjske poudaril enega ključnih 
problemov v zdravstvu, to je pomanjkanje delovne sile, 
ki je ena večjih ovir tudi pri načrtovanju prihodnjih 
bolnišnic. Tako je najprej treba rešiti problem kadrov, 
šele naslednji korak bo nova bolnišnica; do izgradnje 
naj bi prišlo v desetih letih.

Urša Peternel

Breznica – Na seji občinske-
ga sveta v Žirovnici so se 
občinski svetniki seznani-
li tudi z varnostnimi razme-
rami v občini ter delom re-
darstva in policije. Kot eno 
večjih težav so med drugim 
omenili problematiko pas-
jih iztrebkov. Po besedah 
župana Leopolda Pogačarja 
namreč številni občani svoje 
ljubljenčke vozijo po kmetij-
skih površinah in ne upora-
bljajo vrečk in pasjih košev, 
temveč pasje kakce puščajo 
v naravi. Podobno so menili 

občinski svetniki, ki so opo-
zorili tudi, da psi prevečkrat 
tekajo naokoli, ker lastniki 
ne pazijo nanje.

Vodja Medobčinskega in-
špektorata in redarstva ob-
čin Jesenice, Gorje, Kranj-
ska Gora in Žirovnica Bo-
štjan Omerzel je potrdil, da 
je težav z nepobiranjem pas-
jih iztrebkov na javnih in 
kmetijskih površinah pre-
cej. Redarji opravljajo re-
dno preverjanje lastnikov 
psov, če imajo pri sebi pri-
bor za pobiranje iztrebkov 
in če uporabljajo povodec 
za psa. A dejstvo je, je dejal 

Omerzel, da je v občinah Ži-
rovnica, Jesenice in Kranj-
ska Gora registriranih šti-
ri tisoč psov, tako velikega 
števila pa redarji ne morejo 
nadzirati. 

Ob tem je župan predlagal, 
naj začnejo uporabljati prik-
rite metode; če se namreč re-
dar pripelje sredi belega dne, 
imajo vsi pse na vrvici in pri 
sebi vrečke za iztrebke. A 
Omerzel je pojasnil, da nima-
jo pristojnosti, da bi lahko iz-
vajali prikrito kontrolo. Zato 
je še naprej treba predvsem 
ozaveščati lastnike psov.
Na seji so občinski svetniki 

opozorili tudi na previsoke 
žive meje, odlagališče avto-
mobilov v Mostah in na par-
kiranje avtodomov na par-
kiriščih, ki niso namenjena 
temu.

Na območju žirovniške 
občine so sicer inšpektorji 
lani največkrat ukrepali za-
radi posegov v ceste in ob-
činska zemljišča, nedovolje-
nega odlaganja odpadkov, 
priklopov na kanalizacijo in 
nedovoljenih gradenj in po-
segov v prostor. Redarji pa 
so nadzirali mirujoči pro-
met, urejali promet na prire-
ditvah, sodelovali pri varova-
nju otrok na poti v šolo, nad-
zirali hitrost z radarji ... Po-
sebno pozornost so že lani 
namenjali prav nadzoru ob-
veznosti lastnikov psov. 
Delo na območju občine so 
opravljali tudi na kolesu, je 
še povedal Omerzel.

Problem s pasjimi kakci
V žirovniški občini opozarjajo na problem nevestnih lastnikov psov,  
ki ne pobirajo pasjih iztrebkov.

Andraž Sodja

Jesenice – Iz šal in statistike 
je znano, da je jeseniška na-
rodnostna in kulturna sesta-
va zelo pestra. Nekatera ve-
lika mesta so postala talilni-
ce kultur, ki jemljejo različ-
ne kulture in iz njih ustvarja-
jo svojo novo kulturo, na Je-
senicah pa je iz tega pestre-
ga narodnostnega recepta 
nastala mavrica, Kulturna 
mavrica Jesenic, ki že 13 let 
pripadnikom različnih kul-
tur, predvsem iz nekdanje 
skupne države, ponuja oder 
in prostor, da se predstavijo. 
Tako je bilo tudi letos, ko so 
se na paradi po ulicah žele-
zarskega mesta ter na vrhun-
cu dogajanja, skoraj dvourni 
kulturno-kulinarični posla-
stici v Dvorani Podmežak-
la predstavili člani folklorne 
skupine Julijana, Kulturno, 
prosvetno, športno in huma-
nitarno društvo Vuk Karad-
žič, Kulturno športno dru-
štvo Bošnjakov Biser, KUD 
Triglav Slovenski Javornik, 
Makedonsko kulturno dru-
štvo Ilinden, pihalni orkester 

Jesenice - Kranjska Gora in 
letošnji gostje, KUD Abra-
ševič iz Kraljeva ter Folklor-
na skupina Dukati iz Čačka 
v Srbiji.

Kot je po prireditvi pove-
dal jeseniški župan Blaž Ra-
čič, je ta prireditev tisto, kar 
pooseblja Jesenice: »Verja-
mem, da je ta prireditev ena 
najlepših v občini Jesenice, 
saj smo na njej na neki na-
čin prisotni vsi in pokažemo 

vse, kar znamo oziroma vse, 
kar v bistvu smo. Če znamo 
prisluhniti eden drugemu 
in bogastvu vsakega od nas, 
bomo ustvarili boljši svet.« 
Podobnega mnenja je tudi 
vodja Mladinskega centra 
Jesenice Ana Kozamernik, 
ki je dodala, so letos vpelja-
li nekaj sprememb in prire-
ditev strnili na en dan: »Gre 
za dogodek, ki privabi ši-
roko paleto obiskovalcev, s 

preverjenim receptom, tr-
dimi temelji, na katerih 
prireditev raste. Gostova-
nja bomo ohranili, želimo 
si razširiti prireditev, tudi z 
drugimi narodi in kultura-
mi, ki živijo na tem podro-
čju, kako pa to doseči pa so 
različne ideje, vendar se pri 
tem zavedamo, da brez pro-
stovoljcev, ki so že vseh 13 
let srce in duša te prireditve, 
ne bo šlo.«

Kulturna mavrica Jesenic
Na Jesenicah so s 13. tradicionalno Kulturno mavrico znova na piedestal postavili tisto, kar številni 
Jeseničani vidijo kot največje bogastvo mesta – pestro mavrico narodov, kultur in kulinarike.

Folklorna skupina Julijana Kulturno-športnega društva Hrušica je navdušila obiskovalce.

Lesce – Ob koncu šolskega leta so v Osnovni šoli F. S. Finž-
garja spet organizirali tako imenovani Pešbus, tako se imenuje 
način poti v šolo v organiziranih skupinah po določenih poteh 
in urniku. Skupino otrok na pešpoti spremljajo odrasli prosto-
voljci. V leški osnovni šoli so akcijo prvič izvedli septembra 
lani; naletela je na odličen odziv otrok in staršev, ta mesec pa 
so Pešbus s koordinatorko Nedo Golmajer organizirali od 3. 
do 21. junija. Jutranja pešpot do šole z označenimi postajami 
je bila speljana na trasi Savska cesta–Finžgarjeva cesta–šola. 
Prijavljenih je bilo 14 otrok, ki so jih vsako jutro spremljale 
prostovoljke, ki so se odzvale na poziv k sodelovanju, in starši. 
V Sloveniji akcijo Pešbus izvajajo v sklopu programa Aktivno v 
šolo, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje. Aktivna pot v šolo 
peš ali s kolesom otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne 
telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje.

V šolo peš, v spremstvu prostovoljcev in staršev

V petek se je Pešbusu pridružil tudi radovljiški župan Ciril 
Globočnik. /Foto: Tina Dokl

Tržič – Na četrtkovi seji občinskega sveta v Tržiču je prišlo do 
prekinitve prenosa seje v živo prek spleta, kar ni bilo prvič. 
Prenos v živo ima Občina Tržič opredeljen v poslovniku, kjer 
piše, da se seje sveta zvočno in slikovno prenašajo preko sve-
tovnega spleta. Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja 
občinska uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji sodelavec. 
Svetnik Drago Zadnikar je opozoril na kršitev poslovnika in na 
četrtkovi seji zato predlagal, naj sejo prekinejo, dokler ne bodo 
odpravljene tehnične težave, a za predlog ni dobil večinske 
podpore svetnikov. Iz tržiške občinske uprave so pojasnili, da 
je v četrtek prišlo do odpovedi mrežne opreme. Za nedelujočo 
storitev na seji 21. februarja letos pa so povedali, da je ponu-
dnik interneta menjal opremo oziroma opravil posodobitev 
svojega omrežja, za 23. maj pa je ponudnik interneta, iz občin-
ski upravi nepojasnjenih razlogov, spremenil statični IP-naslov 
routerja, zato se kamera ni povezala. En prenos seje občino 
stane 181,90 evra (plus DDV), in kot je zagotovila direktorica 
občinske uprave dr. Metka Knific Zaletelj, so v primeru, da pre-
nos seje v celoti ni bil mogoč, pooblaščenem izvajalcu račun 
zavrnili. Dejstvo je tudi, da so audio naprave v občinski sejni 
sobi zastareli in povzročajo moteče hreščanje med prenosom, 
niti si posnetkov sej ni mogoče ogledati naknadno.

Nejevolja zaradi prekinitev prenosa sej
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Ljubljanska c. 27, 4240    RADOVLJICA

Komunala Radovljica, d.o.o. objavlja prosto delovno mesto: 

SMETAR (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• II. stopnja strokovne izobrazbe,
• vozniško dovoljenje B kategorije,
• fizične sposobnosti,
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazili 
pošljejo do 1. 7. 2019 na naslov: Komunala Radovljica, d.o.o., 
Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava na raz-
pis smetar (m/ž)«.

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Z dobljenimi sred-
stvi smo poplačali vse obve-
znosti do dobaviteljev, ki so 
zapadle do vključno 30. maja 
2019. Dobaviteljem bi se radi 
zahvalili, ker so pokazali veli-
ko razumevanja za naše teža-
ve in nas tudi sedaj kljub na-
šim problemom redno teko-
če oskrbujejo,« je povedala 
mag. Mihela Šifrer, pomoč-
nica direktorja BPG Kranj.

Ministrstvo naj pripravi 
predlog trajnejše rešitve

Ministrstvu za zdravje je 
vlada tudi naročila, naj do 
konca leta pripravi predlog 
trajnejše rešitve za zagotovi-
tev vzdržega poslovanja BGP 
Kranj. Zakaj se bolnišnica še 
vedno spopada s finančnimi 
težavami, je pojasnila Šifrer-
jeva: »Glavni razlog za prese-
žek odhodkov nad prihodki 
je nedoseganje zakupljene-
ga programa. Ob stoodstotni 
realizaciji zakupljenega pro-
grama bi bili prihodki višji 
za 735.500 evrov, brez upo-
števanja dejanskih stroškov, 
ki bi ob realizaciji programa 
nastali. Eden od bistvenih ra-
zlogov za izkazovanje pre-
sežka odhodkov nad prihod-
ki je tudi neurejeno financi-
ranje neprekinjenega zdra-
vstvenega varstva, saj zavod 
nima zagotovljenega vira fi-
nanciranja v ta namen. Velik 
vpliv na poslovanje bolnišni-
ce imajo tudi sprejeti zakoni, 
ki povečujejo stroške dela, 
zaradi česar bi se morale po-
višati cene zdravstvenih sto-
ritev s strani Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije (ZZZS). Ker ZZZS tega 
ne prizna, mora bolnišnica 
sama zagotoviti sredstva.«

Ginekologija je 
podvrednotena

V BGP Kranj že več let 
opozarjajo ministrstvo in 
ZZZS, da je celotno področje 

ginekologije v sistemu SPP-
-jev podvrednoteno (obra-
čunski model, imenovan 
SPP – skupine primerljivih 
primerov). »Trend sodobne 
oskrbe ginekoloških paci-
entk gre v zadnjih desetletjih 
v laparoskopsko kirurgijo, ki 
pa je na področju vrednote-
nja v Sloveniji izrazito pod-
vrednotena. Laparoskopske 
operacije so namreč do paci-
entk prijaznejše, manj agre-
sivne, po operaciji pacientke 
hitreje okrevajo in se hitre-
je vračajo na delovno mesto, 
po drugi strani pa omenjene 
operacije prinašajo višje ma-
terialne stroške (material za 
enkratno uporabo),« je poja-
snila Mihela Šifrer. 

Prvi pregled novorojenca 
še vedno ni plačan?

Šifrerjeva je opozorila še 
na nekaj: »Skladno s pra-
vilnikom, sprejetim na mi-
nistrstvu za zdravje leta 
2005, so oskrbljeni vsi no-
vorojenčki, plačila storitev 
oskrbe pa ne dobimo. V letu 

2016 je razširjeni strokov-
ni kolegij za pediatrijo po-
novno sprejel sklep o nuj-
nosti ureditve plačila prve-
ga pregleda otroka, novoro-
jenčka, saj ostaja ta pregled 
edini neplačani pregled ot-
roka in stroškovno gledano 
ne zdrži navedb ZZZS, da je 
plačilo priznano znotraj po-
roda.« V BGP Kranj se za-
radi širokega spektra lajša-
nja porodne bolečine in 24-
urne dostopnosti za to odlo-
či več kot petdeset odstotkov 
žensk, večkrat so zato že po-
dali pobudo prek Združenja 
zdravstvenih zavodov Slo-
venije, da bi lajšanje porod-
ne bolečine s pomočjo epid-
uralne analgezije in remi-
fentanila vrednotili kot lo-
čeno zaračunljiv material, 
ker nastanejo dodatni ma-
terialni stroški. A s tem (še) 
niso uspeli. »Z ureditvijo ko-
rektnega plačila za opravlje-
ne storitve, ki jih opravlja-
mo v bolnišnici, obnovo po-
rodnega bloka in ureditvi-
jo sistemskih nepravilnosti 

pričakujemo pozitivno po-
slovanje v naslednjih letih,« 
je prepričana Šifrerjeva.

Zagotavljajo, da je 
obravnava kakovostna

Tudi vodstvo BGP Kranj 
pritrjuje, da so potrebne sis-
temske rešitve, kajti bolni-
šnica se iz težke finančne si-
tuacije sama ne bo rešila. Mi-
hela Šifrer je še zagotovila, da 
je ne glede na to za porodni-
ce, novorojenčke in pacient-
ke na ginekološkem oddelku 
optimalno kakovostno in var-
no poskrbljeno. »V bolnišni-
ci novo vodstvo skupaj z za-
poslenimi vlaga maksimal-
ne napore v iskanju rešitev, 
kako povečati obseg bolniš-
ničnih obravnav na eni strani 
in kako še zmanjšati stroške 
poslovanja na drugi strani, 
poleg tega pa tudi v dialogu 
z ZZZS in ministrstvom iš-
čemo rešitve za odpravo sis-
temskih nepravilnosti, kar bi 
bolnišnici zagotovilo dolgo-
ročno vzdržno poslovanje,« 
je sklenila sogovornica.

Na pomoč kranjski bolnišnici
Vlada je pred nedavnim s sklepom iz naslova ustanoviteljskih obveznosti zagotovila dobrih 930 tisoč 
evrov, s katerimi bo Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj lahko poplačala zapadle 
obveznosti tudi do dobaviteljev. Razloge za težko finančno stanje so pojasnili tudi v bolnišnici.

Ministrstvu za zdravje je vlada tudi naročila, naj do konca leta pripravi predlog trajnejše 
rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja BGP Kranj. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Aleš Senožetnik

Komenda – Kot je na zad-
nji seji komendskim sve-
tnikom pojasnjeval direk-
tor podjetja Publikus Slav-
ko Hrženjak, so požarišče v 
zbirnem centru v Suhadolah 
sanirali. Požarno vodo, ki se 
je v času gašenja stekala v 
lovilni bazen, so sproti od-
važali na Centralno čistilno 

napravo Domžale - Kamnik. 
Kot so pokazale meritve, iz-
vedene dan po požaru, pod-
talne vode niso bile onesna-
žene. Prav tako so po be-
sedah župana Stanislava 
Poglajna odvzeli tudi vzor-
ce solate, ki naj bi absorbi-
rala največ škodljivih snovi, 
a analiza ni pokazala odsto-
panj od normalnih vrednos-
ti. »Policijski izsledki niso 

obetavni. Mi sicer vemo, za 
kaj gre, imamo tudi posnet-
ke s kamer, a ne smemo da-
jati izjav, saj preiskava še po-
teka,« je povedal direktor 
Publikusa. V času požara, od 
25. aprila do 13. maja, sicer 
v zbirnem centru niso ime-
li nočne požarne straže, nato 
pa so jo ponovno vzpostavili.

2600 ton odpadkov, 
ki jih je zajel požar, so že 

od stranili. Prevzeli sta jih 
družbi Kostak in Gorenje su-
rovine. Poleg tega je Publi-
kus konec maja sklenil dol-
goročno triletno pogodbo z 
Gorenje surovinami za prev-
zem lahke frakcije v predvi-
deni mesečni količini tisoč 
ton, z družbo Kostak pa po-
godbo za prevzem od štiri do 
osem tisoč ton lahke frakci-
je do konca prihodnjega leta.

Hrženjak o požaru v zbirnem centru
Glede na izsledke meritev požar v Suhadolah ni povzročil onesnaženja vode in zraka.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Kot smo slišali na 
zadnji seji občinskega sveta 
v Šenčurju, se je ob brniški 
cesti začela gradnja Hofer-
jevega trgovskega centra, ob 
tem pa s samostojno investi-
cijo začne tudi občina. Zgra-
dila bo začasno krožišče in 
povezovalno pot v poslov-
no cono, krožišče bo name-
njeno tudi stanovanjskemu 
naselju, ki je načrtovano na 
drugi strani ceste. Med na-
ložbami, ki potekajo v obči-
ni, je obnova spomeniško 
zaščitene Blagneče hiše, za 
katero načrtujejo, da bo ob-
novljena do pozne jeseni. Za 
del, ki se gradi namesto nek-
danjega gospodarskega po-
slopja in bo namenjen med-
generacijskemu centru, ča-
kajo na sredstva iz progra-
ma LAS. Kot je poročal Aleš 
Puhar, v Trbojah in Žerjavki 
nadaljujejo gradnjo komu-
nalne infrastrukture, med 
vzdrževalnimi deli na cestah 
pa navaja tudi zaris kolesar-
skega pasu iz smeri brniške 
ceste proti Lužam. Župan 
Ciril Kozjek pa je svetnike 

seznanil s stanjem pri na-
črtovani gradnji cestnega 
odseka Hotemaže–Britof. 
Februarja je upravna eno-
ta v Kranju zavrnila grad-
beno dovoljenje, ker ni bilo 
soglasja enega od lastnikov 
zemljišča na delu, predvide-
nem za servisno cesto. »Za-
radi tega se je gradnja za-
maknila vsaj za eno leto. So-
glasje lastnika zdaj imamo, 
upravna enota pa se ukvar-
ja s postopkom in se ne ozi-
ra na to, da je ta cesta načrto-
vana že trideset let in jo pot-
rebujemo občani več občin,« 
razočarano ugotavlja župan. 
Postopek bo namreč treba 
ponoviti, zahtevana bo tudi 
presoja vplivov na okolje na 
okoljskem ministrstvu. Žu-
pan dodaja, da ga žalosti, ker 
vlada takšno razmerje med 
upravnim organom in ob-
čino, ob tem, da je denar za 
cesto v državnem proračunu 
že zagotovljen in čaka, biro-
kracija pa dela po svoji logiki 
– in ravno na Gorenjskem, 
kjer je po mnenju Cirila Koz-
jeka najslabša cestna infra-
struktura, dobijo največ po-
len pod noge.

Na cesto Britof–Hotemaže 
bodo še čakali 
Po zavrnitvi gradbenega dovoljenja se postopek 
začenja znova.

Naklo – Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj 
ob prazniku Občine Naklo bo v četrtek, 27. junija, ob 19.30 
v večnamenskem prostoru Osnovne šole Naklo. Milena Zu-
pan bo prejela srebrno plaketo, Konjeniško društvo Naklo pa 
bronasto plaketo Občine Naklo, v kulturnem programu bo 
nastopil Aleksander Mežek. Praznične prireditve, teh je letos 
kar 22, potekajo že od 14. junija, sklenili jih bodo v soboto, 29. 
junija, ob 20.30 s prireditvijo o kranjski klobasi.

Občina Naklo praznuje

Begunje – Na Podružnični šoli Begunje začenjajo urejanje 
dodatne učilnice v tamkajšnji podružnični šoli; 150 tisoč 
evrov vredno pogodbo je radovljiški župan Globočnik z izbra-
nim izvajalcem podpisal prejšnji teden. Dela bodo obsegala 
preureditev prostorov pritličja in mansarde v severozaho-
dnem delu šole. V tem delu šole bodo prenovljene sanitarije 
in garderobe za uporabnike telovadnice ter urejen prostor 
za dodatne dejavnosti šole. Večino del bodo opravili v času 
poletnih počitnic.

Urejajo dodatno učilnico
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Objekt so porušili, občin-
ski svet pa izvedbenega akta 
ni sprejel. Med sodnim po-
stopkom je sodišče pravno-
močno ugotovilo, da je po-
godba nična in da občina 
ni imela podlage za rušenje 
objekta. Sodni postopek se 
je vlekel od leta 2006, višje 
sodišče pa je nazadnje ko-
nec maja zavrnilo pritož-
bo občine zoper odločitev 
okrožnega sodišča. Kot je na 
zadnji seji občinskega sve-
ta pojasnil odvetnik Marko 
Drinovec, občina tako Kle-
menčiču skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi 
in pravdnimi stroški dolgu-
je nekaj manj kot 345 tisoč 
evrov. »Dejstvo je, da je sod-
ba pravnomočna, torej to-
žnik lahko z izvršbo doseže 
izterjavo dosojenih denar-
nih sredstev, zato predla-
gam, da Občina Vodice to 
dejstvo sprejme,« je dejal 
Drinovec, ki je svetnikom in 
občinski upravi predlagal, 

da sredstva zagotovijo v pro-
računu. 

»To je ena najslabših novic, 
odkar sem župan,« je izgub-
ljeno sodbo komentiral vo-
diški župan Aco Franc Šuštar. 
Kot je povedal, je imela občina 
ob nastopu njegovega prvega 
županskega mandata kar ne-
kaj odprtih sodb, vendar so ve-
čino (z izjemo tožbe Klemen-
čiča) dokaj uspešno zaključili. 
»To je za občino kolaps. Uba-
damo se s tem, ali bomo pos-
tavili eno avtobusno postajo, 
zakrpali kakšno luknjo na ces-
ti, zdaj pa smo prišli na zne-
sek 350 tisoč evrov,« je pove-
dala svetnica Silva Kralj.

»Ne preostane nam dru-
gega, kot da najdemo denar 
in plačamo. Nekatere pro-
jekte, za katere smo zago-
tovili sredstva v proračunu, 
bo treba zamakniti v pri-
hodnost, kaj konkretno, pa 
bomo še sporočili,« je skle-
nil vodiški župan. Vodiške 
svetnike tako v prihodnje 
čaka sprejem rebalansa pro-
računa.  

Občina Vodice 
izgubila tožbo
31. stran

Vilma Stanovnik

Breg ob Savi – »Pred devetde-
setimi leti so se tukajšnji kra-
jani odločili, da ustanovijo to 
čudovito društvo, društvo, ki 
ima samo eno poslanstvo. 
To pa je, da člani v težkih tre-
nutkih pomagajo vsem kraja-
nom. Že devet desetletij se to 
poslanstvo dobrih ljudi ohra-
nja in razvija,« je zbrane na 
sobotni slovesnosti nagovo-
ril predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Breg 
ob Savi Andrej Langus, ki je 
tako kot ostali člani ponosen, 
da imajo urejen dom. 

»Kot so se naši predho-
dniki trudili, da so zgradili 
ta dom, in ga nasledniki ob-
navljali po potrebi društva, se 
tudi današnji člani in krajni 
trudimo, da gasilski dom os-
taja ponos vseh nas,« je tudi 
povedal predsednik Langus, 
ki je to funkcijo prevzel leta 
2013. »Biti na čelu takšnega 
društva mi ni težko, saj me 
obkrožajo dobri ljudje, ki so 
pripravljeni pomagati v vsa-
kem trenutku. Postali smo 
kot velika družina. Veliko se 
posvečamo tudi mladini,« je 
še poudaril Andrej Langus, 
ki je zadovoljen, da jim je us-
pelo dokupiti zemljišče ob 

gasilskem domu in tam ure-
dili vadbišče. Največja prido-
bitev društva v zadnjem času 
pa sta dve novi vozili, orodno 
vozilo GV-1 in vozilo za pre-
voz moštva GVM-1. »S tema 
voziloma bomo še bolj var-
no vozili vse člane društva ter 
naše in vaše otroke,« je tudi 
povedal Andrej Langus in se 
zahvalil številnim, ki so pri-
spevali k novim pridobitvam 
in tudi delu v društvu.

Zbrane so nagovorili tudi 
predsednik Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj in pod-
predsednik Gasilske zveze 
Slovenije Jože Derlink, po-
veljnik Gasilske zveze Go-
renjske in član poveljstva 
Gasilske zveze Slovenije To-
maž Vilfan in Vilijem To-
mat, ki je še posebej česti-
tal tudi Stanetu Porenti. Ta 
je namreč ob jubileju napi-
sal kroniko društva.

Društvena priznanja so 
nato na slovesnosti prejeli 
Stane Porenta, Marija Poren-
ta in Marko Šimnovec, pri-
znanja Gasilske zveze druge 
stopnje sta si zaslužili Valen-
tina Močnik in Klavdija Šim-
novec, priznanje prve stop-
nje pa Rok Trilar.

Marija Porenta in Marko Ši-
mnovec sta tudi botra novih 
dveh vozil, ki ju je blagoslovil 
domači župnik Ciril Plešec.

Ob jubileju tudi novi vozili
S slovesnostjo ter prevzemom in blagoslovom dveh novih vozil so člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Breg ob Savi minulo nedeljo zaključili praznovanje devetdesetletnice delovanja društva.

Botra novih vozil Marija Porenta in Marko Šimnovec sta za srečo odprla šampanjec, nato 
pa je župnik Ciril Pleško vozili tudi blagoslovil. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Kranj – Na Gimnaziji Kranj 
so zaslužni za izobrazbo šte-
vilnih uspešnih posame-
znikov. Nekateri med nji-
mi so skupaj z drugimi go-
sti na Dnevu talentov sko-
zi pogovor o poklicnih iz-
zivih in priložnostih mlade 
navduševali za prepoznava-
nje svojih talentov. Po sku-
pnem uvodnem delu, ki ga 
je s svojim nastopom ob po-
moči enega od gostov Saše 

Stareta popestrila mlajša gi-
mnazijska impro skupina 
Kr' u grm, so nato pripravi-
li še pogovore z gosti po učil-
nicah, ki so jih prav tako vo-
dili dijaki sami.

Na Dnevu talentov se je 
predstavilo kar 15 uspešnih 
posameznikov, ki so z dijaki 
delili svoje izkušnje in kari-
erni navdih ter postregli tudi 
z anekdotami na poti do nji-
hovega uspeha. »Želeli smo, 
da se dijaki seznanijo z za-
nimivimi poklici, ki sodijo 

med najbolj zaželene in v ka-
terih so uspeli tudi nekateri 
nekdanji dijaki naše gimna-
zije. Dijaki so lačni tovrstnih 
informacij,« je pojasnil mo-
derator dogodka Aiden Jurij 
Franko. Obenem pa so imeli 
dijaki možnost navezati stike 
z gosti in si tako utreti pot za 
morebitno nadaljnje sodelo-
vanje. Izkušnje, ki so jih pri-
dobili na svoji karierni poti, 
so z dijaki delili Tjaša Ban, 
Toni Cahunek, Rok Capu-
der, Barbara Golub, Roman 

Jerala, Jelica Lazarević, An-
draž Logar, Saša Mrak, Gre-
gor Rebolj, Franc Rozman, 
Sašo Stare, Maruša Štibelj, 
Gregor Trebušak in Janja 
Žagar, ki prihajajo s področij 
podjetništva, tehnologije in 
tehnike, novinarstva, peda-
gogike, umetnosti in kemije, 
pridružili pa so se jim še štu-
denti fakultete za strojništvo 
Martin Kocijančič, Tilen Ko-
šir in Igor Banfi, ki so zma-
gali na svetovnem tekmova-
nju Design/Build/Fly. Gosti 
so dijake poskušali navdušiti 
za inovativnost in jim poka-
zati, kaj vse je mogoče dose-
či in katere vse karierne poti 
se jim odpirajo po koncu šo-
lanja.

Edita Krajnović, ki je skupaj 
z Antonom Petričem in Jane-
zom Beštrom soustanovitelji-
ca projekta Inženirke in inže-
nirji bomo!, ki letos poteka že 
osmo leto, je ob tem pojasni-
la, da s projektom sicer želijo 
dijake navdušiti predvsem za 
inženirske poklice. »Seveda 
pa v družbi potrebujemo vse 
poklice, le v pravih razmer-
jih,« je nadaljevala in jim sve-
tovala, naj dobro razmislijo o 
svoji prihodnosti, saj imajo 
večino življenja še pred sabo. 
Pri tem si morajo po njenih 
besedah odgovoriti na tri te-
meljna vprašanja, in sicer: kaj 
radi počnejo, v čem so dobri in 
kaj potrebuje okolje. 

Razmislek o prihodnosti
Dijaki Gimnazije Kranj so pred časom v sodelovanju z iniciativo Inženirke 
in inženirji bomo! pripravili Dan talentov, na katerem so gostili uspešne 
podjetnike, znanstvenike, inovatorje in druge uspešne posameznike.

Organizacije Dneva talentov so se dijaki Gimnazije Kranj letos lotili sami ob pomoči 
mentorjev v sodelovanju z iniciativo Inženirke in inženirji bomo! / Foto: Tina Dokl

Sorica – V okviru Čipkarskih dnevov, ki bodo od srede do ne-
delje v Železnikih, bodo v soboto v Sorici priredili mednarodno 
strokovno konferenco Evropske manjšine: včeraj, danes, jutri 
... Za izvedbo v Sorici so se odločili zaradi njenih povezav z 
Innichenom, saj imajo prebivalci v podratitovških vaseh tudi 
tirolske korenine. Konferenco, ki se bo začela ob 9. uri, bo odprl 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin 
Inzko. Prof. dr. Dejan Valentinčič, strokovnjak za sodobne mi-
gracijske tokove in manjšinsko pravo, bo spregovoril o naro-
dnih manjšinah v evropskem mozaiku identitet s poudarkom 
na Slovencih v Italiji. Sodelovali bodo tudi Nanti Olip iz Na-
rodnega sveta koroških Slovencev, poslanca državnega zbora 
na Madžarskem Imre Ritter, odgovoren za nemške manjšine 
na Madžarskem, in Erika Koleš Kiss, zadolžena za slovensko 
manjšino na Madžarskem, ter dr. Andrej Fink s predavanjem 
Univerzalna Slovenija: preko oceanov in časov. Stane Revin-
šek iz Belgije se bo dotaknil kolonizacije belgijskega Limburga, 
dr. Miha Markelj iz Železnikov tirolske kulturne identitete v 
zgornjem delu Selške doline, Andreja Snoj iz Skopja pa bo 
spregovorila o neprofitni mladinski organizaciji Biseri. Vstop bo 
prost. Organiziran bo brezplačen prevoz iz Železnikov v Sorico 
in nazaj, potrebne so predhodne prijave na tel. št. 031 876 535.

Mednarodna konferenca o evropskih manjšinah

Aleš Senožetnik

Vodice – Potem ko so na maj-
ski seji občinski svetniki z 
dnevnega reda izločili odlo-
čanje o spremembah in do-
polnitvah občinskega pro-
storskega načrta, kar naj z 
gradivom predvsem novi 
svetniki ne bi bili dovolj sez-
nanjeni, je občinski svet na 
junijski seji prejšnji teden 
o načrtu vendarle razprav-
ljal in ga tudi potrdil. V Vo-
dicah so sicer že leta 2014 
takoj po sprejetju občinske-
ga prostorskega načrta pris-
topili k spremembam in do-
polnitvam. Približno dve 
leti je potekalo usklajevanje 

osnutka z nosilci urejanja 
prostora, lani je potekala jav-
na razgrnitev, letos spomla-
di pa so pridobili še zadnja 
mnenja. V tem času je akt 
štirikrat obravnaval tudi ob-
činski svet. V prostorskem 
načrtu so upoštevali štiride-
set odstotkov razvojnih po-
bud, kar je po besedah župa-
na Aca Franca Šuštarja več 
od sosednjih občin, kjer je 
delež znašal okoli 32 odstot-
kov. »Pozidanost smo dvig-
nili s trideset na štirideset 
odstotkov. Tako kot doslej 
tudi v prihodnje ne bomo 
dopuščali večstanovanjskih 
gradenj, tako da blokov v ob-
čini ne bo.«

Potrdili spremembe
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Poletne počitnice v srcu narave
Kraj sprostitve in odličnega počutja, s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.

Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.
Termalna voda z bogato mineralno sestavo, za revitalizacijo in zdravje telesa.

•	080	22	10

Poletne počitnice
         26. 6. - 1. 9. 2019

1	x	polpenzion	že	od	41,90	€
na osebo na noč (min. 2 noči)

Do	2	otroka	bivata	brezplačno,	počitniški	klub.

Senior oddih
         26. 6. - 29. 12. 2019

5	x	polpenzion	že	od	205,00	€
na osebo za 5 noči

Brezplačen	prevoz	do	Term	Dobrna	in	nazaj.

Mateja Rant

Žiri – Slovesnost ob občin-
skem prazniku v Žireh vsa-
ko leto povežejo tudi s pra-
znovanjem dneva državnos-
ti, zato je v svojem nagovo-
ru župan Janez Žakelj znova 
spomnil, da smo samo enot-
ni zmogli doseči to, kar da-
nes uživamo. S slovensko 
zastavo, ki so jo lani izobe-
sili na Žirku in zdaj plapola 
nad žirovsko kotlino, so po 
njegovih besedah Žirovci na 
simbolni ravni pokazali po-
nos, da imamo svojo državo, 
ter izrazili spoštovanje do 
države in njenih simbolov.

Ob občinskem prazni-
ku se je župan ozrl na 

prehojeno pot v minulem 
letu in se dotaknil tudi obe-
tov za prihodnost. »Že res, 
da se tudi v Žireh čuti ne-
kaj politične napetosti, a 
kljub temu nam je doslej 
še uspelo preseči tisto, kar 
nas razdvaja, in stopiti sku-
paj za skupne cilje, za ra-
zvoj Žirov. Enotni, ne eno-
umni bomo uspevali tudi 
v prihodnje.« Prepričan je, 
da imajo v Žireh dovolj ra-
zlogov za praznovanje, saj 
živijo dobro ter s svojo pri-
dnostjo in znanjem uspeš-
no odgovarjajo na izzive 
časa. V skupno dobro po-
stopno izvršujejo sprejeto 
Vizijo in strategijo razvo-
ja do leta 2025. »Lansko 

preverjanje pri občanih je 
pokazalo, da se zastavlje-
ni cilji uspešno uresničuje-
jo.« Pri tem je župan poseb-
no vesel vse večjega povezo-
vanja med društvi, kar doka-
zujejo tudi številni dogodki, 
s katerimi so popestrili ob-
činski praznik. V nadaljeva-
nju je spomnil na nekatere 
uspešne projekte, ki so jih 
izvedli v preteklem obdob-
ju. Skoraj končan je projekt 
ureditve pločnikov na Selu, 
hitro raste tudi nova špor-
tna dvorana ob osnovni šoli. 
Lani so se razveselili podeli-
tve koncesije investitorju, ki 
bo v Žireh gradil dom za sta-
rejše, pripravljajo še načrte 
za ureditev središča Žirov in 
obvozne ceste v industrijski 
coni. Vpogled v vse izvede-
ne projekte v zadnjih deve-
tih letih so občanom omo-
gočili s pomočjo aplikacije, 
ki so jo pripravili na občini.

Osrednjo pozornost ob 
občinskem prazniku pa so 
namenili letošnjima pre-
jemnikoma občinskih pri-
znanj. Prejela sta jih Judo 
klub Žiri ob šestdesetletni-
ci neprekinjenega delova-
nja in Primož Erznožnik za 
prispevek k pestremu kul-
turnemu utripu in urejanju 
kraja.

Dva občinska nagrajenca
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku so se v petek v Kulturnem 
središču Stare Žiri spomnili dosežkov v preteklem letu in podelili letošnja 
občinska priznanja.

Dobitnika občinskih priznanj Gregor Mlinar (desno) iz Judo 
kluba Žiri in Primož Erznožnik (levo) z županom Janezom 
Žakljem / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Škofja Loka – Obiskovalci 
škofjeloškega mestnega je-
dra so minulo soboto zno-
va lahko doživeli čas, ko se je 
po mestnih ulicah sprehaja-
la plemenita gospoda v raz-
košnih oblačilih in so vitezi 

ponosno vihteli meče, roko-
delci pa mojstrsko obvlada-
li veščine svoje obrti. Loško 
preteklost so obudili skozi 
prikaze starih obrti, kulina-
riko, oblačilno kulturo prete-
klih stoletij ter staro glasbo, 
plesi in legendami. Mešča-
ni in nastopajoči so se odeli 

v historična oblačila in se v 
promenadi sprehodili po tr-
gih in ulicah starega mestne-
ga jedra ter tako poskrbeli, da 
je bil sejem še bolj živ.

Festival je odprl župan 
Tine Radinja v vlogi loške-
ga glavarja in zbrane povabil 
k ogledu stojnic in drugega 

dogajanja. »Škofja Loka 
se ob Historialu za en dan 
prelevi v pravo srednjeve-
ško mesto, sicer pa je Škofja 
Loka vsak dan srednjeveška 
lepotica,« je zbrane nagovo-
ril Tine Radinja in pouda-
ril, da se v njihovem mestu 
močno zavedajo svoje boga-
te kulturne dediščine, jo ce-
nijo in ohranjajo. Osrednji 
dogodek je letos predstavlja-
la dramska igra Romuald – 
loški kapucin, ki so jo mora-
li zaradi dežja z osrednjega 
odra na Mestnem trgu, kjer 
naj bi pripravili dve od treh 
uprizoritev, v celoti prese-
liti na Loški oder. Gledalci 
so skozi igro lahko izvedeli, 
kako se je gradil kapucinski 
samostan v Škofji Loki, obe-
nem pa jih je na hudomušen 
način popeljala v čas prve 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona. Na letošnjo osre-
dnjo temo so navezali tudi 
otroški program na Trgu 
pod gradom, kjer so si otro-
ci na rokodelskih delavnicah 

lahko izdelali kapucinarčke 
– figurice kapucinov iz fil-
ca, papirja in stiropora ter 
preprosta oblačila s kapuco. 
Program so pomagali obli-
kovati učenci loških šol.

Za živahen utrip na 
Mestnem trgu so poskrbe-
li tudi s srednjeveškim sej-
mom in prikazi rokodelskih 
veščin pred Rokodelskim 
centrom DUO Škofja Loka, 
rokodelci iz vse Slovenije so 
se predstavili tudi na Can-
karjevem trgu. Spodnji trg 
pa so ta dan zaprli za pro-
met, saj so dogajanje iz Kre-
ativnic preselili pod bližnjo 
lipo. 

»Zbudili« srednjeveško lepotico
S Historialom so minulo soboto znova obudili loško preteklost s prikazi starih obrti, kulinariko, oblačilno kulturo preteklih stoletij 
ter staro glasbo, plesi in legendami.

Osrednji dogodek je letos predstavljala dramska igra Romuald – loški kapucin, ki so jo 
morali zaradi dežja v celoti preseliti na Loški oder. / Foto: Tina Dokl

Cerklje – Cerkljanski župan 
Franc Čebulj je na mesto po-
džupana imenoval Andreja 
Kosca, ki funkcijo opravlja 
neprofesionalno. Kosec je 
sicer vodja svetniške skupi-
ne Koalicija za razvoj občine 
Cerklje in je bil svetnik že v 
mandatu 2006–2010. Od 
leta 2006 vodi lastno podje-
tje, dejaven pa je tudi v različ-
nih lokalnih društvih.

Podžupan Andrej Kosec

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na junijski seji potr-
dili predlog župana Matjaža 
Rakovca, da se v kadrovskem 
načrtu občine poveča števi-
lo funkcionarjev, tako da bo 
poleg podžupana Janeza 
Černeta tudi drugi podžupan 
Robert Nograšek funkcijo 
opravljal poklicno. Doslej 
je bil Nograšek nepoklicni 
podžupan. »Sprememba je 
potrebna zaradi obsega dela 
na področju investicij ter 
programov šolstva, športa, 
sociale in krajevnih skup-
nosti. Dela je veliko in zato 
potrebujemo podžupana, ki 
se bo temu lahko popolnoma 
posvečal,« je pojasnil župan 
Rakovec, ki je že prej napove-
dal, da bo imela občina naj-
manj dva podžupana.

Nograšek bo poklicni 
podžupan

Osrednji dogodek je letos 
predstavljala dramska 
igra Romuald – loški 
kapucin, ki so jo morali 
zaradi dežja z osrednjega 
odra na Mestnem trgu v 
celoti preseliti na Loški 
oder.
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Igor Kavčič

Visoko – Nad visoškim pose-
stvom – morda pa globoko v 
tamkajšnji poljanski grudi – 
je nekaj magičnega. Še po-
poldan je nebo nad Poljan-
sko dolino neusmiljeno jo-
kalo, manj kot dve uri kasne-
je pa so v čudovit večer pred 
poln avditorij na dobro prip-
ravljen improvizirani oder 
na dvorišču pred dvorcem 
stopili »visoški«. In z njimi 
seveda vsi drugi liki iz Tav-
čarjeve literarne mojstrovi-
ne – zgodovinskega romana 
Visoška kronika.

Razprodana predstava v 
izvedbi vrhunske zasedbe 
SNG Drama iz Ljubljane, 
zanimivo – v igralskem kvin-
tetu poleg Nine Ivanišin in 
Klemena Janežiča igrajo še 
trije Gorenjci: Aljaž Jova-
novič, Janez Škof ter Tama-
ra Avguštin, skorajda doma-
činka z Godešiča, je privabi-
la tako ljubitelje gledališča 
kot vse željne biti poleg, ko 
se bodo »visoški« za tri ure, 
toliko namreč drama v režiji 
Jerneja Lorencija traja, vrni-
li tja, od koder so pred stoti-
mi leti začeli svojo pot. 

Prvo polovico predsta-
ve, lahko bi rekli Polikarpov 
del, ki se začne z njegovim 
izvirnim grehom, nadalju-
je s s krvjo obarvanim bo-
gastvom ter konča s smrtjo 

visoškega gospodarja, smo 
spremljali ob počasnem usi-
hanju dnevne svetlobe, po 
odmoru, v katerem so orga-
nizatorji skupaj s pokrovite-
lji poskrbeli za osvežilne na-
pitke za publiko, se je v dru-
gem delu na prizorišče spus-
til mrak. Pripoved o Kalano-
vih, Schwarzkoblerjevih, 
Wulffingovih, Poljancih in 
Ločanih je potekala v tišini 

visoškega posestva, potihni-
lo je tudi večerno žvrgolenje 
na dvoriščnem macesnu. 
Dogajanja na odru niso mo-
tile niti zvočne pridobitve 
dvajsetega stoletja s ceste na 
oni strani Sore in sem in tja 
preko neba. Zgodba, izre-
čene besede, glasno izraža-
nje občutij, ki jih v danih si-
tuacijah zahtevajo posame-
zni dramski liki, muzika in 

ekstatičen ples, poigravanje 
luči, predvsem pa izjemna 
moč igre peterice akterjev 
so začarali občinstvo. Kot so 
po dolgem aplavzu povedali 
igralci, je tudi njih med igro 
preveval duh »visoških« – 
kot da so igrali prav tam, ka-
mor je pisatelj položil svojo 
zgodbo o teh ljudeh in viso-
škem prekletstvu. Kot bi gr-
ško tragedijo igrali nekje v 

Sredozemlju sredi antičnih 
ostalin.

Ideja vsestranskega kul-
turnega akterja Andreja 
Šubica, da na Visoko pri-
peljejo večkrat nagrajeno 
vrhunsko izvedbo Visoške 
kronike iz ljubljanske Dra-
me, se je pokazala za dob-
ro. Da je izvedljiva, so doka-
zali v domačem KD Dr. Ivan 
Tavčar in drugih poljanskih 

društvih ter posamezniki, ki 
so nesebično priskočili na 
pomoč pri organizaciji in iz-
vedbi projekta. 

Kot da so bili v petek zvečer 
»visoški« spet doma. A za to 
ni poskrbela Agata, ampak 
Tavčar, ki je napisal zgodbo 
o njih, ljubljanski igralci, ki 
so jo pripovedovali, in števil-
ni Poljanci, ki so v Visoškem 
dvorcu spet prižgali luči.

Visoški spet doma, na Visokem 
Vrhunec obeleževanj ob stoti obletnici začetka izhajanja Visoške kronike je bila petkova gledališka uprizoritev romana tam, kjer je ta doma – na Visokem. 
Igralci SNG Drama Ljubljana so na dvorišče dvorca priklicali duh »visoških«.

Predstavo Visoška kronika je ob odličnih igralcih SNG Drama Ljubljana zaznamovala tudi prekrasna kulisa visoškega dvorca. Foto: Izidor Jesenko

Igor Kavčič

Bled – Prva polovica julija je 
že več kot dve desetletji re-
zervirana za pester utrip fe-
stivala, ki temelji na klasični 
glasbi, tuje pa mu niso niti 

vse druge zvrsti glasbenega 
izraza. Mednarodni glasbe-
ni Festival Bled je nepogreš-
ljivi del dogajanja na kultur-
no-umetniškem področju, 
program pa že vse od začet-
ka pod okriljem Zavoda za 

kulturo Bled oblikuje ume-
tniški vodja in ustanovitelj 
festivala Jernej Brence.

Že 24. festival bo prihod-
nji ponedeljek odprl koncert 
z naslovom Štirje letni časi v 
Buenos Airesu, na njem pa 

se bodo predstavili mojster 
črno-belih tipk pianist Ale-
ksandar Serdar, čelistka Kar-
men Pečar in violinist Jernej 
Brence. Priznani umetniški 
par – pianistka Bokjoo Suh-
-Cho in violinist Saewon 
Suh – sta že nekaj let zves-
ta Festivalu Bled, tokrat se 
bosta s skupnim koncertom 
predstavila v cerkvi sv. Mar-
tina. Tilen Draksler je usta-
novitelj in idejni vodja Orke-
stra Amadeo, ki bo z glasbo 
velikih mojstrov nastopil v 
cerkvi sv. Martina.

Na tretjem festivalskem 
koncertu 4. julija se bo 
predstavila kontroverzna 
skupina Same babe, ki ve-
lja za vzorčni primer alter-
nativnega šansona tako na 
glasbeni kot besedilni ravni. 
Pridružil se jim bo Jani Ko-
vačič. V goste s svojim kvar-
tetom prihaja klarinetist sve-
tovnega slovesa Goran Boj-
čevski. S svojimi aranžmaji 
je glasbo sveta (dobro znane 

skladbe Piazzole, Mozarta, 
Bacha, makedonske ljud-
ske ...) spremenil v svojstve-
ni balkan nuevo.

Iz Turčije na festivalski 
oder prihaja Duo Percussi-
ve Colours, ki ga sestavljata 
Ruya Taner (klavir) in Dinçer 
Özer (tolkala). V svojem glas-
benem naboru prepletata 
znana klavirska dela, glasbo 
sodobnih turških skladate-
ljev in narodno glasbo. Sku-
pina Divanhana sodi med 
najpopularnejše izvajalce 
sevdaha in je prava koncer-
tna atrakcija, ki je tradicio-
nalno izročilo žanra na sa-
mosvoj način preoblekla v 
sodobne aranžmaje. Glasbe-
na skupina Commuters po-
vezuje tako prijatelje, ki jih je 
študijska pot zanesla na raz-
lične konce Evrope, kot zvo-
ke alt saksofona, vibrafona, 
kitare, kontrabasa in bobnov.

Tudi letos se bo na Bledu 
predstavilo nekaj mlajših 
sestavov. Na velikem odru 
festivalne dvorane bodo na-
stopili mladi s kraljeve sre-
dnje šole v Veliki Britaniji, 
Colchester Grammar Scho-
ol, medtem ko Mladinski 
simfonični orkester Dusi-
ka prihaja iz Kopenhagna. 

Velja dodati, da se bodo mla-
di glasbeniki, ki v času Fe-
stivala Bled svoje znanje iz-
popolnjujejo na mojstrskih 
tečajih, predstavili na treh 
samostojnih koncertih v 
Grand Hotelu Toplice 

Zborovsko glasbo bosta 
letos zastopala Akademski 
pevski zbor Univerze na Pri-
morskem in Sally Bytheway 
Chorale (ZDA). Zbora bosta 
v cerkvi sv. Martina nastopi-
la v drugem delu festivalske-
ga programa. 

Za zaključek letošnjega fe-
stivala bo poskrbel ansambel 
Cello attaca!, ki ga sestavlja-
jo nekdanji in zdajšnji dija-
ki slovenske violončelistke 
Karmen Pečar. Ker je sama 
odrasla v okolju druženja in 
skupnega muziciranja s ko-
legi violončelisti, je to izku-
šnjo želela deliti tudi s svo-
jimi učenci. Prvo priložnost 
za to je ansamblu Cello atta-
ca! pred leti ponudil Festival 
Bled. Od takrat ansambel širi 
svoj repertoar in zasedbo ter 
gostuje tako na domačih kot 
tujih koncertnih odrih. Naj 
dodamo, da je vstopnina na 
vsak koncert 15 evrov, med-
tem ko so koncerti v Grand 
hotelu Toplice brezplačni.

Glasbeno pisan Festival Bled
Letošnji Festival Bled med prvim in sedemnajstim julijem prinaša šestnajst koncertnih večerov. 

Dolcissimo je naslov koncerta, s katerim bo publiko razvajal ansambel mladih 
violončelistov Cello attacca! / Foto: Boris Pretnar
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Vilma Stanovnik

Kranj – Vse kaže, da bo Ma-
tjaž Kopitar znova vodil slo-
vensko člansko hokejsko re-
prezentanco. To je na četrt-
kovi skupščini sporočil pred-
sednik Hokejske zveze Slove-
nije (HZS) Matjaž Rakovec in 
pojasnil, da formalnega pod-
pisa pogodbe še ni bilo, a ima 
Kopitarjevo zagotovilo.

Matjaž Kopitar je Slovenijo 
prvič vodil od decembra 2010, 
ko je nasledil Johna Harring-
tona, pa do konca elitnega sve-
tovnega prvenstva (SP) 2015 
na Češkem, ko je odstopil s 
položaja glavnega trenerja. 
Slovenijo je vodil na elitnem 
SP 2011 na Slovaškem, na do-
mačem SP 2012, na elitnem 
SP 2013, na olimpijskih kva-
lifikacijah leta 2013, na olim-
pijskih igrah leta 2014, na SP 
2014 in nazadnje na elitnem 
SP v Ostravi 2015.  S Kopi-
tarjem bodo, kot je povedal 

Rakovec, sklenil štiriletno po-
godbo. Njegov pomočnik bo 
Finec Kari Savolainen, ki bo 
po prvem januarju naslednje 
leto skrbel tudi za vse preosta-
le slovenske selekcije.

Kot je znano, je HZS že lani 
Kopitarja imenovala za selek-
torja, vendar je potem zaradi 
nesoglasij z delodajalcem LA 
Kings morala iskati drugo re-
šitev. Ekipo je tako zadnje leto 
vodil Ivo Jan. O podrobnos-
tih sodelovanja naj bi se Ko-
pitar, Savolainen in Hokej-
ska zveza Slovenije dogovori-
li na pripravah reprezentance 
U20 konec julija.

Imajo pa zadnje dni na 
HZS nekaj težav, saj so jih iz 
krovne zveze obvestili o spre-
membi termina svetovnega 
prvenstva, ki naj bi ga gosti-
le Stožice. To bo zdaj med 27. 
aprilom in 3. majem 2020, 
kar pa HZS ne ustreza. Prvot-
ni termin je bil od 24. do 30. 
aprila. 

Matjaž Kopitar bo znova 
selektor hokejistov
Na skupščini Hokejske zveze Slovenije je 
predsednik Matjaž Rakovec sporočil, da bo  
reprezentanco znova vodil Matjaž Kopitar.

Matjaž Kopitar bo znova vodil slovensko hokejsko 
reprezentanco. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – V Kongres-
nem centru Brdo je minuli 
petek potekal slovesen zaklju-
ček minule nogometne sezo-
ne, ki so se ga udeležili pred-
stavniki vseh slovenskih klu-
bov, ki igrajo v Prvi ligi Tele-
kom Slovenije in v drugi ligi. 

Kot je pred podelitvijo pri-
znanj povedal predsednik 
Nogometne zveze Sloveni-
je Radenko Mijatović, je bila 
minula sezona za naš nogo-
met zelo dobra. »Nogomet 
v Sloveniji iz sezone v se-
zono napreduje, zanimanje 
zanj pa raste. Upam, da bo 
naslednja sezona prav tako 
dobra, kot je bila minula,« je 
v nagovoru poudaril predse-
dnik Mijatović ter nato pode-
lil priznanja najboljšim. 

Kot je znano, si je zmago-
valni pokal za naslov državnih 
prvakov zaslužila ekipa Mari-
bora, za drugo mesto Olim-
pija Ljubljana, pokal oziro-
ma kristalni krožnik za tret-
je mesto pa je dobil športni 
direktor Domžal Matej Ora-
žem. Pokalni zmagovalci so 
bili nogometaši ljubljanske 
Olimpije. Priznanje za naj-
boljšega strelca je dobil Luka 
Zahović (Maribor), ki je dose-
gel 18 golov, nagrado za fair 
play si je zaslužila ekipa Celja.

Domžalčani najprej z 
Balzanom in Rudarjem

Prvoligaška moštva so 
priprave na novo sezono ve-
činoma začela že drugi teden 
tega meseca. Med njimi so 
tudi Domžalčani, ki so minu-
li teden dobili tekmece v uvo-
dnem kvalifikacijskem kro-
gu evropske lige, ko se bodo 
pomerili z malteškim Balza-
nom. Prva tekma bo 11. julija 
v Domžalah, povratna pa 18. 
julija na Malti. Od petka nap-
rej so znani tudi njihovi tek-
meci v Prvi ligi Telekom Slo-
venije, saj jim je žreb za za-
četek določil moštvo velenj-
skega Rudarja, nato odhaja-
jo k Olimpiji in doma gostijo 
Muro. »Mislim, da žreb nima 

večje vloge pri poteku sezo-
ne, je pa dobro, da bomo na 
prvi tekmi igrali doma. Dob-
ro je tudi, da bomo na začet-
ku igrali z ekipami, ki so prav 
tako kot mi v evropskem tek-
movanju,« je povedal Matej 
Oražem in pojasnil, da kljub 
nekaterim menjavam v mo-
štvu to še ni popolno. »Na-
črtujemo še vsaj dva priho-
da igralcev in tudi kakšen od-
hod, tako da je v tem obdob-
ju težko reči, kako natanko 
bo sestavljeno moštvo. Bomo 
pa tako kot vsako leto skuša-
li evropska tekmovanja začeti 
maksimalno pripravljeni,« je 
tudi povedal Oražem.

Kranjčani za začetek v 
Maribor

Domača, letos že 29. sezona 
se bo začela 13. julija, v uvod-
nem krogu pa ekipa Triglava 
odhaja k prvakom v Maribor. 
Nato bodo Kranjčani gostova-
li še pri Aluminiju, v tretjem 
krogu 27. junija pa se bodo 
prvič predstavili domačim 
navijačem, ko se bodo pome-
rili z Rudarjem iz Velenja. V 
vodstvu Triglava so želeli, da 
prvo tekmo odigrajo v gosteh, 
kar je bilo ob žrebu tudi upo-
števano. 

»Ker na igrišču saniramo 
travno rušo, smo želeli, da za 
začetek gremo na gostovanje 
in žreb nam je za začetek pri-
nesel gostovanje v Mariboru. 
Tam je vedno lepo igrati. Za 
nas bo to tudi izredna prilož-
nost, saj se po napornih pripra-
vah karte vedno premešajo in 
upam, da bomo mi uspešni v 
domačem tekmovanju, Mari-
boru pa želim, da bi uspešno 
startal v evropskem tekmova-
nju,« je žreb komentiral pred-
sednik Nogometnega kluba 
Triglav Beno Fekonja in pojas-
nil, da se moštvo, ki ga še nap-
rej vodi Dejan Dončić, že zag-
nano pripravlja za novo sezo-
no. »Priprave smo začeli 10. 
junija, jedro ekipe pa ostaja 
podobno kot lani, saj imamo 
podpisane profesionalne po-
godbe. Se pa se ravno pogovar-
jamo z novimi okrepitvami, 
tako da gremo v novo sezono 
zelo optimistično s ciljem do-
seči vsaj sedmo mesto,« je še 
dodal Fekonja.

Žrebal kapetan 
reprezentance Bojan Jokić

Po žrebu parov Prve lige 
Telekom Slovenije je kape-
tan slovenske reprezentan-
ce Bojan Jokič izžrebal še 
pare pokalnega tekmovanja 
in druge SNL. 

»Zaključil sem letošnje 
počitnice, zato sem se z ve-
seljem odzval vabilu Nogo-
metne zveze Slovenije, da 
žrebam pare za novo sezo-
no državnega prvenstva. To 
funkcijo sem opravil prvič 
v življenju, mislim, da sem 
nekoč žrebal le na tomboli. 
Ligo seveda še vedno sprem-
ljam, dejstvo je namreč, da 
smo tudi tisti, ki sedaj igra-
mo v tujini, svoje kariere za-
čeli v slovenski ligi,« je pove-
dal Kranjčan Bojan Jokič, ki 
z ekipo Ufa igra v ruski ligi. 

»Za zdaj ostajam v Rusiji, v 
torek pa odhajam na pripra-
ve v Avstrijo, kjer že treni-
ra naše moštvo. Počitka ni 
bilo veliko, saj se tudi ruska 
liga igra podobno kot sloven-
ska,« je še povedal 33-letni 
branilec naše reprezentance, 
ki jo septembra čaka nadalje-
vanje kvalifikacij za uvrstitev 
na evropsko prvenstvo leta 
2020. »Čakata nas dve po-
membni tekmi pred domači-
mi navijači, na katerih bo tre-
ba, če želimo na evropsko pr-
venstvo, tudi zmagati,« je še 
povedal Bojan Jokič.

Start za drugoligaše 
konec julija

Drugoligaši bodo tekme 
začeli 27. julija, v ligi pa bodo 
tekmovali Gorica, Krško, Ra-
domlje, Krka, Nafta 1903, Fu-
žinar, Drava Dakinda Ptuj, 
Dob, Bilje, Rogaška, Beltinci, 
Brda, Dekani, Brežice, Koper 
in Koroška Dravograd. Igra-
li bodo po dvokrožnem siste-
mu, skupaj bo na sporedu tri-
deset krogov. Najboljši stre-
lec druge lige v minuli sezo-
ni je bil Anel Hajrić iz Rado-
melj s 35 zadetki. Prvak je bil 
Bravo, nagrado za fair play pa 
so dobila Brda.

V prvem krogu bo Kalcer 
Radomlje gostoval pri Kr-
škem, Roltek Dob pa pri Fu-
žinarju Vzajemcih.

Začetek Pokala Slovenije 
sredi avgusta

V pokalnem tekmovanju, 
ki se bo začelo v sredo, 14. av-
gusta, so svoje prve nasprot-
nike dobile tudi gorenjske 
ekipe. Tako bo ekipa Bled 
Hirter gostila Celje, Triglav 
bo gostoval pri Brežicah Ter-
mah Čatež, Tinex Šenčur 
bo gostil Nafto, Kalcer Ra-
domlje pa bo v prvem krogu 
gostoval pri Dobrovcah.

Triglav najprej k prvakom
S podelitvijo priznanj se je minuli petek na Brdu pri Kranju tudi uradno zaključila osemindvajseta 
slovenska nogometna sezona, kapetan naše reprezentance Kranjčan Bojan Jokić pa je izžrebal pare za 
novo sezono, ki se bo s prvim krogom začela že drugi julijski konec tedna.

Kapetan naše nogometne reprezentance Bojan Jokić je izžrebal pare za Prvo ligo Telekom 
Slovenije, pokalno tekmovanje in drugo ligo. / Foto: Tina Dokl

Priznanje za tretje mesto je predsednik Nogometne zveze 
Slovenije Radenko Mijatović izročil športnemu direktorju 
Nogometnega kluba Domžale Mateju Oražmu. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Včeraj popoldne se je v Novem mestu končala 
letošnja kolesarska dirka Po Sloveniji. Končni rezultati do za-
ključka naše redakcije še niso bili objavljeni, smo pa kolesarje 
minuli petek lahko pozdravili tudi na Gorenjskem. Sredi dneva 
se je karavana pripeljala tudi v Škofjo Loko ter po Poljanski 
dolini do Žirov. Cilj tretje etape je bil v Idriji, slavil pa je Italijan 
Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Na sobotni kraljevi etapi je 
bil nato zmagovalec Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli–Selle 
Italia–KTM), ki je bil najmočnejši v sprintu četverice, Diego 
Ulissi pa je ubranil zeleno majico. V boju za vrh je bil tudi 
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je na koncu osvojil 
tretje mesto in je bil tudi najboljši mladi tekmovalec na dirki. 
Kolesarji se bodo na gorenjskih cestah predstavili spet v ne-
deljo, ko bo v Radovljici in okolici potekalo državno prvenstvo.

Navdušeno pozdravili kolesarje

Navijači so v Škofji Loki zaploskali kolesarjem na dirki Po 
Sloveniji. / Foto: Primož Pičulin
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T e h n i š k i  k o T i č e k

Klemen Gregorc

Zasloni na dotik
Nekateri, predvsem neko-

liko starejši ljudje, so bili ne 
dolgo nazaj prepričani, da se 
jim ne bo nikoli treba nava-
jati na delo z zasloni na do-
tik. Tudi njihovi mobilni te-
lefoni imajo še klasične tip-
ke. Vendar če se poizkušamo 
izogniti novostim, sodobna 
tehnologija poišče nas. Ni-
mamo namreč kaj dosti iz-
bire, ko pri vhodnih vratih 
pozvoni poštar s pošiljko in 
nam ponudi v podpis napra-
vo, na katero se je treba pod-
pisati s prstom. Tudi v avtu, 
trgovini, na banki, v zdra-
vstvenih domovih, na letali-
ščih in še marsikje smo da-
nes obkroženi z zasloni na 
dotik. Pri tem se pojavi tudi 
zanimiva dilema, ko po ne-
katerih prikazovalnikih lah-
ko pišemo z neprevodnimi 
materiali, npr. z nohtom, pri 
drugih pa to ne deluje. Poštar 
vas bo seveda v tem primeru 
opozoril, da se na zaslon lah-
ko podpišemo le s prstom. 

Kar samo se postavlja 
vprašanje, kako delujejo 
zasloni na dotik oziroma 
kakšna tehnologija, ki je ne 
moremo videti, hkrati pa je 
bistvena za delovanje pame-
tnih naprav, je v ozadju. Za-
kaj nekateri zasloni ne delu-
jejo na dotik z neprevodnimi 
materiali in je potreben do-
tik npr. s prstom? Kako de-
luje tehnologija, ki je v zad-
njih letih sprožila eksplo-
zivno rast svetovnega trga 
vseh mogočih mobilnih in 

raznih drugih elektronskih 
naprav? Danes nam namreč 
ni dovolj tehnologija zaslo-
na na dotik z enim prstom, 
temveč se srečujemo z zaslo-
ni, ki sprejemajo več dotikov 
prstov hkrati, oziroma s t. i. 
multitouch tehnologijo. 

Zasloni na dotik so v splo-
šnem opredeljeni z navide-
zno mrežo posameznih ho-
rizontalnih in vertikalnih li-
nij, ki predstavlja koordinate 
točk na nekem zaslonu. Na-
loga računalnika je zaznati 

točne koordinate na zaslo-
nu, kjer je nastal dotik. V so-
dobnem času nekatere teh-
nologije uporabljajo infrar-
dečo svetlobo, nekatere ul-
trazvočne valove ali senzor-
je sil idr. Med najpogosteje 
uporabljenimi pa sta t. i. upo-
rovna in kapacitivna tehno-
logija s svojimi najsodobnej-
šimi tehnološkimi izveden-
kami. Vse imajo svoje pred-
nosti in slabosti, vključno z 
velikostjo, natančnostjo, za-
nesljivostjo, trajnostjo, šte-
vilom zaznanih dotikov in 
seveda stroški. 

Uporovna tehnologija 

Takšni zasloni na dotik so 
sestavljeni iz dveh električ-
no prevodnih plasti tankih 
kovinskih filmov, ločenih z 
majhno zračno režo. Ko pri-
tisnete na površino zaslo-
na na dotik, se lista stisne-
ta skupaj in vezje se zaklju-
či, torej zaslon deluje tudi, 

če nanj pritisnemo z nepre-
vodnim pisalom ali noh-
tom. Pri dekodiranju dotika 
računalniki uporabljajo re-
lativno nezapletene algori-
tme. Slabosti uporovnih za-
slonov na dotik sta pomanj-
kanje vhodne natančnos-
ti in pomanjkanje splošne 
jasnosti zaslona.

Kapacitivna tehnologija

Kapacitivni zasloni na do-
tik so prevlečeni s prozorno 
prevodno folijo. Ko prst pri-
de v stik s kapacitivnim za-
slonom na dotik, uporabi 
prevodnost človeškega tele-
sa. Elektrostatični kapacitiv-
ni zaslon na dotik se uporab-
lja v številnih pametnih tele-
fonih. Za razliko od uporov-
nih zaslonov na dotik so ele-
ktrostatični kapacitivni za-
sloni zelo odzivni, vendar 
ne delujejo na neprevodna 
pisala in ne delujejo pravil-
no, če so mokri.

Jelena Justin

V okolici Krnskih jezer je 
ogromno hribov, ki še zda-
leč niso tako oblegani kot 
mogočni Krn. Če torej išče-
mo mirnejše in enako lepe 
kotičke, je današnja tura kot 
nalašč. 

Čez Vršič se zapeljemo v 
Trento, kjer zavijemo levo v 
Lepeno, na koncu katere ob 
Domu Klementa Juga parki-
ramo. Začnemo z vzponom 
proti Domu pri Krnskih je-
zerih. Udobna mulatjera 
se po približno uri in pol 

položi ter nas pripelje do 
zgornje postaje tovorne žič-
nice. Gremo mimo meril-
nika višine snega in kma-
lu smo na razpotju, kjer za-
vijemo levo na markirano 
pot proti Veliki Babi. V za-
četku je pot prečna, praktič-
no ne pridobivamo višine, 
ko pa se nam z leve priklju-
či še pot, ki prihaja od Koče 
pri Krnskih jezerih, pa se 
pot začne zmerno vzpenjati. 
Na koncu gozda se nam od-
pre pogled na greben od Ka-
ludra do Velike Babe. Hodi-
mo proti levi, nato pa se pot 

obrne v desno in v zmernem 
vzponu preči pobočja. Z vsa-
kim metrom je razgled lep-
ši, mi se pa strmo povzpne-
mo na Zeleno škrbino. Sle-
dimo dolinici, ki se je odpr-
la pred nami, in kmalu smo 
na razpotju. Desno je Veli-
ka Montura, levo pa Veli-
ka Baba. Na razpotju nada-
ljujemo naravnost po lepi, 
neoznačeni stezi, ki se na-
daljuje po desni strani ka-
mnite doline. Po nekaj mi-
nutah opazimo, da pot, po 
kateri hodimo, zavija des-
no in iz potke tudi postane 

širša, lepo sledljiva mulatje-
ra. Občasno nam smer na-
kaže tudi kakšen možic. 
Višje se mulatjera razcepi, 
mi se držimo desne. Mula-
tjera nekajkrat zavijuga, in 
ko spet hodimo proti desni, 
pridemo do ostankov utrdb 
iz časa rapalske meje. Gre-
mo mimo in se po travna-
tem grebenu sprehodimo 
do vrha. Kot vsak vrh nas 
tudi ta nagradi z razgledom: 
Šmohor, Krn, Krnsko jeze-
ro, Lemež, Debeljak in pov-
sem zraven Velika Baba, naš 
drugi cilj. Vrnemo se na raz-
potje, kjer smo prej šli na-
ravnost, in zavijemo des-
no na označeno pot, ki vodi 
proti Veliki Babi. Izgubimo 
nekaj višinskih metrov, nato 
pa se začnemo zložno vzpe-
njati po travnato-kamnitem 
pobočju, poraslim z rušev-
jem. Zmerno se povzpne-
mo do grebena, kjer pot za-
vije strmo levo navzgor. Pot 
je mešanica zemlje, kamnov 
in korenin, zato je lahko po 
dežju zoprno spolzka. Hitro 
dosežemo razgleden vrh. 

Kam in kako bi sestopili? 
Predlagam, da sledimo gre-
benski poti, ki poteka pro-
ti Lanževici, nasproti Veli-
ke Monture pa se usmeri na 
krajši greben, ki nas pripe-
lje pod predvrh Velike Mon-
ture. Z rušjem porasli pred-
vrh obidemo po desni strani 

in pridemo do sedla, kamor 
bi nas pripeljala tudi mulat-
jera, ki je predhodno zavijala 
na Veliko Monturo. Sledimo 
skromni stezici, ki jo ozna-
čujejo možici. Pravzaprav 
hodimo po nekakšni travna-
ti grapi, ki se na svojem izte-
ku priključi markirani poti, 
ki pelje na Bogatinska vrat-
ca. Ko dosežemo markirano 
pot, zavijemo desno in se zač-
nemo spuščati proti Domu 
pri Krnskih jezerih. Gremo 
mimo ogromnih propadajo-
čih poslopij obmejne straže 
v dolini Za Lepočami, kjer so 

bili nastanjeni vojaki, ki so 
nadzirali prehod čez Boga-
tinsko sedlo. Mimo Doma 
pri Krnskih jezerih sesto-
pimo nazaj do Lepene, kjer 
nas čaka jekleni konjiček. 
Zaključili smo čudovito kro-
žno turo in s kančkom sre-
če morda nismo srečali niti 
enega planinca. Še so kotič-
ki miru in tišine v Julijskih 
Alpah. 

Nadmorska višina: 2016 m
Višinska razlika: 1600 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Velika Montura (1953 n. m.) in Velika Baba (2016 n. m.)

Stražarja Krnskega jezera
Redko obiskana vrhova nad kočo pri Krnskih jezerih. Ena pot je markirana, druga je neoznačena. 
Ostaline časa, ki je minil.

Objekt na Veliki Monturi, zadaj Velika Baba / Foto: Jelena Justin

Pogled proti Veliki Monturi z vrha Velike Babe / Foto: Jelena Justin

Poslopja nekdanje obmejne straže v dolini Za Lepočami 
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Janez Kuhar

Podboršt pri Komendi – Po-
hodniška sekcija Škrjanč-
ki Planinskega društva Ko-
menda je v soboto, 8. junija, 
organizirala štirinajsti po-
hod bosonogih na Šentur-
ško goro. Tokrat so se poho-
dniki podali na Šenturško 
goro z Jurčkove Dobrave. 
Franc Drolec, ki letno nare-
di 325 vzponov in je promo-
tor zdravega načina življe-
nja, predvsem pa hoje brez 
obuval, je v uvodu na Jurčk-
ovi Dobravi pozdravil vse 
bosonoge. Pohoda z višin-
sko razliko 320 metrov se je 
udeležilo dvainsedemdeset 
pohodnikov iz komendske, 
cerkljanske, kamniške in 
vodiške občine. Trije boso-
nogi – Peter Lončar iz Glinj, 
Majda Drolec iz Komende 
in Ivica Lončar iz Zaloga pri 
Cerkljah – so bili na vseh do-
sedanjih štirinajstih poho-
dih. Dobrih šest kilometrov 

dolgo pot so brez težav pre-
hodili tudi najmlajši štiri-
letni pohodnik Patrik Jane-
žič iz Podboršta ter najsta-
rejša 79-letna Jože Repnik 
iz Utika pri Vodicah in me-
sec dni mlajši Anton Bol-
ka iz Cerkelj. Med ženska-
mi je bila letos najstarejša 
na pohodu bosonogih Ivica 

Lončar iz Zaloga z 71 leti. 
Med bosonogimi smo slišali 
same pohvale.  

Vsi pohodniki so pred za-
četkom vzpona prejeli spo-
minske majice, na kon-
cu pa je bilo v Planinskem 
domu Milana Šinkovca v 
Podborštu pri Komendi 
družabno srečanje, kjer so 

udeleženci iz rok Zorana 
Sodnika, predsednika Pla-
ninskega društva Komen-
da, in Franca Drolca, vodje 
pohodniške sekcije Škrjanč-
ki, prejeli spominske meda-
lje. Pohodniki so prepriča-
ni, da bi ljudje lahko veliko 
zdravstvenih težav odpravili 
z bosonogo hojo!

Bosonogi na Šenturško goro
Štirinajstega pohoda bosonogih na Šenturško goro do Kmečkega turizma Pavlin se je udeležilo 
dvainsedemdeset pohodnikov. 

Letošnjega pohoda bosonogih se je udeležilo 72 pohodnikov.

Vilma Stanovnik

Kovor – Kljub temu da je od 
njegovega srečanja z Abra-
hamom že skoraj štiri leta, je 
Jože Kirm iz Kovorja ves čas 
v gibanju in tako rekoč v ži-
vljenjski formi. Kadar je le 
priložnost, se udeležuje raz-
ličnih tekmovanj, največ se-
veda tekaških. V tek se je na-
mreč zaljubil pred več kot tri-
desetimi leti, njegov doma pa 

je poln medalj in pokalov z 
domačih tekov in tudi tekmo-
vanj v tujini. Samo letos je os-
vojil deset novih zlatih odličij. 

»Pretekel sem veliko do-
mačih maratonov in marato-
nov po Evropi, med zadnji-
mi v Španiji in Grčiji. Žal se 
mi pred leti ni izšel načrt, ko 
sem nameraval na maraton v 
New York, saj me je tik pred 
tem na Bledu na prehodu za 
pešce zbil avto. Na leto nava-
dno pretečem dva ali tri kla-
sične 42-kilometrske marato-
ne, poleg tega pa še vrsto kraj-
ših tekov. Letos sem nastopil 
na desetih različnih tekih, od 
Nočnega teka po ulicah Kra-
nja do Teka po ulicah Tržiča, 

tekel sem na na Istrskem ma-
ratonu, Zagorskem teku, Dre-
novem Griču ... Vsi ti teki so 
hkrati tudi priprava za nastop 
na maratonu v Moskvi,« pravi 
Jože Kirm, ki trenutno ureja 
papirje, od zdravstvenih do vi-
zuma, pri čemer ima tudi po-
moč ekipe Športnega društva 
Blejski vitezi. 

»Na maraton sem že prijav-
ljen, zelo pa sem se razvese-
lil pobude sodelavcev v trži-

škem PGP, ki zbirajo denar za 
mojo startnino. Skupaj me bo 
namreč udeležba na marato-
nu stala več kot tisoč evrov, saj 
je treba upoštevati tudi letal-
ski prevoz, vizum, prenočitve 
...,« pravi Jože Kirm, ki je kot 
ljubitelj narave in športni nav-
dušenec pred kratkim opravil 
tudi izpit za jadralnega padal-
ca, od malega pa rad tudi smu-
ča in hodi v hribe. 

»Kar nekaj tekov me še 
čaka do 19. septembra, vmes 
pa bom šel še v hribe in se na 
moskovski maraton pripravil 
po najboljših močeh,« pravi 
Jože Kirm, ki ga nova preiz-
kušnja v Rusiji čaka prav na 
54. rojstni dan.

Za rojstni dan bo tekel  
na maratonu v Moskvi
Jože Kirm je od malega navdušen športnik, 
njegovi sodelavci pa že zbirajo denar za startnino, 
saj želi nastopiti na maratonu v Moskvi.

Jože Kirm z medaljami, ki jih je že osvojil v letošnji sezoni

Vilma Stanovnik

Bled – Vitezi dobrega teka 
to soboto pripravljajo Noč-
no 10ko, tek, ki bo prvič štel 
tudi za državno prvenstvo v 
cestnem teku na deset kilo-
metrov. 

»Med tri tisoč tekači na 
startu pričakujemo vso sme-
tano slovenskega teka na 
dolge proge, med drugim 
najboljšega maratonca v Slo-
veniji Roka Puharja, večkra-
tnega državnega prvaka Mi-
tjo Krevsa, olimpijca Primo-
ža Kobeta, državnega prva-
ka na 21 kilometrov Jane-
za Muleja in državnega pr-
vaka na deset tisoč metrov 
Mateja Šturma ter najboljšo 

dolgoprogašico Nejo Krši-
nar,« pravijo organizatorji 
in dodajajo, da projekt pod-
pirata in nagradni sklad pri-
spevata sponzorja GG Bled 
ter SKB Banka, podpornica 
olimpijskega gibanja in te-
kaškega projekta Vztrajam. 
Izvedba projekta poteka pod 
posebnim patronatom Za-
voda za kulturo Bled in Blej-
skega gradu. 

Sobotni program bo pote-
kal od 16. ure dalje. Ozarin 
rekreativni tek je na sporedu 
ob 18. uri, otroški Icepower 
tek ob 20. uri, start Nočne 
10ke pa ob 22. uri. Podelitev 
nagrad in medalj bo nekaj 
po 23. uri, ko bo zbrane zaba-
vala tudi skupina Joške v'n.

V soboto tekači na Bledu

Maja Bertoncelj

Radovljica – Radol'ška 10ka 
v sodelovanju Športne zveze 
Radovljica in Občine Rado-
vljica tradicionalno poteka 
v sklopu praznovanja dneva 
državnosti. Letos je bila ne-
kaj dni prej – v petek zvečer. 
Najprej so bile na vrsti otro-
ške kategorije, nato pa so bili 
na startu še vsi, ki so se po-
dali na deset kilometrov dol-
go progo, na deset krogov po 
en kilometer po radovljiških 
ulicah, kar je bilo zanimivo 
tudi za gledalce.

Že v prvem krogu se je v 
ospredju izoblikovala manj-
ša skupina tekačev, v kateri 
je bil tudi Ola Vigen Hatte-
stad, nekdanji smučarski te-
kač, med drugim tudi olim-
pijski zmagovalec v sprintu. 
Norvežan je bil na koncu s ča-
som 34 minut in 21 sekund 
najhitrejši. Najbolj se mu 
je približal Marko Florjanič 
(ŠD Suhadole, 34:39), tretji 
je bil Marjan Robič (34:45). 
»Nekaj tekačev je začelo kar 
hitro. Sam sem ostal v ozad-
ju vodilne skupine in čakal. 
Ko je tempo nekoliko padel, 
sem šel naprej. Nisem vedel, 
kaj pričakovati, potem ko se v 

Radencih nisem najbolje po-
čutil. Upal sem na čas pod 35 
minutami. Zadovoljen sem. 
Uživam v teku in tudi v Rado-
vljici je bilo tako,« je povedal 
Ola Vigen Hattestad in do-
dal, da je njegov cilj preteči 
maraton, morda že letošnjo 
jesen. Ob progi sta zanj na-
vijala srčna izbranka Blejka 
Katja Višnar in njun sin Lud-
vig, ki je v Radovljici tekel na 
otroškem teku na petsto me-
trov. »Zelo zanimivo je bilo 
gledati. Škoda, da danes za-
radi manjših težav z zdrav-
jem nisem mogla teči tudi 
sama. Ola zelo rad teče. To 

mu po koncu profesional-
ne kariere daje največ vese-
lja, kar se tiče športne plati. 
Ima željo postati še boljši te-
kač,« je dejala Katja Višnar, 
ki se pripravlja na novo sezo-
no svetovnega pokala v teku 
na smučeh. Nastop Hattesta-
da je popestril tekmo in teči s 
tako vrhunskim športnikom 
je bil izziv za vse. Fenome-
nalno. Škoda, da mu od sed-
mega kroga nisem več mogel 
slediti. Ves čas sem ga opazo-
val, kako teče,« je dejal Mar-
ko Florjanič.

V ženski konkurenci je 
do zmage v zadnjem krogu 

po težavah na koncu tret-
je Nives Skube (AD Olim-
pik, 43:58) prišla Maruša 
Turk (Filter Team, 41:46). 
Druga je bila Marjeta Jerala 
(Let's dance, 43:17). Turko-
va je zmagala komaj pol leta 
po rojstvu prvorojenca. »Tek 
je del mene, daje mi dodat-
no energijo tudi za sinčka. 
Športnica sem že od mladih 
nog. Do konca srednje šole 
sem igrala rokomet, po po-
škodbi pa sem morala izbra-
ti nekontaktni šport – in to je 
tek. Glede na današnji tem-
po življenja je to prava kom-
binacija, ker v eni uri zase 
narediš veliko,« je povedala 
Maruša Turk, ki si je za le-
tošnji največji cilj postavila 
maratonsko razdaljo na Lju-
bljanskem maratonu. Tur-
kova je sicer izbranka Žige 
Koprivnika, ki je v Radovlji-
ci zmagal lani, letos pa je bil 
sedmi.

Radol'ška 10ka je bila zno-
va del tekaške serije Gorenj-
ska, moj planet, četrti izmed 
devetih tekov. V točkovanju 
za skupno zmago vodilna 
ostajata Marko Florjanič in 
Nives Skube. Naslednji tek 
v sklopu serije bo Kranjsko-
gorska 10ka 15. avgusta.

Olimpijski prvak najhitrejši 
po radovljiških ulicah
Z Radol'ško 10ko se je zaključil prvi del tekaške serije Gorenjska, moj planet. V moški konkurenci  
je bil najhitrejši Norvežan Ola Vigen Hattestad, v ženski pa Maruša Turk iz Sebenj pri Tržiču.

Ola Vigen Hattestad (v ospredju) na poti do svoje prve 
zmage na teku v Radovljici / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj – Tudi poleti zapeti, 
za volanom ne bodi za ekra-
nom, nikoli pijan za volan, 
spoštuj prometni bonton 
in odloži telefon. Takšna in 
podobna sporočila boste v 
naslednjih petih tednih lah-
ko prebirali v 16 slovenskih 
mestih. Agencija za varnost 
prometa (AVP) bo namreč 
naslednjih nekaj tednov 
skupaj s policijo in drugi-
mi organizacijami, ki delu-
jejo na področju prometne 
varnosti, izvajala skupno ak-
cijo #VarnoVPoletje. S spo-
ročilnimi tablami bodo v ju-
tranjem in popoldansko-ve-
černem terminu navzoči na 
večjih parkiriščih in neka-
terih drugih površinah v 16 
mestih po Sloveniji, sodelo-
vali bodo na motorističnih 
delavnicah in drugih dogod-
kih, policija pa bo izvajala 
povečan nadzor, so napove-
dali. Aktivnosti bodo ob kon-
cih tednov v večernih termi-
nih izvajali tudi v lokalih 
in na družabnih dogodkih, 
med drugim tudi 29. junija 

na Vikendu športa in zabave 
v Žireh in 19. julija na Kran-
festu v Kranju, že minulo so-
boto pa so bili na koncertu 
Jelene Rozga v Life clubu v 
Domžalah. 

Pobudo za skupno akcijo 
je Agencija za varnost pro-
meta podala zaradi neka-
terih kazalnikov, na podla-
gi katerih je pričakovati, da 
se stanje varnosti cestnega 
prometa do konca leta v pri-
merjavi z letom poprej uteg-
ne poslabšati. Javnost želijo 
zato opozoriti, kako usoden 
je lahko katerikoli od dejav-
nikov tveganja v prometu, ki 
nam ali našim bližnjim lah-
ko za vedno spremeni živ-
ljenje. »Agencija za varnost 
prometa v sodelovanju s 
ključnimi deležniki prome-
tne varnosti, ki so naši po-
membni partnerji, s skup-
no akcijo #VarnoVPoletje 
vse udeležence v prometu 
proaktivno opozarja na pasti 
poglavitnih dejavnikov tve-
ganja na naših cestah: pre-
hitra oziroma neprilago-
jena vožnja, alkohol v pro-
metu, uporaba mobilnih 

telefonov in neuporaba var-
nostnega pasu. V poletnih 
mesecih je gostota prometa 
še posebej povečana, na voz-
ne sposobnosti vplivata vro-
čina in nestrpnost, na voz-
ne razmere pa zastoji, spre-
menljivo vreme z nevihtami 
in točo ter povečano števi-
lo voznikov iz drugih držav. 
Dvigniti želimo tudi zave-
danje, da je v poletnih me-
secih na cestah večje števi-
lo motoristov, ki jih poziva-
mo k previdni in defenzivni 
vožnji, voznike pa opozarja-
mo na njihovo ranljivost kot 
tudi na ranljivost kolesarjev 
in pešcev,« je razložila Ve-
sna Marinko, v. d. direktori-
ce AVP. 

Policisti bodo v času po-
letnih prireditev navzo-
či v okolici lokalov oziro-
ma prireditvenih mest, kjer 
bodo preverjali psihofizično 

stanje voznikov, pozorni pa 
bodo tudi na druge kršitve 
cestnoprometnih predpi-
sov, je napovedal Ivan Ka-
pun, vodja sektorja prome-
tne policije na generalni po-
licijski upravi. Med turistič-
no sezono je mogoče priča-
kovati poslabšanje prome-
tne varnosti, zato bodo po-
licisti v tem obdobju izvajali 
tudi številne druge aktivno-
sti za zagotavljanje pretoč-
nosti prometa, odpravljanje 
posledic prometnih nesreč, 
ugotavljanje in odpravljanje 
drugih vzrokov za nastanek 
zastojev in pomoč voznikom 
na cestah. »Poleg tega bodo 
nadzorstvene aktivnosti us-
merjene v nadzor hitrosti, 
psihofizičnega stanja voz-
nikov, nadzor tovornih vo-
zil ter varnost voznikov eno-
slednih vozil,« je še povedal 
Kapun. 

Vsaka napaka lahko usodna
V poletni akciji Agencije za varnost prometa, policije in drugih partnerjev želijo voznike in preostalo 
javnost opozoriti, da nam lahko vsaka napaka v prometu za vedno spremeni življenje.

Podobno kot že konec marca vas bodo v naslednjih tednih 
prostovoljci z različnimi sporočili opozarjali, da telefon in 
alkohol ne sodita za volan. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG)

V obdobju 2014–2018 so slovenske ceste največ 
človeških življenj v povprečju terjale v mesecih julij 
(povprečno 13 umrlih) in avgust (11 umrlih). Stanje 
prometne varnosti je bilo sicer lansko poletje najboljše 
v zadnjih 25 letih, kažejo podatki prometne statistike. 
V primerjavi z obdobjem junij–avgust 2017 se je 
število smrtnih žrtev prometnih nesreč (18 umrlih) 
zmanjšalo za 42 odstotkov, za 13 odstotkov pa je bilo 
manj hudo poškodovanih. 

Simon Šubic

Kranj – V soboto so nas opo-
zorili, da je nekdo spet po-
barval doprsni kip na nag-
robnem spomeniku pesni-
ku dr. Francetu Prešernu v 
spominskem parku Prešer-
nov gaj v Kranju. Tako kot 
ob skoraj enakem času leta 
2016 in lani je kip postal ro-
žnat. Kdaj točno so ga pre-
barvali in ali so z vnovičnim 
vandalizmom že seznanje-
ni na kranjskem zavodu za 
varstvo kulturne dediščine 
in občini nam zaradi konca 
tedna ni uspelo preveriti.

Prešernov kip so z grafit-
nim sprejem v rožnato prvič 
obarvali konec junija 2016. 
Po čiščenju so kip zaščitili s 
čebeljim voskom, ki na povr-
šini ustvari zaščitni sloj, so 
pred tremi leti razložili na 
Mestni občini Kranj (MOK), 
ki je za sanacijo odštela 280 
evrov. Vandalizem se je v 

enaki obliki ponovil lani ob 
tem času, ki sovpada s kon-
cem šolskega leta in parado 
ponosa v Ljubljani. Tako kot 
prvič je tudi tokrat MOK či-
ščenje zaupal podjetju Flo-
ra, občinskemu koncesio-
narju za urejanje zelenih po-
vršin. »Javne spomenike je 
pred vandalizmom zelo tež-
ko zaščititi, še najbolj poma-
ga primerna vzgoja in ozave-
ščenost mladih,« je lani po-
vedal vodja kranjske območ-
ne enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Miloš 
Ekar.

Prešernov gaj je sicer opu-
ščeno staro kranjsko poko-
pališče, ki so ga leta 1951 
preuredili v spominski park. 
Nagrobni spomenik pesni-
ku dr. Francetu Prešernu so 
postavili leta 1852. Pobudo 
zanj je dal dr. Janez Bleiwe-
is, prispevke za njegovo po-
stavitev pa so zbirali po vseh 
tedanjih slovenskih deželah.

Prešerna že tretjič 
obarvali rožnato
Kip dr. Franceta Prešerna v Prešernovem gaju v 
Kranju so neznani vandali že tretjič v zadnjih treh 
letih pobarvali v rožnato.

Prešernov kip v Prešernovem gaju v Kranju je bil znova 
tarča vandalizma. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Preddvor, Kamnik – Kamniški 
gasilci so morali zaradi so-
botnega neurja posredovati 
na šestnajstih lokacijah, naj-
večkrat zaradi poplavljanja 
meteorne vode, v dve stano-
vanjski hiši pa je udarila stre-
la, na eni je zaradi nje tudi za-
gorelo. V Kamniški Bistrici je 
plaz kamenja in blata delno 
zasul parkirana osebna avto-
mobila pri spodnji postaji to-
vorne žičnice na Kokrško se-
dlo. Domžalski gasilci pa so 
izvedli intervencije na šestih 
lokacijah, tudi oni so morali 
predvsem črpati vodo iz po-
plavljenih objektov. 

Hudo uro so v soboto do-
poldne doživeli tudi v obči-
ni Preddvor, zlasti na obmo-
čju Kokre. »Vrnili smo se z 

intervencije v naselju Kok-
ra, ki jo je prizadelo neurje z 
obilnimi padavinami in celo 
točo. Posredovali smo na več 
lokacijah. V večini prime-
rov so glavno vlogo odigra-
li delovni stroji, ki so komaj 
zmogli sproti odstranjeva-
ti naplavine, katere je prina-
šala voda. Na delu ostaja pet 
strojev. Zaradi debelega na-
nosa kamenja ostaja nepre-
vozna cesta proti Suhadolni-
ku,« so v PGD Preddvor za-
pisali na svoji Facebook stra-
ni. Vodja intervencije Pri-
mož Lipar, sicer podpovelj-
nik društva, je včeraj razložil, 
da so bile na terenu tri njiho-
ve ekipe. Del gasilcev se je 
odpravilo v del Kokre, ki je do-
mačinom znan kot Kurja vas, 
kjer je močno narasel hudo-
urnik začel ogrožati naselje, 

zato so aktivirali gradbeno 
mehanizacijo, s katero so 
sproti odstranjevali naplavi-
ne. Približno pol metra debe-
lo plast kamenja je naplavilo 
tudi na cesto proti Suhadol-
niku. »Vodostaji se še vedno 

niso umirili, zato delavci, ko-
likor jim vreme omogoča, 
še vedno čistijo območje,« 
je dodal Lipar. Naplavine so 
v soboto odstranjevali tudi s 
ceste na območju nad vaško 
cerkvijo v Kokri. 

Naplavine zasule avtomobila in ceste
Zaradi sobotnega neurja so imeli veliko dela gasilci po vsej državi. Na Gorenjskem so bili  
z odpravljanjem posledic najbolj obremenjeni gasilci v občinah Preddvor, Kamnik in Domžale. 

Naplavine v vasi Kokra / Foto: PGD Preddvor (Facebook)

Simon Šubic

Ljubljana – Višje sodišče v 
Ljubljani je razveljavilo sod-
bo prvostopenjskega sodi-
šča, ki je nekdanjega koman-
dirja domžalske policijske 
postaje Božidarja Fekonjo 
zaradi šikaniranja na delov-
nem mestu obsodilo na po-
gojno dvoletno zaporno ka-
zen s preizkusno dobo petih 
let, je poročalo Delo. O zade-
vi bo tako moralo znova raz-
sojati kamniško okrajno so-
dišče, ki je na prvem sojenju 
ugotovilo, da naj bi Fekonja 
med 18. decembrom 2008 
in vse do upokojitve 31. ju-
lija 2014 s spolnim nadle-
govanjem, psihičnim nasi-
ljem, trpinčenjem in neena-
kopravnim obravnavanjem 

desetim podrejenim poli-
cistkam, policistom in ad-
ministratorkam povzročil 
ponižanje in prestrašenost, 
dva od njih pa sta bila zara-
di zdravstvenih težav tudi na 
bolniški odsotnosti.

Višje sodišče je ob razve-
ljavitvi sodbe prvostopenj-
skemu sodišču naročilo, da 
mora pri vsaki izvršitveni 
obliki ugotoviti, ali se je nek-
danji domžalski komandir 
zavedal prepovedanega rav-
nanja in ali ga je hotel storiti. 
To mu mora biti dokazano 
na podlagi konkretnih dej-
stev in ne »na splošno, kot 
je bil to nepravilen poskus 
obrazložitve prvostopenjske 
sodbe«, piše v obrazložitvi 
sodbe višjega sodišča, ki jo 
povzema Delo. 

Sojenje nekdanjemu 
komandirju bodo ponovili



Neža Rozman

P
o številnih preda-
lih pisalnih miz se 
skrivajo pravi lite-
rarni biseri, ki jih 
avtorji ne želijo 

ali ne upajo pokazati svetu. 
Včasih je zato potrebna le 
majhna vzpodbuda, česar se 
zavedajo tudi trije zakonski 

pari iz Dupelj in Podbrezij – 
zakonci Kavčič, Rozman in 
Markič. 

Pod okriljem domače-
ga Kulturno-umetniške-
ga društva Triglav Duplje, 
Kulturno-turističnega druš-
tva Pod krivo jelko in Obči-
ne Naklo so lokalne pesnike 
spodbudili, da odpro svoje 

predale in na plano poteg-
nejo pesmi, ki se dolga leta 
skrivajo v njih. Na literar-
nem večeru, ki se je odvijal v 
prijetni atmosferi Graščine 
Duplje, se je tako predstavi-
lo 14 pesnikov, ki so prebirali 
svoje pesmi, nekatere pa so 
celo doživele uglasbitev, za 
katero sta poskrbela Marko 
in Jure Kavčič. Vsakega pes-
nika so predstavili in tudi 

strokovno opisali njegovo 
lirično ustvarjanje. 

Za nagrado za sodelovanje 
in kot vzpodbudo za nadalj-
nje ustvarjanje, so sodelujo-
či prejeli pero in črnilo, orga-
nizatorji pa upajo, da se ob 
naslednji priložnosti odpre 
še več predalov in luč sveta 
ugledajo nove mojstrovine.

PESMI IZ DOMAČEGA 
PREDALA
Štirinajst naklanskih poetov je na literarnem 
večeru predstavilo svoja dela, nekateri so pred 
publiko stopili prvič.

Robert Markič je pesnik iz Dupelj, ki v svojem predalu 
»skriva« nekaj tisoč pesmi, lani jih je nekaj izšlo v knjižni 
zbirki.

Oče Marko in sin Jure Kavčič sta uglasbila nekaj pesmi 
avtorjev, ki so sodelovali na literarnem večeru.

Že 15. izvedba Gore Rocka, dobrodelnega rokovskega 
festivala na Šentviški planoti, ki bo potekala od četrtka do 
nedelje, letos gosti več kot dvajset nastopajočih. Iz Avstri-
je prihaja punk skupina Russkaja, iz ZDA pa Jason Cale 
Band. Od domačih bodo nastopili Siddharta, Magnifico, 
Peter Lovšin, Tabu, Zmelkoow, Koala Voice, Orlek, Druš-
tvo mrtvih pesnikov in drugi. Poskrbljeno bo za dnevni 
program, obogaten s kulturnimi in športnimi vsebinami, 
možno bo brezplačno kampiranje.

Petnajsta Gora Rocka že pred vrati

Maša Likosar

G
eneracija, ki 
je Gimnazijo 
Kranj obisko-
vala med leto-
ma 1965 in 

1969, je štela okoli sedem-
deset dijakov in je bila raz-
deljena v štiri razrede. Posa-
mezni razredi so se srečevali 
na pet let, cela generacija pa 
tokrat prvič. »Kranjska gim-
nazija je veljala in še vedno 
velja za eno zahtevnejših sre-
dnjih šol, ampak naši profe-
sorji so bili vseeno zelo ljud-
ski, odprti in prijazni do dija-
kov,« je pojasnil organiza-
tor srečanja Bojan Kadunc in 
dodal: »Stavba je po tolikih 
letih doživela ogromno spre-
memb, a verjetno tako kot v 
naših časih še vedno ponuja 

ogromno vrednot in znanja, 
je pa odvisno od posamezni-
ka, koliko je pripravljen spre-
jeti.« Sošolka iz paralelke 
Breda Miščevič, ki se je kas-
neje tudi zaposlila na Gim-
naziji Kranj in ima neposre-
den vpogled na spreminjan-
je šole in šolskega sistema, 
je dodala, da je šolanje danes 
zelo drugačno kot tedaj, ko 
so bili oni dijaki. »Najbolj 
se spreminjajo sami progra-
mi. Zanimivo pa je, da je ved-
no več obšolskih dejavnosti, 
česar mi nismo imeli, spo-
minjam se le francoskega 
krožka,« je dejala Miščeviče-
va. Boris Bavdek je še pojas-
nil, da so v času, ko so obis-
kovali Gimnazijo Kranj, ose-
bnostno dozoreli, si razširili 
obzorja in sprejeli vednost, ki 
jim je odstrla pogled v pravo 
dogajanje sveta in življenja. 

Ob ponovnem srečanju 
nekdanjih sošolcev in še ved-
no prijateljev so na dan pri-
vrele številne zabavne anek-
dote. »Imeli smo profesor-
ja Cveta Poharja, ki je bil le 
enajst let starejši od naše 
generacije. Videti je bil zelo 
mladostno, in ko je enkrat 
pred zbornico kadil, je naša 
sošolka pristopila do njega in 
mu dejala, da zaradi kajenja 
lahko dobi ukor. Naslednjo 
uro je stopil v naš razred, a ne 
kot dijak, temveč kot profe-
sor – in požel val presenečen-
ja,« je povedal Bojan Kadunc 
in nadaljeval: »Na končni 
izlet smo šli po Jugoslavi-
ji in v nekaterih mestih smo 
morali spati v sobah skupaj z 
našimi dekleti, ker so jih tam-
kajšnji domačini želeli kupi-
ti, mi pa jih nismo želeli dati 
in smo bili zelo zaščitniški.« 

Na srečanje ob petdeseti 
obletnici mature, ki se ga je 
udeležilo petdeset nekdanjih 
sošolcev, je prišla tudi njiho-
va nekdanja profesorica Ela 
Teran, ki je poučevala kemijo. 
»Z dijaki smo pogosto hodili 
na izlete, športna tekmovanja 
in se veliko pogovarjali. Mno-
go ur ni bilo izpolnjenih po 
programu in tega mi ni bilo 
nikoli žal,« je povedala Tera-
nova in dodala: »Ko sem še 
poučevala, sem dijakom sve-
tovala, naj se po maturi svobo-
dno odločijo za študij in s tem 
tudi poklic, ki ga bodo oprav-
ljali celo življenje.« 

Nekdanji kranjski gimna-
zijci so se po uvodnem poz-
dravu ravnatelja Franca Roz-
mana, kulturnem programu 
in ogledu šole vsak s svojim 
razredom odpravili še na 
kosilo.

PRVO SREČANJE GENERACIJE
Pred Gimnazijo Kranj se je prvič zbrala cela generacija dijakov, ki so maturirali pred petdesetimi leti. 

Generacija nekdanjih kranjskih gimnazijcev, ki so maturirali pred petdesetimi leti, se je tokrat srečala prvič. / Foto: Primož Pičulin
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Za koga je sreča?
Za dobre ljudi. 
Za koga je trpljenje?
Za močne ljudi. 
Za koga so solze?
Za vse, da lahko
izperejo težke stvari. 
Za koga je bolečina?
Za tiste, ki so preživeli 
že mnogo in še živijo. 
Kdo se zna pobrati? 
Ta, ki je že neštetokrat padel 
se pobral in nadaljeval. 
Tisti, ki ima v srcu neskončno ran
in bolečih zgodb. 
Za koga je veselje?
Za vesele ljudi. 
Za koga smo mi? 
Za tiste, ki nas sprejmejo
točno take, kot smo.

Lea Lukanec

»Za koga je veselje? Za vesele ljudi.« To, kar nosimo v sebi, 
tudi dajemo svetu. Pesem je lepa in iskrena, splet emocij 
in misli. Lepo poletje vam želim. Meta

Za koga 

PESMI MLADIH

Alenka Brun

T
retji dan smo se na 
poti domov usta-
vili še v Firencah, 
prestolnici umet-
nosti in muzejev 

ter zibelki renesanse. S tram-
vajem smo se z obrobja odpe-
ljali skoraj do središča mesta 
in se potem skozenj sprehodi-
li. Vreme se je najprej kisalo, 
a nam je z dežjem prizaneslo. 

In ravno ne čisto modro nebo 
nad Firencami je dalo temu 
italijanskemu mestu, ki vsa-
ko leto privlači milijone turi-
stov, še dodaten čar.

Mesto deli reka Arno, čez 
katero se pnejo stari mostovi, 
nad njimi se dvigajo stolpi, 
kupole in palače. V mestni 
silhueti dominira stolnica (Il 
Duomo) z značilno kupolo iz 
opečnih strešnikov in belega 
marmorja – brezčasna arhi-
tekturna mojstrovina. Poleg 
nje stojita zvonik in krstilni-
ca. Zelo pomembne mestne 
stavbe so še palača Vecchio 
in medičejska palača Pitti 
ter umetniški muzej med 
najlepšimi na svetu, galerija 
Uffizi, kjer hranijo svetovno 
pomembna likovna in kipar-
ska dela. Na mostu Vecchio 
še danes trgujejo zlatarji. 

Pred galerijami, muze-
ji in znamenito stolnico so 
se vrste turistov vile v nedo-
gled. 

Ogledali smo si tudi boga-
to pokrito tržnico v strogem 

središču mesta, a že kaj kma-
lu ugotovili, da je za ogled 
Firenc en dan mnogo pre-
malo. S svojim nekajurnim 
obiskom smo lahko le rahlo 
zaslutili, kako tečejo dnevi v 
prestolnici Toskane. 

Dan je vse prehitro minil 
in v popoldanskih urah smo 
se odpravili nazaj v Sloveni-
jo. Naš tridnevni obisk Tos-
kane z otokom Elba se je zak-
ljučil – precej prehitro.        
                        (Konec)

Toskana in otok Elba (3)

ZA KONEC ŠE FIRENCE

Neptunov vodnjak stoji na 
trgu Piazza della Signoria.

Do središča mesta smo se odpeljali z modernim 
tramvajem.

Veličastna firenška stolnica v samem središču Firenc je 
izjemno oblegana turistična znamenitost Toskane.

Arno je za Tibero najpomembnejša reka osrednje Italije. Teče skozi stari del Firenc.

Mateja Rant

T
radicionalni 
Aljažkov dan so 
letos še razširi-
li in k sodelovan-
ju poleg Krajevne 

skupnosti (KS) Huje priteg-
nili še KS Planina ter sosed-
nji šoli Matije Čopa in Sta-
neta Žagarja, je razložil rav-
natelj OŠ Jakoba Aljaža Jože 
Povšin. Pripravili so tur-
nirja v košarki in nogome-
tu, igre brez meja in nagra-
dni kviz, svoje pevske, ples-
ne in druge sposobnosti pa 
so učenci lahko prikazali v 

okviru prireditve Aljažek 
ima talent. Ves izkupiček 
od prireditve, na kateri se 
je po oceni ravnatelja zbra-
lo okrog 1200 obiskovalcev, 
bodo namenili šolskemu 
skladu.

»S prijateljicami smo 
sodelovale v igrah brez meja 
in jedle palačinke,« je bila 
nad prireditvijo navdušena 
četrtošolka Taia Vertnik, ki je 
vneto navijala tudi za sošol-
ca in prijatelja pri nogome-
tu in košarki. Zelo ji je bila 
všeč tudi poslikava obraza, 
pri kateri so ji narisali kuž-
ka. Na poslikavo obraza so 
bili otroci sicer pripravljeni 

potrpežljivo čakati v dol-
gi, skoraj nepregledni vrsti. 
Petošolec Oskar Valant pa 
se je preizkusil tudi na šovu 
Aljažek ima talent, in sicer je 
za svoj nastop izbral pesem 
We will rock you skupine 
Queen. Priznal je namreč, 
da so njegovi vzorniki. Pred 
nastopom je imel nekaj tre-
me, a ko je začel peti, je imel 
po njegovih besedah obču-
tek, da to počne že vse življe-
nje. Na koncu je osvojil tret-
je mesto.

Letos so Aljažkov dan 
povezali še s projektom 
Športne unije Slovenije 
Veter v laseh – s športom 

proti zasvojenosti, s kate-
rim spodbujajo vključeva-
nja otrok in mladostnikov 
v raznovrstne športne pro-
grame, namenjene druže-
nju, spoznavanju in aktiv-
nemu preživljanju prostega 
časa s športom in ob športu, 
je razložil Povšin. V okviru 
projekta, ki ga sofinancirajo 
ministrstvo za zdravje, Fun-
dacija za šport in Športna 
unija Slovenije, so pridobi-
li tudi sredstva za nove mre-
že za gole in koše, s pomo-
čjo sredstev KS Huje pa so 
pokrpali asfaltne površine 
zunanjih igrišč, je zadovol-
jen Povšin.

PESTER ALJAŽKOV DAN
Na igrišču Osnovne šole (OŠ) Jakoba Aljaža se je minuli torek odvijala športno-družabna prireditev 
Aljažkov dan, na katero so povabili učence in njihove starše, učitelje in tudi druge krajane. 

Na odru so učenci predstavili svoje talente. / Foto: Primož Pičulin

Za poslikavo obraza so bili otroci pripravljeni čakati v dolgi 
vrsti. / Foto: Primož Pičulin

Pripravili so tudi turnirja v nogometu in košarki. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TOrwellova podoba totalitarne prihodnosti
 Iskrice in izreki
   Naše znanje na področju duhovnosti je manjše od 

Ptolemejevega znanja astronomije. (John Templeton)

   Kolikor bolj upoštevamo čas, toliko bolj nam je žal, 
ker ga nimamo dovolj; kolikor bolj nerazumno ga 
trošimo, toliko bolj se nam zdi, da ga imamo na 
pretek. (Giacomo Leopardi)

  Nič nima povedati, toda da to spoznate, ga morate 
dolgo poslušati. (Hippolyte Taine)

Smeh ni greh
 »Nesramno!« se pritožuje turistka v hotelu. »Dali  
 ste mi sobo, katere okno je obrnjeno v stavbo, kjer se  
 gol moški ves čas razkazuje!«
 Receptor pogleda skozi okno: »Saj ni tako hudo.  
 Moškega se vidi samo do pasu.«
  »Seveda, če pa stopite na mizo in se nagnete v levo  
 in naprej, ga lahko vidite celega.«
 Pri krznarju: »Ali ta plašč iz lisičjega krzna res ne  
 prepušča vode?«
 »Zagotovo! Ste že kdaj videli lisice z dežniki letati po  
 gozdu?« 

V mestu Motihari v indij-
ski državi Bihar se je 25. 6. 
1903 rodil angleški pisatelj 
Georg Orwell, ki je s svoji-
mi napovedmi prihodnosti 
pretresal svet. Njegovi gla-
vni literarni deli sta roma-
na Živalska farma (1945) 
in 1984 (1949). Lik Velike-
ga brata, vsemogočnega in 
nenehnega nadzornika člo-
vekovega življenja, je pos-
tal prispodoba mračne sve-
tovne totalitarne skupnos-
ti manipuliranih posamez-
nikov. 

Obiskoval je fakulte-
to v Etonu v Angliji. V mla-
dih letih je opravil vudujski 
obred proti nekemu fantu, 
ki je bil večji od njega in ga 
je kar naprej nadlegoval ter 
ustrahoval. Kmalu nato si je 
fant zlomil nogo in je nekaj 
mesecev po poškodbi umrl 
zaradi neozdravljive bolezni. 

To je tako močno prevzelo in 
prestrašilo bodočega pisate-
lja Živalske farme in antiu-
topije 1984, da je svoje ime 
in priimek Eric Arthur Blair 
spremenil v umetniško ime 
Georg Orwell, po katerem je 
bolj znan. To je storil predv-
sem iz strahu, da bi mu kdo 
hotel zadati kaj neprijetne-
ga z enakim prijemom črne 
magije. 

Nekaj let je delal kot poli-
cist v Burmi. Resno je začel 
pisati, ko je končal svoja pote-
panja po Franciji in Angli-
ji. Doživetja je opisal v knji-
gi Na robu in na dnu v Pari-
zu in Londonu. Dosti njego-
vih kasnejših del so obliko-
vali neortodoksni socialisti-
čni nazori. Takšni sta knji-
gi Pot v Wigan in Počastitev 
Katalonije, ki jo je napisal po 
tem, ko je bil ranjen v špan-
ski državljanski vojni.

Orwell je pri nas najbolj 
znan po futurističnem roma-
nu z naslovom 1984, v kate-
rem slika mračno podo-
bo totalitarne prihodnosti. 
Napovedoval je čas, v kate-
rem bo imel Veliki brat vsa 
dogajanja pod svojim nadzo-
rom, ko ne bo samo spremljal 
in prisluškoval svojim podlo-
žnikom, ampak tudi po svoji 
všečnosti pisal in oblikoval za 
nazaj tudi zgodovino. Samo 
tisto, kar je zapisano, ostane, 
totalitarizem pa je lahko spre-
minjal za nazaj tudi slike in 
časopise … Morda je Orwel-
lovo najbolj priljubljeno delo 
alegorična zgodba Živalska 
farma, ki so jo upodobili tudi 
v risanem filmu.

* Orwellova misel: »Enako 
velja za socializem in katoli-
ško vero. Najslabša priporo-
čila za oboje so njuni privr-
ženci.

Samo Lesjak

P
o osmih letih, odkar 
je na Kolodvorski 8 
v Kranju Trainsta-
tion SubArt urba-
ni mladinski alter-

nativni kulturi odprl svoja 
vrata, so člani organizacij-
ske ekipe še vedno v odlični 
formi. S požrtvovalnim pro-
stovoljnim delom ubranega 
kolektiva, zagnanostjo ter 
podporo predvsem mladih 
jim je v vseh teh letih uspe-
lo narediti objekt, v katerem 
delujejo prireditveni prostor 
za koncerte, delavnice, video 
projekcije, predavanja, dru-
ženje in tudi prostor za vaje 
mladih glasbenih skupin, 

audio studio, likovni atelje, 
vege kuhinja ... 

Train pa ostaja aktiven tudi 
v organizacijskem smislu – v 
petek, 28. junija, se bo nam-
reč začel že enajsti SubArt 
festival, ob pripravi katere-
ga je ekipa Traina moči zdru-
žila z Mestno občino Kranj, 
Layerjevo hišo, Zavodom 
Carnica, KRDM ter B&B. 
Obeta se pester glasbeni pro-
gram, vse od otvoritvenega 
techno partyja pa do sklepne-
ga koncerta zasedb Siberian 
Meat Grinder in Total Cha-
os, ki bosta oder okupirali 8. 
julija. SubArt bo znova pove-
zal aktivna kulturna prizori-
šča Kranja v celoto, v vedno 
prepoznavnejši mestni fes-
tival, ki že nekaj let presega 

lokalne interese in iz tujine 
privablja tako obiskovalce kot 
nastopajoče.

Letošnji festival ponuja 
novost, in sicer odprto kon-
certno prizorišče na parkiriš-
ču pred Trainom, ki bo prvič 
zaživelo v četrtek, 4. julija, s 
svetovno znanimi dobitni-
ki nagrade grammy, puščav-
skimi blues rokerji Tinari-
wen, ki bodo kitarsko poezi-
jo z afriškimi transcenden-
talnimi ritmi prinesli kranj-
ski publiki. Festival SubArt 
res ne bo skoparil niti s sve-
tovnimi glasbenimi legenda-
mi niti z domačimi glasbeni-
mi unikati: na festivalu bodo 
med drugimi nastopili James 
Blood Ulmer, Čompe, Paraf, 
Brkovi, Raggalution ... Celo-
ten spored festivala ter vstop-
nice za posamezne dogodke 
so na voljo na internetni stra-
ni https://subart.si.

PRIHAJA SUBART
Trainstation SubArt ostaja prizorišče alternativnih glasbenih in kulturnih dogodkov. Od 28. junija bo – 
poleg Layerjeve hiše – ponovno lokacija uveljavljenega SubArt festivala. 

Zasedba Čompe je na sceni že četrt stoletja. V Layerjevi hiši bodo nastopili v torek, 2. julija. 

Sreda, 3. julija, bo na festivalu rezervirana za legendarnega 
Jamesa Blooda Ulmerja. / Foto: arhiv festivala
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Samo Lesjak

T
retja izvedba 
Poletnih glasbe-
nih srečanj v Šen-
čurju, ki jih prip-
ravlja tamkajš-

nje aktivno društvo upoko-
jencev, bo v Muzej Občine 
Šenčur ponovno pripelja-
la kakovostne glasbene ses-
tave. Kulturno-družabno 
dogajanje, obogateno z raz-
novrstnimi koncerti, v Šen-
čurju v juniju doživlja ene-
ga izmed vrhuncev. Po pet-
kovem letnem koncertu 
Pihalnega orkestra občine 
Šenčur z Veroniko Šmid in 
Polonco Pokorn v polnem 
Kulturnem domu se obetajo 
tudi trije zanimivi koncerti 
v sklopu Poletnih glasbenih 
srečanj v muzeju. Prvi bo v 
četrtek, 27. junija, koncert 
kvarteta Acoustic Art. Nas-
lednji večer bo koncert dua 
Spiritus Movens. V petek, 
5. julija, pa bo srečanja skle-
nil koncert zasedbe Capella 

Carniola. Vsi koncerti se 
bodo pričeli ob 20. uri.

Acoustic Art je skupina 
štirih profesionalnih glasbe-
nic, ki se v tej zasedbi pred-
stavlja premierno. Kvartet 
sestavljajo Janja Turk, Vera 
Magdevska, Lara Bojadjie-
va in Tajana Novak, njihov 
repertoar pa zajema sklad-
be najrazličnejših žanrov v 
klasični preobleki. Duo Spi-
ritus Movens sestavljata na 
mnogih festivalih nagrajeni 
glasbenici Maruša Brezav-
šček ter Rusinja Anna Kiska-
chi, tokrat s komorno glasbo 
z baročnim pridihom. Zase-
dbo Capella Carniolla, ki 
izvaja srednjeveško glasbo – 
od gregorijanskih koralov do 
večglasja v stilu evropske ars 
nove, sestavljajo Marta Moč-
nik Pirc, Kristina Martinc, 
Franci Krevh ter umetniš-
ki vodja sestava Janez Jocif. 
Nastopajoče bo predstavil 
Miro Erzin, Društvo upoko-
jencev Šenčur pa tako s kon-
certi še naprej bogati okraj-
no kulturno ponudbo.

POLETNA SREČANJA

Poletna glasbena srečanja bo v četrtek odprl koncert 
kvarteta Acoustic Art. / Foto: arhiv skupine
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Pogledali bomo pismo bral-
ke te rubrike pod šifro Ribi 
72. Izbranih ima sedem kart, 
ki si jih ne zna popolnoma 
razložiti. Je na razpotju, se 
še odloča in jo zanima, kaj jo 
čaka po tej odločitvi. Karte so 
Sodnik, Ljubezen, Nesreča, 
Žalost, Zvestoba, Upanje in 
Sreča. Seveda takoj v karti 
Sodnik vidimo, da se je bral-
ka že odločila in da poti nazaj 
več ni. V karti Ljubezen ima-
mo sklenjen krog, se pravi, da 
gre vse prav in da tudi tokrat 
zmaga ljubezen. Nesreča in 
Žalost skupaj predstavljata 
depresivno stanje – in bolj s 
tem pokaže staro obdobje, ki 
ga oseba ne pušča za seboj, 
z zavestjo, da je bilo vsega 
hudega le preveč in je ta korak, 
ki sledi, nujno potreben, če si 
hoče ustvariti kvalitetno pri-
hodnost. Na karti Zvestoba 
vidimo psa, ki počiva na gro-
bu svojega pokojnega lastni-
ka, ostaja mu do konca zvest 
in hrepeni po tem, da ga kdo 
opazi. In ve, da se to, kar je 
bilo, nikoli več ne vrne. Prav 

tako velja za bralko: pokopale 
se bodo stare zadeve, vsaka 
bolečina ima svojo vrednost, 
a vsaka slej ko prej mine. Obr-
ne se nov list. Upanje prinaša 
nove cilje in želje, ki se bodo 
začele uresničevati. Pomeni 
tudi ustalitev – sidro oziroma 
nov dom in selitev. Ker ta kar-
ta označuje tudi letni čas, in 
sicer kot že veste, poletje, se 
lahko zgodi, da se vse to doga-
ja sedaj. Sreča pa je vedno 
sreča, kjerkoli se pojavi in ne 
glede na sisteme polaganja, 
vedno prinese srečen konec. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževanja« 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Vodnarka«
Draga Tanja, zopet se obra-
čam nate. Kaj in kako naj se 
obnašam do sinove punce, ki 
mi povzroča same težave, naj 
kaj naredim ali pa jo pustim 
na miru. Ali bo hči naredila 
izpit? Kaj pa nečak in darilo? 
Ne vem, ali sploh kaj naredim 
prav, pričakujem le včasih 
besedo hvala, pa je očitno že 
to preveč. Tudi pri možu ne 
vem, kako naj mu še več ustre-
žem, vedno je premalo, kar 
naredim. Kaj pa na vaje, naj 
še hodim?
Draga moja, lahko bi vam 
napisala več strani v časopi-
su. Na vsa vprašanja že sami 
dobro poznate odgovore. Od 
sina naprej pa vse do moža 
ste preveč razvajali in danes 
imate rezultat, ampak za 
nazaj je vsak od nas lahko 
pameten. Sedaj morate gle-
dati samo naprej. Sinu jasno 

povejte, da za njegovo dekle 
ne boste delali in naj začne 
opravljati svoje delo in da s 
tem pripomore k družini. 
Na vaje morate obvezno še 
hoditi, saj je to edina stvar, ki 
vas veseli, težave, ki jih nava-
jate, so prehodne – in to zato, 
ker ste tako utrujeni. Hči bo 
naredila izpit v pravem roku. 
Upam, da nečaku niste dali 
darila, saj si ga s takim obna-
šanjem vsekakor ne zasluži. 
Obseg živine zmanjšajte 
sami in zato ne iščite podpo-
re od moža. Prosim, imejte 
se radi. Srečno.

»Pomlad«, »Poletje«
Prosim, da pogledate v karte 
za pet oseb – zdravje, služba, 
šola, varnost in ostalo, če je 
še kaj pomembno. Najlepša 
hvala.
Pri nikomer ne vidim pose-
bnosti v negativnem smislu. 

Varnost je. Oseba, rojena 
leta 1977, ima zelo dobre 
poslovne spremembe. Let-
nik 2003 je uspešna še nap-
rej. Pri nikomer ne vidim več-
jih zdravstvenih težav, tako 
da samo tako še naprej in bo 
vse v redu. Srečno. V drugem 
pismu me sprašujete za dru-
gih pet oseb in tudi tukaj ne 
vidim ničesar takega, kar bi 
ne bilo v redu. Vsi so pridni 
in v šoli bodo lepi uspehi. Po 
naravi so previdni, zato ste 
lahko brez skrbi. Želim vam 
vse dobro.

»Poletje«
Hvala, ker ste mi že odgovori-
li. Zanima me zopet za zdra-
vje, desno uho, ker sem imela 
operacijo, ali se mi bo želja 
izpolnila in bom vsaj petdeset 
procentov slišala? Hči je prvič 
noseča, kako bo? Njen odnos 
s sestro oziroma mojo drugo 

hčerko? Kaj pa soseda in nje-
no zdravje? Hvala vam in še 
veliko pozitivne energije. 
Želja se vam bo izpolnila, saj 
vam v prihodnosti vidim veli-
ko boljši sluh, lahko da bo še 
več kot petdeset odstotkov 
bolje. Hči ima videti dva 
otroka – in to v paru, deklico 
in dečka, po mojem videnju 
bo najprej deklica, seveda 
je edino pomembno, da 
so zdravi, in tukaj ne vidim 
nobenih težav. Odnos s ses-
tro bo na začetku kar malce 
napet, ampak sčasoma se 
bo uredilo in ne bo pose-
bnosti. Čakajo vas lepi dru-
žinski odnosi in druženja. 
Vaša soseda ima sedaj težko 
obdobje, še naprej ji stojte 
ob strani. Ne takoj, ampak 
prišel bo dan, ko se bo ven-
darle počutila bolje. Hvala 
vam za lepe besede, tudi jaz 
želim vse lepo in dobro.

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 43 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 15 deklic in 17 dečkov. Najlažji 
deček je tehtal 2010 gramov, najtežji deček je tehtal 4460 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 dečkov, tudi par dvoj-
čkov, in 2 deklici. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prve-
mu je tehtnica pokazala 4220, drugemu pa 2560 gramov.

Novorojenčki

V torek, 11. junija 2019, sta se na Bledu poročila Žan Jan 
Oplotnik in Peres De Bessa Vilela Noémia Rute. V soboto, 
15. junija 2019, so se poročili: na Bledu Zoran Zupan in 
Zdenka Jekovec, v Ribčevem Lazu Dejan Tertnik in Klara 
Javornik, v Preddvoru Miha Eržen in Katja Bukovnik, na 
Brdu pri Kranju Tomaž Buh in Lara Zukanovič, na Zgornji 
Beli Boris Horvat in Božena Zupan, na Zgornjem Jezer-
skem Aljoša Šenk in Katja Mravlje, v Dvorjah na gradu 
Strmol Viljem Dovžan in Nina Gabrieli, na Krvavcu Boris 
Bašelj in Tjaša Starčič, na Zgornjem Brniku Rok Motaln in 
Sanda Rudež, v Vopovljah pa Matija Kukovica in Andreja 
Hafner.

Mladoporočenci

Ana Šubic

L
eta 1959 je na gim-
naziji v Škofji Loki 
maturiralo 26 gim-
nazijcev. Bili so peta 
generacija škofjelo-

ških maturantov. Pol je še 
živih in deset od njih se jih je 
ta mesec ob šestdeseti oble-
tnici mature srečalo v Gos-
tilni pri Ingliču, le nekaj sto 
metrov od nekdanje gimna-
zijske stavbe (danes OŠ Ško-
fja Loka-Mesto), v kateri so 
nekoč gulili šolske klopi. 

V razredu so bili poleg Ško-
fjeločanov še dijaki iz Selške 
in Poljanske doline pa tudi iz 
Kranja in Krope, je pojasnila 
Mara Potokar, ki je ob pomo-
či nekdanjega sošolca Andre-
ja Pippa organizirala srečan-
je. Med njimi je bilo nekaj sta-
rostne razlike, saj so bili roje-
ni med letoma 1938 in 1941. 
V zgodnjem otroštvu so pre-
živeli vojna leta, poleg tega je 
bila v nekaterih bolj odročnih 
krajih po dolinah šola orga-
nizirana malce drugače, zato 
so gimnazijski prag prestopi-
li pri različnih starostih. »Za 
sprejem na višjo gimnazijo 
je bilo poleg male mature na 
nižji gimnaziji treba opraviti 
še sprejemni izpit. Bili smo 
edini razred v naši generaci-
ji. Jezikovno smo bili razpo-
lovljeni na tiste, ki so se uči-
li angleško, in na druge, ki 
so imeli nemščino. Na gim-
nazijska leta imamo lepe 

spomine, sicer pa na naših 
srečanjih vedno znova ugo-
tavljamo, kako veliko zna-
nja smo dobili, pa čeprav je 
pouk temeljil na razlagi, tab-
li in kredi,« je pojasnila Poto-
karjeva. Vsi njihovi učitelji 
so že pokojni, razen učitelja 
za telovadbo Ivana Križnarja. 
Njihov razrednik je bil Fran-
ce Šifrer, ki jih je učil fiziko.

»Bili smo zelo uspešna 
generacija. Ni mi znano, 
da bi kdo končal kot gim-
nazijski maturant. Vsi smo 
šli naprej na fakulteto,« je 
povedala Mara Potokar. 

Največ nekdanjih sošolcev 
se je usmerilo v medicino in 
prosveto. Med njimi so bili 
kar trije zdravniki, zoboz-
dravnica in medicinska ses-
tra, farmacevtka, veteri-
nar, gradbenik, svetovalec 
na zavodu za šolstvo, učite-
ljice in ravnateljice, eden od 
njih še danes predava fiziko 
na fakulteti … V svojih vrs-
tah imajo tudi znanega pev-
ca – Andreja Berganta, vod-
jo Fantov s Praprotna. »Že v 
mladih letih je kazal glasbe-
no nadarjenost,« se spomin-
ja Mara Potokar. Na njihovih 

srečanjih tako nikoli ne gre 
brez znamenite skladbe 
Čebelar. Kot zanimivost je 
povedala še, da so med 26 
sošolci v razredu nastali kar 
trije pari, ki so stopili na sku-
pno življenjsko pot.

Druženje nekdanjih sošol-
cev je potekalo v zelo sproš-
čenem vzdušju. »Mimogre-
de je minilo,« je pristavila 
naša sogovornica. V prete-
klosti so se večinoma sreče-
vali na pet let, a ker se jim 
leta počasi nabirajo, Poto-
karjeva razmišlja, da bi se 
odslej srečevali pogosteje.

MATURANTI PETE GENERACIJE
Ob šestdeseti obletnici mature so se srečali nekdanji sošolci s škofjeloške gimnazije.

Od 26 gimnazijcev, ki so leta 1959 maturirali v Škofji Loki, je živih še polovica. Nedavnega 
srečanja se jih je udeležilo deset. Spredaj so nekdanje sošolke (z leve) Dora Cigoj, Minka 
Starman, Mara Potokar in Rezka Dušič, za njimi pa sošolci Marko Vidmar, Andrej Bergant, 
Arandžel Stankovič - Ducko, Matevž Oman, Janez Krajnik in Andrej Pipp. / Foto: Špela Mohorič

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

www.gorenjskiglas.si
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www.visitkranj.com

Cenejše vstopnice že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in na Petrol servisih.

5
JULIJ

PETEK

13
JULIJ

SOBOTA

31
AVGUST

SOBOTA

6
SEPTEMBER

PETEK

29
JUNIJ

SOBOTA

RUDI BUČAR 
in ISTRABEND

ANDREJ 
ŠIFRER: 
40 LET NOROSTI

23
AVGUST

PETEK

BRADE

KARAVANA DOMAČIH 
PIVOVARN 
& KRANSKA KUHNA

Vrt Gradu 
Khislstein Kranj 

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

VOKALNI BAND KREATIVO

ALEKSANDER MEŽEK in AKADEMIKI

THE POCKET ENSEMBLE  
Lojze Krajnčan, Boštjan Gombač, Kristijan Krajnčan, Petra Vidmar in Robert Jukič

DARJA ŠVAJGER
in pianist prof. Jaka Pucihar

TERRAFOLK

ANA BEZJAK
Marko Črnčec – klavir, Tomaž Gajšt - trobenta

10. 7.

17. 7.

24. 7.

7. 8.

31. 7.

14. 8.

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

1.–3. nagrada: 2-krat vstopnica za koncert Nine Pušlar,  
5. julija 2019, v Letnem gledališču Khislstein

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 ponedeljka,  
1. julija 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Igralca Ashton Kutcher (41) in Mila Kunis 
(35), ki sta bila zadnje tedne tarča govoric 
o ločitvi, sta te zanikala na sarkastičen 
način. »Med nama je konec,« pravi Mila 
in pokaže novico, objavljeno v neki revi-
ji. Igralcu očita, da jo je v zakonu dušil 
ter mu pove, da bo odpeljala tudi otroke, 

Ashton pa ob koncu posnetka omeni rumeno revijo. »Uži-
vajte v prodaji ta teden, kaj vemo, mogoče bo pa moja 
soproga naslednji teden imela dvojčke, že tretjič. Ah, kdo 
jih pa šteje,« se je pošalil igralec.

Ashton in Mila vrnila udarec

Z grammyjem nagrajena raperka Cardi 
B (26), ki je lani naročila napad na dve 
natakarici v nekem nočnem klubu v New 
Yorku ter kasneje tudi sama fizično obra-
čunala z njima, je bila na sodišču spozna-
na za krivo. Glasbenico sicer čaka še ena 
obravnava konec junija, najverjetneje pa 

tudi zaporna kazen. Kakšna bo, za zdaj ni znano. Njen 
odvetnik ni želel komentirati razpleta sojenja.

Čaka Cardi B zaporna kazen?

Pevec zasedbe Rolling Stones Mick 
Jagger (75) je tri mesece po operaciji 
srčnih zaklopk spet na odru in skupina 
nadaljuje turnejo po Severni Ameriki. 
Za njimi je prvi koncert v Chicagu, na 
katerem je Jagger dokazal, da je v odlični 
formi. »Mick še vedno miga kot Jagger. 

Ta možakar je pravi stroj,« so bili komentarji oboževal-
cev. Koncert je bil po pričakovanjih razprodan. Skupina 
je turnejo po Evropi, s katero so zaslužili 154 milijonov 
dolarjev, končala julija lani.

Mick Jagger spet v odlični formi

»Ops, spet sem to storila,« je veselo 
novico, da z možem Adijem Ezro priča-
kuje tretjega otroka, sporočila izraelska 
manekenka Bar Rafaeli (34). Zakonca 
imata skupaj že dvajsetmesečno Elle in 
dveletno Liv. Par se je poročil septembra 
2015. Na poroko je bilo povabljenih tristo 

svatov. Manekenka je že pred časom povedala, da izhaja 
iz velike družine in da si takšno želi tudi sama.

Bar Rafaeli tretjič noseča

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Šubic

Predstava Boginja je že 
sedmi skupni projekt ple-
salk ter koreografinj Alje 
Shaar, ki vodi tečaje v Ljub-
ljani, in Ines Kočar, ki pou-
čuje v Kranju in Radovlji-
ci. Tokratna predstava je 
bila poklon vsem ženskam. 
»Ne samo tistim nadzemelj-
skim božanstvom, s kateri-
mi je tesno povezana egip-
čanska zgodovina in mitolo-
gija, ampak tudi zemeljskim 
bitjem – materam, sestram, 
hčerkam in prijateljicam, 
plesalkam, umetnicam in 
delavkam, vsem močnim 
in samostojnim ženskam, 

ki smo darilo svetu. Gre za 
poklon modernim bogin-
jam,« je dejala Ines Kočar.

Nastopilo je devet skupin 
in vsega skupaj več kot pet-
deset plesalk, starih od 18 do 
74 let, ki so s pomočjo ple-
snih gibov gledalcem pribli-
žale bogato plesno tradicijo 
arabskih narodov, obenem 
pa častile žensko energijo. 
Na odru so se zvrstili tra-
dicionalni plesi Orienta, ki 
sta jih avtorici začinili tudi 
s primesmi modernih ples-
nih zvrsti, kot sta rumba in 
flamenko, in tako nadgradi-
li starodavno tradicijo. »Naš 
ples, znan tudi kot trebušni 
ples, je zelo čuten, ob njem 
vzbudiš mišice, za katere 

morda sploh ne veš, da jih 
imaš. Ne potrebujemo part-
nerja, uporabljamo le pripo-
močke, kot so pahljače, tan-
čice, palice, tudi svečniki in 
sablje. Plesalske poleg gibov 
učimo lepe drže, gibčnosti 
in ne nazadnje prezence, saj 
ženske danes ne znajo več 
biti prave ženske,« je poja-
snila Kočarjeva. Plesalkam 
Alje Shaar in Ines Kočar se 
je na odru pridružila tudi 
Mateja Pevec s skupino, ki 
trenira v Domžalah.

Ljubitelji televizijskih 
kuharskih šovov so v četrtek 
lahko spremljali finale pete 
sezone šova MasterChef. V 
epskem kuharskem dvobo-
ju sta se pomerila 51-letna 

hotelska gospodinja iz Kop-
ra Sanja Sirk in dvajsetle-
tni študent z Otočca Anže 
Kuplenik. Slavil je slednji, ki 
je tako postal najmlajši zma-
govalec MasterChefa Slove-
nija in se razveselil tudi pet-
deset tisoč evrov nagrade. Z 
družino načrtuje potovan-
je, sicer pa namerava ostati 
v kuharskih vodah, zato bo 
nagrado namenil tudi naku-
pu kuharske opreme in nad-
grajevanju znanja. V kuhar-
skem šovu se je izkazal tudi 
36-letni Bojan Bešter, sicer 
mizar iz Podblice nad Zgor-
njo Besnico, ki se mu je 
uspelo uvrstiti v polfinale. 
Na POP TV že zbirajo prijave 
kandidatov za novo sezono.

BOGINJA IN KUHARJI
V Festivalni dvorani na Bledu sta Alja Shaar in Ines Kočar s svojimi plesalkami v sodelovanju z Arabskim 
klubom Slovenija pripravili plesno predstavo Boginja. Končala se je že peta sezona šova MasterChef,  
v kateri je slavil Anže Kuplenik z Otočca, Gorenjec Bojan Bešter pa se je poslovil tik pred finalom.

Gostujoča skupina, plesalke Mateje Pevec, se je predstavila 
s točkama Flamenko in Drum solo. / Foto: Primož Pičulin

Skupina najstarejših plesalk Habibibabi, ki se učijo pri Alji 
Shaar, je uprizorila Oriental Pop in Drum solo. 

 

Plesna skupina Zaara iz Kranja in Rekreativna skupina 
Radovljica se orientalskih gibov učita pri Ines Kočar.

Plesna predstava Boginja, ki sta jo pripravili Ines Kočar in 
Alja Shaar, je bila poklon vsem ženskam. / Foto: Primož Pičulin

Anže Kuplenik na poti do zmage v MasterChefu in sodnik 
Karim Merdjadi / Foto: arhiv POP TV

V kuharskem šovu se je izkazal tudi Bojan Bešter iz 
Podblice, ki se mu je uspelo uvrstiti v polfinale. / Foto: arhiv POP TV

Orientalski plesalki in koreografinji Ines Kočar, ki 
jo poznamo tudi kot voditeljico oddaje Koda, in Alja 
Shaar vsako leto pripravita plesno predstavo, v kateri z 
učenkami odstirajo tančice plesa iz Orienta. / Foto: P. P.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Kar odleže mi, ko zadnje dni na trgovskih policah in v košarah 
ugledam toliko vrst paprike. Tiste bolj tanke v polkilogramskih 
zavojčkih so najbolj pogoste, najcenejše in vsestransko upo-
rabne. Zajtrk iz popečene ene manjše čebule in ene paprike 
na oljčnem olju s koščkom polnozrnatega kruha je že brez 
jajca skoraj zadovoljiv. Če dodamo še jajce, pa sploh. No, pa 
mogoče še košček sira brie in kavica … Hitro je narejeno vse 
skupaj. Je zdravo, hranljivo in še poceni.

Piščančji paprikaš

Za 4 do 6 oseb potrebujemo: 1 piščanca, 1 do 2 čebuli, malo 
olja, dobre pol žlice paradižnikove mezge, 1 žličko sladke pa-
prike, žlico moke, 4 do 5 svežih paprik, peteršilj, dva lističa 
bazilike, ščepec origana, sol, 2 žlici kisle smetane, 2 ali 3 žlice 
belega vina.
Čebulo sesekljamo, prepražimo na olju, potresemo z moko 
in mleto papriko, dodamo paradižnikovo mezgo in zalijemo. 
Ko dobro prevre, dodamo razkosanega piščanca in ga dušimo 
do mehkega. Meso prestavimo v drugo posodo, omako pret-
lačimo in dodamo na rezance narezano papriko. Jed počasi 
kuhamo še nekaj minut. Ponudimo jo s pire krompirjem ali 
pečenim mladim krompirjem, z njoki ali svaljki.

Topli jajčni paprikaš

Potrebujemo: 2 debeli ali 4 tanke paprike, 1 čebulo, sol, poper 
iz mlinčka, 4 jajca, 1 dl kisle smetane.
Čebulo in papriko prepražimo na maščobi, solimo in polijemo 
s kislo smetano, ki smo jo razžvrkljali z jajci in poprom ter 
spečemo.

Pečena paprika v solati

Potrebujemo: pol kilograma podolgovate paprike, 5 strokov česna, 
1 žlico sesekljanega peteršilja, sol, kis, olje, poper po okusu.
Papriko dobro popečemo na električni plošči, v pečici ali v 
pokriti posodi, jo olupimo ter očistimo. Solimo, dodamo strt 
česen in nasekljan peteršilj in olje ter okisamo in narahlo pre-
mešamo. Preden solato ponudimo, naj stoji vsaj pol ure na 
hladnem, da se okusi prepojijo.

Domača jagodna torta

Za testo potrebujemo: 20 dag moke, 10 dag masla, 10 dag 
sladkorja v prahu, 2 žlici mleka, 2 jajci, pol zavitka pecilnega 
praška, 1 vaniljev sladkor; za nadev: 2,5 do 4 dl sladke smetane, 
1 kg rdečih jagod, jagodno marmelado.
Maslo, jajca in sladkor penasto umešamo, dodamo še druge 
sestavine ter stresemo v namaščen pekač za torte. Poravnamo 
in spečemo pri 180 stopinjah Celzija, jo ohladimo in prereže-
mo ter jo v sredini namažemo z marmelado. Stepemo smeta-
no, vanjo lahko umešamo mehkejše jagode in z njo obložimo 
torto. Lepše, čvrstejše jagode porabimo za okras. Razrežemo 
in ponudimo z jagodnim ali vaniljevim sladoledom.

Sadno ali čokoladno?
Sočno sadno pecivo ali čo-

koladni mousse s češnjami? 
Oboje je osvežilno, okusno 
in enostavno za pripravo. 

Za pripravo sočnega sad-
nega peciva potrebujemo: za 
testo: 3 jajca, 2 lončka moke, 
1 lonček sladkorja, pol lonč-
ka olja, 1 lonček mleka, 1 va-
niljev sladkor, 1 pecilni pra-
šek; za skutni nadev: pol kg 
skute, 1 lonček jogurta, 1 jaj-
ce, 2 vaniljeva sladkorja, 0,5 
kg poljubnega sadja (jabol-
ka, hruške, marelice, jagodi-
čevje ...), sladkor po okusu, 
sok polovice limone, lupini-
ca 1 bio limone.

Za skutni nadev skupaj 
zmešamo skuto, kislo sme-
tano, jajce, vaniljev sladkor, 
sladkor, limonino lupinico 
in limonin sok.

Za testo penasto stepe-
mo jajca, sladkor in vaniljev 
sladkor. Prilijemo mleko 
in olje. Med stalnim meša-
njem postopoma dodajamo 
moko, zmešano s pecilnim 
praškom. Polovico testa vli-
jemo v namaščen pekač (ali 
pekač prekrit s papirjem za 
peko). Pekač postavimo v 

pečico, ogreto na 180 °C, in 
pečemo 15 minut. Nato pe-
kač vzamemo iz pečice ter 
po testu razporedimo sad-
je. Na sadje nadevamo sku-
tin nadev in po vrhu polije-
mo še z drugo polovico testa. 
Pekač postavimo nazaj v pe-
čico in pečemo še 20 do 30 
minut.

Nasvet: Lonček naj ima 
prostornino približno 2 dl.

Za čokoladni mousse s če-
šnjami potrebujemo: 4 jajca, 
120 g temne čokolade, 3 žli-
ce sladkorja, 1 pest izkoščiče-
nih češenj.

Čokolado nadrobimo v 
skodelico ter jo stopimo 
nad vodno kopeljo in jo nato 

ohladimo. Beljake in rume-
njake ločimo. Beljake začne-
mo stepati v sneg in na po-
lovici stepanja dodamo slad-
kor. Stepemo do konca, da 
se sladkor povsem raztopi, 
sneg pa postane kompakten. 
Rumenjake penasto umeša-
mo. Nato jim dodamo ohlaje-
no stopljeno čokolado in vse 
skupaj dobro premešamo. 
Nazadnje po več delih do-
dajamo še sneg. Sneg vme-
šamo ročno in ne z uporabo 
električnega mešalnika. Do-
bljeno maso vlijemo v kozar-
ce in postavimo v hladilnik, 
da se ohladi. Okrasimo s češ-
njami in postrežemo.

Nasvet: Uporabimo tem-
no čokolado, ki vsebuje vsaj 
sedemdeset odstotkov kaka-
va.

Mojca Logar

Kljub deževnemu maju je 
nastopilo poletje, kar pomeni 
tudi čas izdelovanja različnih 
zeliščnih sirupov in napitkov. 
Kmalu po veliki noči na Pri-
morskem dozori bezeg in naj-
bolj zgodnji lahko izdelajo na-
pitek iz bezga že konec aprila. 
Moj prvi letošnji napitek je bil 
iz melise. Za vse zeliščne napit-
ke imam enako recepturo. Tri 
litre vode, tri kilograme slad-
korja, sok dvajsetih limon in 
po okusu še citronska kislina. 
Sladkor zmanjšam na polovi-
co, torej na tri litre vode upora-
bim kilogram sladkorja in ve-
liko veliko limon. Torej v vodo 
namočim zelišča, limone, če 
dobim bio limone, zrežem tudi 
lupine, saj te dajo še večjo aro-
mo. Pustim stati en dan, mo-
goče še pol dneva, dodam slad-
kor, po okusu citronsko kislino, 
precedim in natočim v stekle-
nice. Uporabljam steklenice s 
širokim grlom in pokrovčke na 
navoj. Natočim čisto do vrha 
in še malo čez. Vode ne preku-
havam, izdelanega sirupa ne 
pasteriziram. Sirup popijemo 
precej v kratkem času, se pa 
zgodi, da kakšen malo zavre. 
Še vedno je uporaben, ne bi pa 
zdržal dolgo časa. Recepturo 
naredim v trojni količini, tako 
dobim iz ene serije približno 14 
litrov sirupa. Od vseh zelišč še 
najmanj uporabljam bezeg. Ne 
vem, kako to, ni mi več všeč. 
Vsa druga zelišča po vrtu so 
mi ljubša, so bolj sveža. Me-
lisa je imenitna, meta v vseh 
vrstah okusov tudi, timijan in 
žajbelj za dodatek, pa še kaj bi 
se našlo. Ne bom več delala si-
rupa na zalogo, temveč po eno 
in eno serijo. Ker sirupa nič to-

plotno ne obdelam, ga je treba 
porabiti dokaj hitro, za zimsko 
zalogo pa ga ne bom več dela-
la. Zadnja zelišča lahko v vrtu 
dobimo tudi konec oktobra ali 
še kasneje. Ne nazadnje lah-
ko meliso in meto posadimo v 
lonce in jih imamo v notranjih 
prostorih. Torej bi lahko delal 
človek sirup iz svežih zelišč 
tudi sredi zime. 

Prvič smo že nabirali gorske 
rože za čaj. Največ je bilo ra-
njaka, materina dušica pa pot-
rebuje še kakšen teden. Nabi-
ralci pravijo, da čaj iz ranjaka 
pomaga za boljši spanec. No, 
potem bi lahko v mešanico ze-
lišč, iz katerih izdelujem sirup, 
dodala tudi ranjak. Razmišlja-
la sem o materini dušici, bi jo 
enkrat namočila ali ne, pa se 
mi je zdi škoda. Kar pregrešno 
se mi zdi, da bi to uporablja-
la za sirup. Lahko pa bi sirup 
izdelala tudi iz čaja. Pozimi 
smo v Bosni na tržnici kupili 
posušeno materino dušico, ki 
je do danes še nismo porabili. 
Mogoče pa skuham čaj in vse 
ostalo naredim klasično, pa 
bo napitek iz te tako cenjene 
in zdravilne rože. Ko sva se 
pogovarjali z znanko, ki je že 
uporabila čaj za napitek, pra-
vi, da je dober, le manj je svež. 
Svežino dajo sveže nabrana 
zelišča, čaj pa je pač drugač-
nega okusa. Marsikdo bo rekel, 
da je to čisto nepotrebno delo in 
da je voda iz pipe najboljša, če 
vanjo namočimo nekaj zelišč 
in limone, že dobimo imeniten 
napitek, pa še brez sladkorja je. 
Kakor komu ustreza, tako naj 
dela, vedno pa lahko poskusi-
mo kaj novega.

Zeliščni napitki

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Težko vzdržujemo pravo 
količino dela. Včasih so mora-
li zelo veliko delati, da so pre-
živeli. Danes je to seveda zelo 
drugače. Produktivnost družbe 
je močno narasla in v prihod-
nje bo še veliko bolj. Torej bomo 
v povprečju še manj delali. Če 
se ozremo dvesto let nazaj, se 
delavniki stalno skrajšujejo. 
Morda je pri nas izjema zad-
njih dvajset let. Družba nas 
spodbuja, naj veliko delamo. 
Konkurenca na trgu je velika 
in menimo, da bomo z več dela 
rešili službe, podjetja, kmetije, 
sebe in družine. Jezimo se na 
delodajalce, ker nam nalagajo 
preveč dela. Novih zahtev kar 
ni in ni konec. Še popoldan in 
zvečer gledamo elektronsko po-
što. Delo je častno, delu vsa čast 
in oblast, so nas učili, počitek 
je za mrtve, brez dela ni jela, 
ali delaj in imej ali pa izgini, 
da te ni … Že danes poznamo 
izraz izgorelost – rečemo, da je 
preveč delal, da je pretiraval, da 
bi moral sam zase poskrbeti, da 
mora pa že vsak zase vedeti, kje 
je meja. Bolj malo nam poma-
ga, če odkrijemo vzroke za to 
nesmiselno početje. Kruto dej-
stvo je le, da človek s pretiranim 
delom škodi samemu sebi. In 
posledično še ljudem, s kateri-
mi živi in za katere se tako zelo 
trudi. Vsaj tako pravi. S preti-
ravanjem uničuje svoje zdravje 
in odnose. Problemček je v tem, 
ker to ugotovimo precej pozno.

Ves čas premišljuje, da še ni 
postoril vsega in zato mora še 
več delati. Na koncu dneva, 
meseca, leta je utrujen. Počuti 
se nemočnega in to boli. Hkrati 
čuti, da ne živi svojega življe-
nja. Kakšna škoda! To pretira-

vanje je izključno njegovo in ne 
stvar njegove službe. Ne bo prav 
veliko pomagalo, če ga žena, 
otroci, celo nadrejeni, prepriču-
jejo, naj manj dela. Ta njegov 
notranji motor deluje neodvisno 
od razuma in je v njem. Lahko 
pogleda v ta motor in ga spre-
meni sebi v dobro. Kaj lahko 
stori? Torej »nekaj« je v njem, 
ki se ne more ustaviti. »Nekaj« 
mu govori, da še ni delal dovolj 
in da mora nadaljevati. Ta nje-
gova prisila ne prihaja od zu-
naj, temveč od znotraj. 

Ko pride misel, da nisi delal 
dovolj, jo je treba začutiti v te-
lesu. Da, v telesu. Npr. čuden 
pritisk kjerkoli že. Nato nežno 
položi svojo roko na ta del tele-
sa in mu daj vedeti, da ga slišiš 
in da si z njim. Ta »nekaj«, ki 
pravi, da nisi delal dovolj, in 
spremljajoči telesni občutek, je 
treba prijazno pozdraviti. Reci 
mu živijo. Bodi z njim. Del v 
tebi, ki te priganja k več dela, je 
zaskrbljen. Postani radoveden. 
Vprašaj ga. Odgovor bo prišel 
prek drugih telesnih občutij. 
Zelo verjetno se bo občutek, da 
je treba več delati, začel v telesu 
sproščati. Nato se bo dalo diha-
ti. Z več vaje in z nadaljnjim 
odkrivanjem svojih globin pri-
dejo dobrodošle spremembe. So 
še druge stvari, ki jih nosimo 
v sebi in vplivajo na naše delo 
in izgorelost. Nihče drug ne 
more poskrbeti zame, če sam 
ne bom. Delo je naša pravica, 
vendar moramo v njem uživa-
ti. Prek dela lahko izrazimo 
svoje talente, ne smemo pa pos-
tati njegov suženj.

Preveč delam

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

Tupaliče – Župan Občine 
Preddvor je ob koncu šol-
skega leta sprejel učenke in 
učence, ki so se vsa leta iz-
kazovali kot najboljši. Na 
Osnovni šoli Matije Valjav-
ca Preddvor so vsa leta odlič-
no izdelovali: Aljaž Križnar, 
Katja Mekuč, Nika Valjavec, 
Ema Šlibar in Jakob Uršič. 

Županovega sprejema v Za-
plati so se udeležili v družbi 
z razrednikoma Tomažem 
Peternelom in Tino Bohinc 
ter ravnateljem Bogdanom 
Sušnikom. 

Ob uspehu, s katerim so 
pustili sled, jim je župan 
čestital in jim zaželel na-
daljnjo uspešno karierno 
pot. »V vas so uperjena vi-
soka pričakovanja,« je dejal 

župan Rok Roblek, tako gle-
de odgovornosti, kako bodo 
razvili svoje potenciale in 
poskrbeli zase in svojo pri-
hodnost, kot tudi glede ra-
zvoja domačega kraja. Naj-
boljši učenci in učenke so v 
dar dobili knjigo V ogledalu 
grajske zgodovine s posve-
tilom župana in lastnoroč-
nim podpisom avtorice ddr. 
Mire Delavec.

Pustili so sledi

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Ob koncu šol-
skega leta je župan Občine 
Jezersko Andrej Karničar 
sprejel učence, ki so letos 
končali devetletno šolanje. 
Jezerski šolarji prva leta obi-
skujejo podružnično šolo na 
Jezerskem, v višjih razredih 

pa nadaljujejo v Osnovni šoli 
Matije Valjavca v Preddvoru. 
Letos je z Jezerskega deveti 
razred končalo osem učenk 
in učencev, sedem se jih je 
udeležilo srečanja z župa-
nom. 

Za slovo od osnovne 
šole in v spomin na ta pri-
jetna leta je župan Andrej 

Karničar devetošolcem izro-
čil v dar knjigo Jezerske što-
rije (avtorja Andreja Karni-
čarja starejšega), napisane 
v jezerskem narečju. Eno od 
njih jim je tudi prebral, da so 
lahko slišali jezersko »špra-
ho«, ki naj se ohrani tudi pri 
mladem rodu. Na koncu jih 
je povabil še na sladoled.

Župan sprejel devetošolce

Devetošolci z Jezerskega v družbi župana Andreja Karničarja / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Župan Ja-
nez Hrovat je najuspešnej-
še učenke in njihove star-
še, razredničarke in ravna-
telja obeh šol, mojstranške 
in kranjskogorske, povabil v 
Ljudski dom, kjer jim je če-
stital in podelil priznanja, 
županove petke jih imenu-
jejo v Kranjski Gori, ter knji-
žno darilo. Priznanja so pre-
jele: Milica Bratić, Manca 
Lepoša, Vida Mlinar in Ema 
Robič z OŠ Josipa Vandota 

Kranjska Gora ter Maša Bo-
žič in Mija Šimnic z OŠ 16. 
decembra Mojstrana. Žu-
pan jim je čestital, jim zaže-
lel srečno na novi življenj-
ski poti in izrazil upanje, 
da se katera od teh odlič-
nih učenk, ki bodo zagoto-
vo postale tudi izjemne di-
jakinje in uspešne študent-
ke, nekoč vendarle vrne 
v Kranjsko Goro in kljub 
omejenim možnostim v do-
mačih krajih najde prilož-
nost za uspešno profesio-
nalno pot. »Ne pozabite, da 

so čudovite stvari, ki se jih 
učite v šolah, delo mnogih 
generacij. Vse to znanje, ki 
vam je položeno v roke, je 
dediščina, ki jo spoštujte, jo 
bogatite in nekega dne zves-
to prenesite na svoje otro-
ke,« so jim misli izjemnega 
Alberta Einsteina zapisali v 
podarjeno knjigo.

V občini Kranjska Gora 
imajo dve osnovni šoli, v 
Mojstrani in Kranjski Gori. 
Skupaj imajo letos 31 deve-
tošolcev, 14 v Mojstrani in 17 
v Kranjski Gori.

Petka za šest deklet

Najboljše učenke z županom Janezom Hrovatom, ravnateljema Darjo Pikon in Milanom 
Rogljem ter razredničarkama Vesno Vozar in Andrejo Kero / Foto: Tina Dokl

Najboljši v devetih letih šolanja v preddvorski šoli z razrednikoma, ravnateljem in županom 
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Urša Peternel

Jesenice – Župan Občine Je-
senice Blaž Račič je 56 naj-
boljšim učencem in dija-
kom jeseniških osnovnih 
in srednjih šol na spreje-
mu v Kolpernu podelil pri-
znanja – županove petice. 
Ob tem jim je čestital za iz-
jemne dosežke in jih imeno-
val »cvet jeseniške mladosti 
in obet prihodnosti v lokal-
ni skupnosti«. Zaželel jim 

je, da bi pridobljeno znanje 
znali uporabiti tudi v življe-
nju, da bi veliko potovali po 
svetu, a se z izkušnjami vrni-
li domov in obogatili doma-
čo skupnost. Poudaril pa je 
tudi pomen druženja in pro-
stega časa. Na sprejemu so 
za kulturni program poskr-
beli učenci Glasbene šole Je-
senice: baletnika in kvartet 
klarinetov, ki so ga sestavlja-
le štiri odlične učenke, preje-
mnice županovih petic.

Županove petice

Najboljši jeseniški učenci in dijaki z ravnatelji in županom
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 26. 6.
20.40 ANNA
19.00 OTROŠKA IGRA
17.10 SVET IGRAČ 4, sinhro.
15.30 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 26. 6.
18.30, 20.15 ANNA
18.10, 20.00 OTROŠKA IGRA
16.15, 18.15 SVET IGRAČ 4, sinhro.
15.30, 17.40 SVET IGRAČ 4, 3D, sinhro.
15.55, 19.45 MOŽJE V ČRNEM: 
GLOBALNA GROŽNJA

20.50 MOŽJE X: TEMNI FENIKS
21.10 ROCKETMAN
15.40, 17.30 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.
16.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, 3D, sinhro.
19.15 PREVARANTKI

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 28. 6.
20.00 MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA 
GROŽNJA

Sobota, 29. 6., in nedelja, 30. 6.
18.00 PETER PAN: ISKANJE KNJIGE NIJE, 
sinhro.
20.30 OTROŠKA IGRA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
25. 6.

16/32 °C

Nedelja 
30. 6.

16/31°C

Sreda 
26. 6.

Četrtek
27. 6. 

Petek
28. 6. 

Sobota
29. 6.

17/33 °C 15/32 °C 16/31 °C 15/30 °C

Ponedeljek 
1. 7.

Torek
2. 7.

Sreda
3. 7.

Četrtek
4. 7.

15/30 °C 12/23 °C 14/24 °C 12/25 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_19_50
NALOGA

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

7 1 8 2
3 9 4 1 5

4 3 2
3 5 7 9

2 1 6 5

sudoku_LAZJI_19_50

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_50
NALOGA

6 1 2
9 5

1 2 9 7
3 9 1 5

1 3
9 7 5 8
7 3 2 4

2
3 4 2 8

sudoku_TEZJI_19_50

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_50
NALOGA

612
95

1297
3915

13
9758
7324

2
3428

sudoku_TEZJI_19_50

REŠITEV

678514392
492873651
531269784
863921547
715486239
249735816
187392465
924658173
356147928

sudoku_LAZJI_19_50
NALOGA

79461
4285
389
16738

7182
39415

432
3579

2165

sudoku_LAZJI_19_50

REŠITEV

795324861
462781593
381569247
126975384
574138926
839246175
958417632
643852719
217693458

25. 6.  tor. Hinko, dan držav. 5.12 20.57

26. 6. sre. Stojan 5.12 20.57 

27. 6. čet. Ema 5.13 20.57      

28. 6. pet. Hotimir 5.13 20.57

29. 6. sob. Peter, Pavel 5.14 20.57

30. 6. ned. Emilija 5.14 20.57

1. 7. pon.  Bogoslav 5.15 20.57

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na zadnji seji občin-
skega sveta so nekateri svetni-
ki opozorili na neusklajenost 
pri organizaciji prireditev. Ob 
nedavnem prazniku krom-
pirja sta bili še dve športni pri-
reditvi in gasilska veselica v 
eni od vasi v občini. Ob tem 
opozarjajo tudi na pomanj-
kanje parkirnih mest. Morda 
bi kazalo občinski pravilnik o 
prireditvah prilagoditi tako, 
da bi bila ta koordinacija prire-
ditev boljša. Eden od predlo-
gov je tudi ustanovitev zavoda 

za turizem, šport in kulturo, 
ki bi to urejal. Kot pravi žu-
pan Ciril Kozjek, od organi-
zatorjev pričakujejo, da bodo 
občino obvestili o svojih do-
godkih, da bi lahko prišlo do 
usklajevanja. Če bi že v začet-
ku leta načrtovali prireditve, 
jih lažje usklajevali, med pre-
dlogi pa je bilo tudi slišati, da 
bi po zgledu sosednjih občin 
večkrat na leto izdali koledar 
dogodkov in se tako izognili 
hkratni organizaciji več prire-
ditev. V občini je namreč kar 
sedemdeset društev, potenci-
alnih prirediteljev dogodkov. 

Neusklajeni glede 
prireditev

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Vseslovenska 
planinska akcija Gluhi stre-
žejo v planinskih kočah, ki 
jo organizirata odbor Pla-
ninstvo za invalide/osebe 
s posebnimi potrebami pri 
Planinski zvezi Slovenije 
(PZS) in Mladinsko društvo 
za osebe z okvaro sluha je 
lani v svoji prvi izvedbi doži-
vela odličen odziv, tako med 
gluhimi in naglušnimi kot 
med slišečimi. Akcijo so le-
tos ponovili, na Gorenjskem 
so v soboto in nedeljo gluhi 
in naglušni stregli v planin-
skem domu na Zelenici. V 
soboto jo je spremljal pose-
ben dogodek Stopiva skupaj, 
osvojimo vrh, ko so slepe in 
slabovidne postregli gluhi 
in naglušni. Akcija Stopiva 
skupaj, osvojimo vrh je po-
tekala pod okriljem Odbora 
Planinstvo za invalide/OPP 
Planinske zveze Slovenije, 
Zveze društev slepih in sla-
bovidnih Slovenije in Zve-
ze Lions klubov Slovenije. 
Z združenimi močmi so že-
leli organizatorji spodbuditi 
čim več slepih, slabovidnih 
in oseb z okvaro vida, da se 
pridružijo akciji, predstaviti 
planinstvo kot možnost ak-
tivnega preživljanja proste-
ga časa, približati slepoto 
drugim in družbi z jedilniki 

v brajlici in povečani pisavi 
ter s primerno podporo sle-
pim in slabovidnim omo-
gočiti doseganje planinskih 
ciljev. Kot je povedal vodja 
odbora Planinstvo za inva-
lide/OPP in dolgoletni vo-
dnik PZS Jurček Nowakk, 
so v soboto z Ljubelja na Ze-
lenico imeli organiziran po-
hod za slepe in slabovidne v 
spremstvu vodnikov iz pla-
ninskih društev Tržič in Mo-
ravče: »Kljub slabi vremen-
ski napovedi je bilo 33 poho-
dnikov, še približno enkrat 
toliko jih je šlo na Zelenico 
v lastni režiji. Z vremenom 
smo imeli kar srečo, ker se je 

ulilo šele, ko smo bili na var-
nem v koči.«

»S pripravo obeh akcij 
smo skupaj z oskrbniki pla-
ninskih koč stopili v nezna-
no. Z veliko pripravljenostjo 
za sodelovanje in odprtostjo 
sodelujočih smo uspeli pre-
biti namišljene meje in po-
kazati, da planinstvo lahko 
vključuje in združuje. Z ak-
cijama tudi sporočamo, da se 
s planinstvom lahko ukvarja 
praktično vsak. Imamo pol-
no podporo oskrbnikov ozi-
roma najemnikov koč in pla-
ninskih društev, kar je pod-
laga za dobro izvedbo ak-
cij. Spretno so se prilagodili 

novemu izzivu sodelovanja 
z ranljivimi skupinami, nji-
hov pristop je odprt, poln ra-
zumevanja in so se aktivno 
vključili v ustvarjanje izved-
be akcije. Vsi smo se poda-
li v neznane aktivnosti, ki so 
dvignile raven vključevanja, 
sprejemanja in razumeva-
nja drugačnosti,« je pouda-
ril Jurček Nowakk. 

Na Zelenici je bil tudi 
predsednik medobčinske-
ga društva slepih in slabo-
vidnih Kranj Emil Muri. 
Celotni dogodek in prijet-
no vzdušje je pohvalil z že-
ljo, da se akcija še kdaj po-
novi, le vreme naj bo lep-
še. V planinskem domu so 
imeli tudi krajši kulturni 
program, ki ga je vodil Luka 
Pavlin, na harmoniko je za-
igral Franc Mlačnik, na ki-
taro Jože Gregorc, vsi tri-
je so člani Medobčinske-
ga društva slepih in slabo-
vidnih Kranj, avtorske pe-
smi slepih in slabovidnih 
so recitirale tudi članice Me-
dobčinskega društva slepih 
in slabovidnih Ljubljana. 

Gluhi in naglušni bodo v 
naši bližini stregli tudi 6. in 
7. julija v Tamarju, na Okre-
šlju in Kriških podih, 3. in 4. 
avgusta pa na Kredarici in 
pod Stolom; med drugim z 
namenom promovirati slo-
venski znakovni jezik in in-
kluzijo, ozaveščati o glu-
hosti in naglušnosti. 

Gluhi postregli slepim
Akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah se je v soboto pridružil poseben dogodek Stopiva skupaj, 
osvojimo vrh. Gluhi in naglušni so tudi v planinskem domu na Zelenici postregli slepim in slabovidnim. 
Dokazali so prav tako, da planinstvo lahko vključuje in združuje in da so ovire samo v glavi ... 

Vreme je med pohodom na Zelenico »zdržalo«. / Foto: Jurček Nowakk

V planinskem domu na Zelenici je bil kulturni program. / Foto: Jurček Nowakk

Žlebe – Turistično društvo Žlebe - Marjeta vabi na 16. Pohod 
po poteh roparskih vitezov, ki bo jutri, 25. junija, z začetkom ob 
8. uri pred OŠ Preska v Medvodah. Pridružite se jim lahko tudi 
kjerkoli med potjo, ki jih bo vodila mimo cerkve sv. Marjete v 
Žlebeh do cilja na Branovem.

Na pohod z roparskimi vitezi
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42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Ob začetku poletne sezone
Gorje – TD Gorje vabi na prireditev ob začetku poletne se-
zone v torek, 25. junija, ob 11. uri pri brunarici v Vintgarju. 
Nastopila bosta Godba Gorje in pevski zbor Vivo.

Gutenberški dnevi
Tržič – KUD Ampus vabi na prireditev Gutenberški dnevi, ki 
bo v soboto, 29. junija, na posestvu gradu Altgutenberg nad 
Bistrico pri Tržiču. V naravni idili, odeti v srednjeveško ku-
liso, s poudarkom na ruševinah nekdaj mogočnega gradu, 
bodo obiskovalci popeljani v čas visokega in poznega sre-
dnjega veka. Prireditev se bo začela ob 9. uri s sveto mašo v 
cerkvi sv. Jurija. Od 10.30 vse do 19. ure se program odvijal 
na pobočju samih ruševin.

OBVESTILA

Natečaj naravovarstvene poezije
Kranj – V Layerjevi hiši vabijo na natečaj vseslovenske poezi-
je za mlade, tokrat z naravovarstveno vsebino. V želji, da se 
v sodobno literaturo vnese še več družbene odgovornosti, 
v iskanju manj sebične pozicije v svetu in ideje o možnosti 
prihodnosti, v kateri se bo človek spet lahko vključil v kro-
žnost bivanja, vabijo pesnice in pesnike, da zapišete svoje 
misli na temo narave in našega odnosa do nje. Forma pe-
smi je poljubna, napisane pa naj bodo v slovenskem jeziku. 
Svoje pesmi pošljite do 1. oktobra na el. naslov info@layer.
si. Izbrane pesmi bodo 8. februarja 2020 izšle v tretji zbirki 
iz Layerjeve založbe.

Poletne počitniške delavnice
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice vabi k vpisu na pole-
tne počitniške delavnice. Potekale bodo od julija do avgusta, 
vsak dan od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure. Ker je 
prijava obvezna, jih pokličite po telefonu ali obiščite.

IZLETI

Kolesarjenje po občini Naklo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v torek, 25. junija, 
na kolesarjenje po občini Naklo v počastitev občinskega pra-
znika in dneva državnosti. Prijave udeležencev od 8.30 do 9. 
ure. Start ob 9. uri izpred gasilskega doma v Naklem.

S kolesom do Vogelj
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 27. ju-
nija, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Kranj–Trboje–
Voglje–Šenčur–Naklo. Zbor ob 8. uri pred domom upoko-
jencev Naklo.

Pohod na Mrzlico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet na 
Mrzlico (1122 m) v četrtek, 11. julija. Odhod s posebnim avto-
busom ob 7. uri izpred Globusa; 2 uri 30 minut hoje, višinske 
razlike 360 m; vrnitev v Kranj predvidena do 17. ure. Prijave z 
vplačili sprejemajo v pisarni DU Kranj do ponedeljka, 8. julija.

PREDAVANJA

Predavanje inštruktorja varne vožnje
Šenčur – V četrtek, 27. junija, bo ob 19. uri v učilnici AMD 
Šenčur, Stranska pot 1, brezplačno predavanje inštruktorja 
varne vožnje iz AMZS Centra Vransko. Predavanje je name-
njeno vsem udeležencem v prometu s poudarkom na varni 
vožnji voznikov motornih koles.

KONCERTI

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju
Tržič – V nedeljo, 30. junija, bo ob 20. uri drugi glasbeni 
večer v Tržiškem muzeju, kjer bo nastopila skupina Jazz La-
dies. Zasedba petih mladih dam, zbranih zaradi ljubezni do 
džezovske glasbe, občinstvo osvaja s svojimi izvedbami in 
priredbami glasbe 60., 70. let pa vse do sodobne glasbe.

Maja Bertoncelj

Hraše – Že v maju je bila ob 
Zbiljskem jezeru načrtovana 
prireditev Dan lipicanca, ki 
so jo zaradi slabega vremena 
morali prestaviti. Nov termin 
je bil v soboto, vreme pa je or-
ganizatorjem znova prekri-
žalo načrte, a tokrat dogodka 
niso odpovedali. Prestavili so 
ga v Hraše na Kmetijo Janhar 
v pokrito jahalnico. Izvedena 
je bila v manjšem obsegu.

»Program je bil zaradi 
spremembe lokacije okrnjen 
in z manj nastopajočimi. Ob 
Zbiljskem jezeru smo žele-
li prikazati vprege, jahanje, 
delo na dolgi vajeti ..., skrat-
ka lipicanca v vsem, česar je 
sposoben,« je pojasnil Ale-
ksander Ozmec, predsednik 
Združenja rejcev lipicanca 
Slovenije, ki je dogodek prip-
ravilo v sodelovanju s Tu-
rističnim društvom Hraše. 
Kot je dodal, je letos v sodelo-
vanju s Kobilarno Lipica Dan 
lipicanca potekal že v Lipici: 
»Tokrat smo ga želeli pope-
ljati tudi v druge kraje v želji, 

da čim širši množici obisko-
valcev predstavimo njegovo 
lepoto. V Sloveniji je v priva-
tnih rejah okrog šeststo lipi-
cancev, v kobilarni okrog tris-
to, tristo petdeset, povpreč-
no skupaj okrog tisoč konj. 
Svetovna populacija je deset 

tisoč konj. Vzgajamo ogrože-
no vrsto. Zavedati se mora-
mo, da je lipicanec naš, slo-
venski konj.« 

Mogočni beli lepotci so 
navdušili obiskovalce. »Smo 
zadovoljni, škoda pa je, ker 
nismo bili v celotni sestavi, 

kar bi bilo še veliko bolj za-
nimivo. Potrudili se bomo, 
da bi morda jeseni priredi-
tev vendarle lahko izpeljali 
ob Zbiljskem jezeru,« pa je 
povedal Jože Janhar. Na pri-
reditvi so se predstavili lipi-
canci z njihove kmetije. 

Predstavili so bele lepotce
Dan lipicanca so zaradi slabega vremena izpeljali v manjšem obsegu in na drugi lokaciji – v Hrašah 
namesto ob Zbiljskem jezeru. Predstavili so rejo lipicancev in delo z njimi.

Predstavili so se lipicanci s Kmetije Janhar.

Jasna Paladin

Kamnik – Projekt, ki ga je 
tudi letos gostila Marina Ve-
ruda pri Pulju, je potekal v 
dveh terminih konec maja, 
skupno pa se ga je udeležilo 
55 otrok iz Vzgojnega zavo-
da Kranj, Osnovne šole Roje 
iz Domžal, Centra za izobra-
ževanje, rehabilitacijo, in-
kluzijo in svetovanje za sle-
pe in slabovidne iz Ljublja-
ne, Osnovne šole Jela Jane-
žiča iz Škofje Loke, Osnovne 
šole Helene Puhar iz Kranja, 
Osnovne šole Antona Janše 
iz Radovljice, Osnovne šole 
27. julij iz Kamnika, podru-

žnične šole Topol OŠ Preska 
iz Zavoda za gluhe in nag-
lušne iz Ljubljane.

»Osnovni namen projekta 
je izboljšati in krepiti odnos 
otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju do živ-
ljenja ter inovativno in učin-
kovito povečati komunikaci-
jo in pripadnost skupini. Iz 
tedna, ki ga je v veliki meri 
krojilo vreme, smo potegni-
li največ, kar se je potegniti 
dalo. Osrečili smo 55 otrok, 

posebnih otrok, ki se jim ni-
koli ne da pomagati dovolj. 
Včasih se zazdi, da je za ve-
čino otrok, ki jih peljemo ja-
drat, izkušnja enakovredna 
čudovitemu izletu na Luno, 
ker se dogajanje odvija pov-
sem izven njihovega normal-
nega okolja. Mogočna nara-
va, ki žene jadrnico po ne-
skončnem morju. Nobenih 
klimatskih naprav, cel dan 
svež zrak, naravna svetloba 
sonca, nobenega hrupa, le 
šumenje valov. Za svoje an-
gažiranje smo dobili najbolj-
še plačilo, ki si ga lahko želiš 
– polno vrečo otroške sreče,« 
nam je povedal Brane Vran-

kar iz Športnega društva 
SAPPA Kamnik, hvaležen 
številnim donatorjem, ki jim 
že desetletje omogočajo izpe-
ljati ta dobrodelni projekt.

Mladi so na jadranju plava-
li, vozili supe, igrali družabne 
igre, si med drugim ogledali 
jamo na Cresu ter Aquarium, 
amfiteater v Puli in Limski 
kanal, izpolnjevali delovne 
zvezke, pekli palačinke in op-
ravili morsko prisego pred 
bogom morja Pozejdonom.

Osrečili otroke
Člani Športnega društva SAPPA iz Kamnika so že 
desetič organizirali humanitarni izobraževalno-
terapevtski projekt Jadranje za jutri, namenjen 
otrokom s posebnimi potrebami.

Na jubilejnem, že desetem Jadranju za jutri je uživalo 55 
otrok. / Foto: Športno društvo SAPPA Kamnik
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Visokošolski učitelji, m/ž (Bled) 
Kratek opis dela in nalog: posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošol-
skih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorgani-
ziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dogna-
nji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta 
(asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev) ... Visoka šola za hotelirstvo in turizem 
Bled, Prešernova cesta 32, 4264 Bled. Prijave zbiramo do 27. 6. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Živilski tehnolog, m/ž (Nasovče, Komenda) 
Naloge in odgovornosti: kontrola proizvodnih procesov v proizvodnji ekološke ve-
ganske prehrane, izvajanje sanitarno-higienskih predpisov, zagotavljanje varne-
ga dela in kvalitete izdelkov, zagotavljanje izvajanja sistema kakovosti, reševanje 
neskladnosti procesa, analiziranje in izdelava predlogov ukrepov … Redno plačilo, 
dobri pogoji dela. Organa, d. o. o., Nasovče 34, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 
20. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, skrb za urejenost 
delovnega mesta, timsko delo, opravljanje drugih nalog s področja priprave hrane 
po navodilih nadrejenega. Jezeršek gostinstvo, d. o o ., Sora 1a, 1215 Medvode. Pri-
jave zbiramo do 19. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja razvojnih inženirjev, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
IT-oddelek v podjetju je sestavljen iz ekipe C++ programerjev, designerjev in te-
sterjev. Ekipa potrebuje dinamičnega in komunikativnega vodjo, ki bo znal skupi-
no povezati v celoto in jo voditi do najboljših rezultatov. Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v trgovini, m/ž (Kranj) 
K sodelovanju vabimo novega sodelavca za delo v naši trgovini v Kranju na delov-
nem mestu prodajalec v trgovini. AD Vita, d. o. o., Tovarniška cesta 7b, 3210 Slo-
venske Konjice. Prijave zbiramo do 1. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Radovljica) 
Bi želeli postati del naše ekipe? Prijavite se lahko na https://www.tedi.com/si/kari-
era/spletna-prijava/ ali nam svojo prijavo pošljete po pošti na naslov TEDi Betriebs, 
d. o. o., Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 18. 7. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Blagajnik-receptor, m/ž (Kranjska Gora) 
Igralni salon Casino Larix v Kranjski Gori nudi zaposlitev za delovno mesto blagaj-
nik-receptor za določen čas. HIT Larix, d. d, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. 
Prijave zbiramo do 17. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalecv Cash & Carry, m/ž (Bled)
Zaželeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni 
in zanesljivi ... Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 1. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Letališče Brnik) 
Nudimo: zanimive in raznolike zadolžitve, dinamično in razburljivo delovno okolje, 
dobro ekipo ... Lagardere Travel Retail, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik. Prija-
ve zbiramo do 18. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ličar, m/ž (Žiri) 
Vaše delo bo izvajanje, kontroliranje procesa barvanja oz. lakiranja delov in proi-
zvodov. Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, ličar, vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj 
na podobnih delih ... Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri. Prija-
ve zbiramo do 27. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v butičnem hotelu, m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: pospravljanje, čiščenje in urejanje hotelskih sob in pripadajočih prostorov, 
opravljanje storitev za goste v skladu s standardi, pomoč pri pripravi zajtrkov, po-
moč skrbniku hotela, izvajanje drugih nalog skladno z delovno usposobljenostjo. 
Promega, d. o. o., Borovška cesta 24, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 14. 7. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja kakovosti, m/ž (Lesce) 
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto vodja kakovosti. Vaše 
delo bo zajemalo: vodenje kontrole kakovosti (vhodna in končna kontrola), reševa-
nje reklamacij s kupci in dobavitelji, priprava analiz in poročil, izvajanje internih pre-
soj, vzdrževanje dokumentacije sistema kakovosti, vodenje evidence merilne opre-
me. Tronitec, d. o. o., Spodnje Gorje 14b, 4247 Zgornje Gorje. Prijave zbiramo do 17. 
7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v montaži, m/ž (Žirovnica) 
Opis delovnih nalog: delo na različnih avtomatih, izdelava, pakiranje in embaliranje poliz-
delkov, pregled končnih polizdelkov ter skrb za kakovost ... Saxonia-Franke, d. o. o., Moste 
111, 4274 Žirovnica. Prijave zbiramo do 13. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

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

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

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

NOVOST
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17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

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

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

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

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

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

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

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

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

Nagrajenke križanke KUD Predoslje z geslom: STO DESET LET KUD 
PREDOSLJE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 18. junija 2019 in 
prejmejo vsaka po dve vstopnici za predstavo Deseti brat so: Marija 
Šilar in Silva Česen iz Kranja ter Marica Pečnik iz Škofje Loke. Nagra-
jenkam čestitamo!

Zbiramo šolske potrebščine za 11.000 otrok v stiski.

S poslanim SMS sporočilom  

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije,  
A1, Telemacha, T-2, Bob in HOT.si.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

V KRANJU - Zlato polje prodam 3 sob-
no stanovanje z balkonom, cena po 
dogovoru, tel.: 031/449-093 
 19001694

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOVO kuhinjo Noblesse 4 m, kuhinj-
sko ploščo, pomivalno korito, pomivalni 
stroj, napo in pečico, tel.: 041/694-
965 
 19001732

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 19001718

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001735

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA CENEJE -  podvojimo vred-
nost vašega zelenega recepta  do 101 
eur! Optika Aleksandra, Qlandia, tel. 
051/731-721, www.optika.si 19001545

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 031/485-210  
 19001698

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NAKLADALKO Sip 17, lesen kason. 
Žiganja vas 17, Križe, tel.: 04/59-58-
048 19001728

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, domače kvalitetne hrustav-
ke, dnevno sveže obrane ugodno pro-
dajamo. Kmetija PRINC, Hudo 1 pri 
Kovorju, tel.: 041/747-623 19001720

JEČMEN in ajdo, tel.: 040/355-865  
 19001729

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega ČB bikca, tel.: 
041/377-102 19001727

10 DNI starega ČB bikca, tel.: 
031/578-634 
 19001734

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 19001559

TELIČKO križanko, staro 7 dni, tel.: 
031/635-401 19001730

TELIČKO simentalko, staro 12 dni, 
tel.: 04/53-38-040 19001731

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 19001736

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi dostavljalec hrane, natakar 
in kuhar. Gostilna Logar, Igor Logar 
s.p., Hotemaže 3 a, Preddvor, tel.: 
040/130-877 19001719

IŠČEMO osebo za pomoč v kuhinji. 
Gostilna pri Matičku, Matjaž Erzar 
s.p., Jezerska cesta 41, Kranj, tel.: 
041/229-788 19001700

                        + poštnina

32 85
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Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

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

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

IŠČEMO pastirja za pašo živine v Pla-
nini na območju Bohinja. AS Nemški 
Rovt, Nemški Rovt 18, Boh. Bistrica, 
tel.: 041/347-264, 040/787-194 
 19001733

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19001561

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19001565

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19001560

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasadesraka dela, adapta-
cije stanovanj in hiš, suhomonataža 
Knauf, dimniki, škarpe, ometi, izkopi, 
..., tel.: 041/583-163 19001566

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

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19001563
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Anketa

Pia Rekar, 6. razred: 

»Šesti razred si bom zapom-
nila predvsem po učiteljih, 
bili so v redu. Šola ni bila 
težka, zato tudi počitnic ne 
čakam preveč težko. Najbolj 
se veselim morja in druženja 
s prijatelji.«

Aleksander Čebašek,  
3. razred:

»Ni bilo naporno. Veliko smo 
se družili s prijatelji. Med 
počitnicami grem na morje, 
s prijatelji se bomo zmenili 
na igrišču in igrali nogomet, 
doma bom igral tudi igrice.«

Jakob Zajec, 6. razred:

»Z letošnjim šolskim letom 
sem kar zadovoljen, vseeno 
pa imam raje počitnice. Šli 
bomo na morje, še bolj pa 
se veselim hribov. Malo bom 
pogrešal prijatelje, a počitnice 
ponavadi prehitro minejo.«

Maša Odar, 5. razred:

»Z uspehom sem zadovolj-
na. Sedaj me čakajo morje, 
gozdne počitnice, hribi, kopa-
nje na jezerih, v reki Kokri in 
bazenu, kolesarjenje in obiski 
sorodnikov. Poleg tega bom 
prebrala kakšno knjigo.«

Ana Šubic

Šolarji imajo danes zadnji 
šolski dan. Na Osnovni šoli 
Staneta Žagarja v Kranju 
smo jih povprašali, po čem 
si bodo zapomnili letošnje 
šolsko leto, kako težko čakajo 
poletne počitnice in kako jih 
bodo preživeli. 

Foto: Tina Dokl

Med počitnicami 
ne bo dolgčas

Emilija Zlatkov, 7. razred:

»Pričakovala sem, da bo le-
tošnje šolsko leto težje. Vse-
eno se veselim počitnic. Šla 
bom na košarkarski tabor v 
Postojno in na morje, nato 
me čakajo treningi in avgusta 
še priprave v Kranjski Gori.« 

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo razmeroma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Po-
poldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri 
in v sredo bo sončno in poletno vroče.

Mateja Rant

Kranj – Na 34 matičnih šo-
lah in 39 podružnicah na 
Gorenjskem so danes učen-
ci še zadnjič sedli v klopi 
pred poletnimi počitnica-
mi, ki se jih veseli skoraj 19 
tisoč gorenjskih osnovno-
šolcev in približno šest ti-
soč srednješolcev. V števil-
nih organizacijah in dru-

štvih bodo tudi letos poči-
tnice popestrili z letovanji 
ter poletnimi šolami in de-
lavnicami, s tem pa mogoče 
marsikateremu staršu tudi 
olajšali skrb, kako bo proste 
dneve, ko so sami v službi, 
preživljal njihov otrok. 

Iztekajoče se šolsko leto 
so zaznamovale nekate-
re novosti. V osnovnih šo-
lah so uvedli nov koncept 
razširjenega programa, s 
katerim so želeli čim bolj 

osmisliti popoldanski del 
v šoli in ga narediti pre-
glednejšega. V 127 šolah so 
skozi razširjeni program 
učencem poskusno omo-
gočili tudi dodatne ure gi-
banja. Na dvajsetih osnov-
nih šolah so poskusno vrni-
li obvezno učenje dveh tu-
jih jezikov v zadnji tria-
di devetletke, obenem pa 
je bilo na teh šolah ob so-
glasju staršev za prvošolčke 

obvezno učenje prvega tu-
jega jezika. Veliko prahu 
so dvignile tudi spremem-
be nekaterih pravilnikov 
na področju srednjega šol-
stva, v okviru katerih so mo-
rali starši polnoletnih dija-
kov dobiti pisno soglasje 
dijakov, če so želeli ime-
ti vpogled v podatke, pove-
zane z njihovim izobraže-
vanjem, obenem so si pol-
noletni dijaki lahko sami 

opravičevali izostanke od 
pouka. V prihodnjem šol-
skem letu to verjetno ne bo 
več mogoče, saj tako pred-
videvata predloga novel za-
kona o gimnazijah ter zako-
na o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju, ki naj 
bi ju državni zbor sprejel še 
pred jesenjo. Učenci in di-
jaki se bodo v šolske klopi 
znova vrnili v ponedeljek, 
2. septembra.

Začenjajo se počitnice
S podelitvijo spričeval bodo v slovenskih osnovnih in srednjih šolah danes končali letošnje šolsko 
leto, pred šolarji sta zdaj – vsaj za večino – dva brezskrbna počitniška meseca. Novo šolsko leto se bo 
začelo 2. septembra.

Pred šolarji sta dva brezskrbna počitniška meseca (fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl

Polnoletni dijaki so v 
letošnjem šolskem letu 
lahko sami opravičevali 
izostanke od pouka. V 
prihodnjem šolskem 
letu to verjetno ne bo več 
mogoče.

Kranj – V državni zbor je bil v petek v parlamentarni postopek 
vložen predlog novele zakona o davku na dodano vrednost 
(DDV), ki uvaja nižjo stopnjo DDV v višini pet odstotkov za 
dobave knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih 
nosilcih. Njena uveljavitev je predvidena 1. januarja 2020. 
»Pod predlog novele zakona o DDV se je podpisalo vseh de-
vetdeset poslancev, kar mu daje posebno težo in politično 
dimenzijo,« so sporočili iz LMŠ, kjer pričakujejo, da bo novela 
zakona sprejeta po skrajšanem postopku jeseni. Predlagatelji 
novele zakona so med drugim navedli, da so tako knjiga kot 
tiskani mediji hrbtenica intelektualnega razvoja družbe in da 
je v interesu države, da ima ozaveščene in dobro informirane 
državljane, ki so sposobni kritične presoje predvsem v času 
t. i. lažnih novic. V Sloveniji trenutno velja za knjige in tisk 
znižana, 9,5-odstotna stopnja DDV. 

Obeta se nižji DDV za knjige in tisk

Kranj – Četrtega maja so začele veljati spremembe zakona o 
dohodnini in zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju, ki so regres za letni dopust do višine povprečne plače 
razbremenile akontacije dohodnine in prispevkov za socialno 
varnost. Če so zaposleni prejeli regres pred uveljavitvijo zakon-
skih sprememb, so jim ne glede na višino regresa obračunali 
akontacijo dohodnine, pri regresu, ki je bil višji od sedemdeset 
odstotkov povprečne plače, pa tudi prispevke za socialno var-
nost. Finančna uprava bo tem delavcem pa tudi delodajalcem 
v teh dneh izdala odločbe o vračilu akontacije dohodnine in 
morebitnih prispevkov za socialno varnost, denar pa jim bo 
na njihove račune vrnila v tridesetih dneh od vročitve odločb. 

Vračilo dohodnine in prispevkov

Cerklje – Cerkljanski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili 
letošnje občinske nagrajence, ki jim bodo nagrade podelili sep-
tembra na slovesnosti ob občinskem prazniku. Veliko plaketo 
bo prejel Primož Sirc, dolgoletni član Kulturno-umetniškega 
društva Pod lipo Adergas in različnih zborovskih zasedb. Malo 
plaketo bo prejel Alojz Vidmar za dolgoletno delo v zborih 
in udejstvovanje na kulturnem področju, nagrado občine pa 
Avgust Starovašnik, član društva Likovnikov Cerklje, ki je bi-
stveno doprinesel k zbirki zgodovinskih vrednot Cerkelj. Pri-
znanja občine pa bodo prejeli Boris Kovačevič, Ante Atlija, 
Miha Zupin, Ivan Kmetič in vzgojiteljice Vrtca Murenčki iz 
enot Cerklje in Zalog. Spominske plakete bodo šle v roke Ci-
rilu Grilcu, Minki Škoda, Janezu Prijatelju, Janezu Vrečku ter 
Damjanu Korošcu.

Znani nagrajenci v Cerkljah

Jesenice – Jutri je 25. junij, dan državnosti. Ob tem v Ob-
močnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska pozivajo k izobešanju zastav. »Bodimo ponosni 
in izobešajmo zastave! Naj zaplapolajo naše trobojnice in 
sporočajo vsem, da tu, na tem prelepem koščku sveta, živimo 
svobodni v samostojni Republiki Sloveniji,« je pozvala Ana 
Miler iz združenja. »V samostojno Slovenijo smo vstopili 25. 
junija 1991 z novimi državnimi simboli: grbom, himno in zas-
tavo. Slovenska zastava je ostala belo-modro-rdeča trobojnica, 
dodan ji je bil grb z morjem in Triglavom in tremi rumenimi 
''celjskimi'' zvezdicami nad njim. Taka zastava označuje pripa-
dnost Republiki Sloveniji. Z zastavo se vedno ravna spoštljivo. 
Zastava se nikoli ne sme dotakniti tal, niti med izobešanjem 
ne. Zastava ne sme biti togo pritrjena, pač pa mora prosto pla-
polati in tako ponazarjati svobodo naroda, ki ga predstavlja.«

Zastave za praznik


