
GORENJSKA

Kjer je največje  
doživetje narava
Na Jezerskem že leto dni poteka 
obnova hotela Planinka, ki ga je 
lansko pomlad kupil Marjan Bata-
gelj, predsednik uprave družbe 
Postojnska jama. 

5

ŠPORT

Švicar presenetil  
tudi sebe 
Obe tekmi celinskega pokala v 
smučarskih skokih v Kranju je do-
bil Švicar Killian Peier, najvišje 
med Slovenci Anže Semenič in 
Tomaž Naglič s petim mestom. 

9

KRONIKA

Helikopter večkrat 
 poletel v gore 
Dežurna ekipa gorskih reševalcev, 
ki od začetka junija stalno dežura 
na brniškem letališču, je od četrt-
ka do nedelje večkrat posredovala 
v gorah. 

12

ZANIMIVOSTI

Kovaška Kropa  
od A do Ž
Praznik delavcev v Kropi Kovaški 
šmaren so v sodobni obliki tokrat 
praznovali že dvaindvajsetič. Nje-
gova tradicija sicer sega vse v leto 
1729. 

20

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo oblačno 
s padavinami. V četrtek 
bo spremenljivo oblačno s 
krajevnimi padavinami.

15/21 °C
jutri: oblačno s padavinami
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V pe
tek dopoldne se je v Savi
ci izpred hiše Štefana Roži
ča, enega od četverice srč
nih mož, ki se je skupaj z 
Lovrencem Willomitzer
jem, Luko Korošcem in Ma
tevžem Kosom pred 240 leti 
prvi povzpel na vrh sloven
skega očaka Triglava, tja po 
njihovih sledeh podalo 29 
pohodnikov na prvem poho
du po poti prvopristopnikov.

Kot je povedal pobudnik 
pohoda, podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije 

Martin Šolar, so se kljub že 
tako veliki obremenitvi Tri
glava, kjer vsako leto beleži
jo rekordno število pohodni
kov, odločili za to pot, vendar 
na povsem drugačen način, 
s trajnostnim, doživetvenim 
pristopom. »Na pot se je po
dalo 29 pohodnikov, kar je 
majhna skupina. Med nji
mi je bila tudi osmerica de
vetošolcev iz Bohinja, ki so 
vse šolanje vestno obiskova
li planinski krožek in se do
bro pripravili za vzpon. Gre 
za zahtevno pot, ki traja naj
manj dva dni.« 

Na Triglav po poti prvopristopnikov
V petek se je 29 pohodnikov odpravilo iz Savice 
prek Senožeti proti Uskovnici in Triglavu – po poti 
prvopristopnikov, štirih srčnih mož, ki so pred 
240 leti prvi osvojili vrh Triglava.

Udeleženci pohoda na vrhu Triglava pri Aljaževem stolpu / Foto: Martin Šolar44. stran

Ana Šubic

Sorica – Državna direkci
ja za ceste nadaljuje rekon
strukcijo regionalne ceste 
Sorica–Podrošt, ki se je za
čela že leta 2007. Urediti 
morajo še zadnje tri odse
ke v skupni dolžini 1,4 kilo
metra, kar bo stalo 3,5 mili
jona evrov (z DDV). Gorenj
ska gradbena družba (GGD) 
je že spomladi začela urejati 

območje križišča v Podro
štu in odsek pod vasjo So
rica, popolna zapora ce
ste, ki so jo vzpostavili vče
raj, pa bo omogočila še in
tenzivnejšo gradnjo odse
ka od Podrošta naprej. Za 
zdaj še ni možno z gotovos
tjo obljubiti, da bodo inve
sticijo v celoti izpeljali še v 
letošnjem letu, je povedal 
Bojan Markovič iz GGD. 

Cesta v Sorico 
spet zaprta
Zaradi rekonstrukcije so na regionalni cesti 
Sorica–Podrošt včeraj ponovno vzpostavili 
popolno zaporo.

46. stran

Priloga:  Loške novice

Marija Volčjak

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste nas poklicali, saj smo le 
tako lahko nemudoma izve
deli, da je bilo s položnica
mi za plačilo naročnine na 
Gorenjski glas tokrat nekaj 
hudo narobe. Mnogi ste na
mreč dobili dve enaki polo
žnici, natančneje, podatki 
na obeh položnicah so pov
sem enaki, le velikost obraz
ca je različna. Ali se je to zgo
dilo vsem ali le nekaterim 
naročnikom, nam iz poštne 
tiskarne niso znali odgovo
riti, saj stvari še preverjajo, 
vendar ne morejo ugotovi
ti, kaj je šlo narobe. Glede 
na število telefonskih klicev 
iz vseh koncev Gorenjske 

sklepamo, da je podvojenih 
položnic veliko. 

Če imate torej dve ena
ki položnici, plačajte seve
da samo eno, drugo pa vrzi
te v koš. Podobno velja tudi 
za bančne trajnike, kjer vam 
bo banka odtegnila le en 

znesek. Za bančne trajni
ke bankam podatke pošilja
mo sami, zato naj vas to ne 
skrbi. Položnice za nas ti
ska poštno podjetje EPPS v 
Ljubljani, kaj izročijo na po
što, žal ne moremo preverja
ti. V naših poslovnih knjigah 

je zanesljivo obremenitev 
samo ena, čeprav so v poštni 
tiskarni natisnili po dve po
ložnici, zato je odveč skrb, da 
bi plačali preveč. 

Za nastalo zmedo se vam 
opravičujemo in vas prosi
mo za razumevanje. 

Natisnili po dve enaki položnici
V poštni tiskarni je prišlo do napake in za plačilo naročnine na Gorenjski glas ste namesto ene dobili 
dve enaki položnici. 

Naročniki ste dobili dve enaki položnici. / Foto: Simon Šubic
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Knjigo prejme JURE BEŠTER iz Selc.
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Dobrodošli v klubu. Dobrodošli pod zvezdami. Dobrodošli v 
Portorožu. Kdaj ste nazadnje plesali pod milim nebom in se 
predajali glasbenim užitkom? V juliju pripravljamo sedaj že 
kar tradicionalen veliki koncert Severine, ki bo tokrat še bolj 
poseben in drugačen. Severina nam bo letos namreč zapela 
kar nekaj novih hitov, ki jih v Sloveniji še nismo slišali in videli 
v živo. Najbolj vroča hrvaška pevka Severina se 28. julija 2018 
vrača na plažo v Portorož! Kot se za vrhunec njene kariere spo-
dobi, bo z vami prepevala pesmi, kot so: Unaprijed gotovo, Od 
leta do leta, Otrove, Kao, Uno momento, More tuge, Alcatraz, 
Brad Pitt, Italiana, Grad bez ljudi, Uzbuna in Dobrodošao u 
klub in druge. Dogodek je namenjen vsem, ki imajo radi dobro 
zabavo na prostem, cenijo prestižno lokacijo ob morju in se 
želijo prepustiti ritmom odlične glasbe. Zabavo bo odprl DJ 
Ney. Vstopnice lahko kupite na vseh Eventimovih prodajnih 
mestih, na bencinskih servisih Petrol in v trgovinah Big Bang. 
Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po eno 
vstopnico, če boste pravilno odgovorili na nagradno vpraša-
nje: Kje bo koncert Severine 28. julija 2018? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do srede, 18. julija 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Tradicionalni glasbeni spektakel v Portorožu

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Mateja Rant

Log v Trenti – Na zadnji seji 
sveta javnega zavoda Trigla-
vski narodni park (TNP) so 
člani sveta obravnavali tudi 
poročilo o izvajanju načrta 
upravljanja TNP za leti 2016 
in 2017. »Iz poročila izhaja, 
da je bilo doseganje zastav-
ljenih upravljavskih ciljev v 
prvem poročevalskem ob-
dobju uspešno,« so zado-
voljni v javnem zavodu TNP.

Člani sveta so se seznanili 
tudi z ukrepi za usmerjanje 
obiskovalcev in umirjanje 
prometa v dolini Soče, pri 
čemer so opozorili tudi na 
hrup in hitro vožnjo na ce-
stah Kranjska Gora–Vršič–
Bovec in Mangartsko se-
dlo ter predlagali omejitev 

hitrosti, ureditev postajališč 
in ureditev prometa na pre-
lazu Vršič. V nadaljevanju 
seje so se jim pridružili čla-
ni sveta Naravnega parka Ju-
lijsko predgorje. Predstavili 
so skupno vizijo ter podpisa-
li dogovor o sodelovanju pri 
upravljanju čezmejne eko-
regije Julijske Alpe in ure-
sničevanju listine za trajno-
stni turizem v zavarovanih 
območjih. S podpisom spo-
razuma sta se parka zavezala 
h krepitvi čezmejnega sode-
lovanja in ponovni potrditvi 
certifikata Europarc, vklju-
čevanju lokalnih skupnosti 
pri upravljanju zavarovanih 
območij ter sodelovanju pri 
skupnih projektih na stro-
kovnem, izobraževalnem in 
razvojnem področju. 

Krepitev čezmejnega 
sodelovanja
Člani sveta Triglavski narodni park in Naravnega 
parka Julijsko predgorje so podpisali dogovor o 
sodelovanju pri upravljanju čezmejne ekoregije 
Julijske Alpe.

Danica Zavrl Žlebir

Kaj ste delali, preden ste bili 
izvoljeni v DZ?

»Sem Kranjčan, rojen leta 
1964, po poklicu diplomira-
ni inženir strojništva, poro-
čen in oče dveh otrok. Hčer-
ka Jerneja je že zaključila 
študij medicine in zdaj čaka 
na svojo prvo stalno zaposli-
tev, sin Urh pa še guli štu-
dentsko klop na Fakulteti 
za matematiko v Ljubljani. 
Moja prva zaposlitev je bila 
v podjetju Iskra ERO, nato 
sem se zaposlil v Tehniškem 
šolskem centru v Kranju kot 
učitelj strokovnih predme-
tov na programu strojni teh-
nik. Od 1992 do leta 1995 
sem sodeloval v projektu 
RO Ministrstva za šolstvo in 
šport kot izredni predavatelj 
na področju uporabnega ra-
čunalništva in aplikativnih 
programov. Medtem sem se 
še študijsko izpopolnjeval. 
Leta 1997 sem se zaposlil v 
podjetju Corona, d. d., zad-
njih sedemnajst let pa sem 
bil zaposlen v podjetju So-
dexo, d. o. o., na delovnem 
mestu direktor komerciale.«

  
Veljate za nov obraz v politi-
ki, kako to, da ste se znašli na 
tem področju?

»Razlogov, da sem se po 
več kot dvajsetih letih v go-
spodarstvu odločil za politi-
ko, je več. Že nekaj let pos-
lušam, kaj vse bi bilo tre-
ba v naši državi spremeniti, 
največkrat pa to zaključimo 
tako, da se nič ne da. Oseb-
no sem prepričan o naspro-
tnem: da se, samo potruditi 
se je treba. Navsezadnje ve-
lja, da če človek ves čas dela 
stvari na enak način, je ne-
realno pričakovati, da bo na-
šel rešitev, drugačno od vseh 
prejšnjih. Nekaj političnih 
izkušenj sem si zadnja leta 
pridobil tudi kot predsednik 
KS Hrastje, v stranki pa v 
skupini, ki je sodelovala pri 
sestavljanju programskega 
načrta. Eden od razlogov za 
vstop v politiko je tudi skrb 

za prihodnost naših otrok. 
Menim, da je naša dolžnost, 
da ne sedimo križem rok in 
zraven še negodujemo, am-
pak skupaj z njimi poskrbi-
mo, da bodo živeli v urejeni 
in sodobni državi, ne pa raz-
mišljali o tem, kdaj bodo iz 
nje odšli.« 

Zakaj ste svojo politično 
pot povezali ravno s stran-
ko LMŠ?

»V stališčih in vrednotah, 
ki jih zastopa stranka Li-
sta Marjana Šarca, sem pre-
poznal tudi svoja osebna. V 
ospredje postavlja človeka 
kot del skupnosti. Stvari lah-
ko učinkovito gradimo le, če 
začnemo od spodaj navzgor 
– saj tudi hišo gradimo od te-
meljev do strehe, in ne obra-
tno. Prihodnost Slovenije vi-
dimo v drugačnem dialogu, 
kot smo ga bili vajeni doslej, 
v strpnosti in želji po iskanju 
skupnih rešitev v dobro vseh 
nas. S prerekanjem in očitki, 
kaj vse je nekdo naredil na-
robe, z določevanjem, kako 
je nekdo usmerjen, ne bomo 
prišli daleč.« 

Kaj lahko kot poslanec nare-
dite za Gorenjsko, kjer ste iz-
voljeni?

»Menim, da mora biti 
osnovna naloga vseh poslan-
cev, ki prihajamo iz določe-
nega okolja, da se najprej 
dobro seznanimo s projek-
ti, ki trenutno že potekajo, 
kakor tudi s tistimi, ki se na-
črtujejo v prihodnje. Za Go-
renjsko je bil sprejet Regi-
onalni razvojni program 
Gorenjske do leta 2020, ki 
opredeljuje prednosti ra-
zvojne regije in določa njene 
razvojne prioritete. Mislim, 
da je program dobro priprav-
ljen, naša naloga pa je, da se 
aktivno vključimo v njegovo 
izvrševanje.

Prav tako je vlada že spre-
jela Predlog operativnega 
načrta o sodelovanju mini-
strstev pri pripravi regional-
nih razvojnih programov 
za obdobje 2021–2027. Cilj 

tega programa je zagotoviti 
pogoje za pravočasno spreje-
tje RRP 2021–2027, ki naj bi 
bili kot predlogi pripravlje-
ni za sprejem do konca leta 
2019. Tu se mi zdi zelo po-
membno, da poslanci aktiv-
no sodelujemo z župani go-
renjskih občin, se sproti sez-
nanjamo s problematiko in 
v čim večji možni meri za-
gotovimo podlago za učin-
kovito operativno delovanje 
le-teh.«   

Na katerih področjih bi se še 
posebej radi izkazali pri svo-
jem poslanskem delu, v ka-
tere komisije in odbore bi si 
želeli?

»V teh letih sem si nabral 
kar nekaj izkušenj in znanja 
predvsem s področja gospo-
darstva. Odbori še niso for-
mirani v celoti, trenutno že 
delujejo Skupni odbor, Od-
bor za zunanjo politiko in 
Odbor za zadeve Evropske 
unije, katerega član sem 
tudi sam. Poleg Odbora za 
gospodarske zadeve me 

zanima tudi delo na podro-
čju vzgoje in izobraževanja, 
vendar pa sodelovanje v od-
borih ne bo odvisno samo od 
mojih želja.«  

Kakšna so vaša pričakovanja 
v zvezi z oblikovanjem nove 
vlade?

»Predvsem si želim stabil-
no in operativno naravnano 
vlado, ki bo transparentna 
in ne blokovsko usmerje-
na, prioriteta mora biti izva-
janje skupnih dogovorjenih 
projektov na podlagi učinko-
vitih in enostavnih rešitev. 
Podpiram socialno državo, a 
je treba vedeti, da je temelj 
socialne države stabilno in 
uspešno gospodarstvo. Vla-
gati moramo v stroko in ra-
zvoj. Da bodo podjetja lahko 
uspešna, jim moramo zago-
toviti ustrezne pogoje. 

Ob vsem tem pa čutim 
tudi dolžnost do vseh vo-
livk in volivcev, ki so z odda-
jo svojega glasu izrazili svo-
je zaupanje vame in v bolj-
ši jutri.«

Da se, le potruditi se je treba
Igor Peček, novinec v politiki, poslanec Liste Marjana Šarca, izvoljen v šestem volilnem okraju, verjame, 
da se da v državi marsikaj spremeniti na bolje.

Igor Peček / Foto: Tina Dokl

Kranj – Skupščina delničarjev Elektra Gorenjska se je prejšnji 
teden seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in 
konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska 
za leto 2017, upravi in nadzornemu svetu družbe pa podelila 
razrešnico za preteklo poslovno leto. Delničarji so odločili, 
da celoten bilančni dobiček v višini skoraj 2,42 milijona evrov 
namenijo izplačilu dividend v vrednosti 0,14 evra bruto na 
delnico. Dividendo bodo izplačali 26. julija tistim delničarjem, 
ki bodo vsaj dan prej kot delničarji vpisani v delniško knjigo 
družbe. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 so 
imenovali družbo BDO Revizija. Podjetje Elektro Gorenjska je 
lani ustvarilo 39,6 milijona evrov prihodkov, čisti dobiček pa 
je znašal 7,16 milijonov evrov. Odjem električne energije se je 
povečal za 3,3 odstotka, uporabnikom na Gorenjskem pa so 
skupaj zagotovili 1.103,725 GWh električne energije.

Ves bilančni dobiček za dividende

Kranj – Novomeška Krka bo od 169,2 milijona evrov bilančne-
ga dobička za poslovno leto 2017 za dividende namenila 92,9 
milijona evrov oz. 2,90 evra na delnico, je pred dnevi odločila 
skupščina družbe. Letošnja dividenda je s tem za 5,5 odstotka 
višja od lanske, delničarjem pa jo bodo začeli izplačevati 19. 
julija. Preostanek bilančnega dobička so delničarji v dveh zne-
skih po približno 38,17 milijona evrov namenili za druge rezer-
ve iz dobička in za prenos v naslednje leto. Skupščina je upravi 
in nadzornikom podelila razrešnico za delo v preteklem letu, 
za revizorja letošnjega poslovnega leta pa imenovala družbo 
Ernst & Young Revizija iz Ljubljane. Skupina Krka je sicer v 
letošnjem prvem letošnjem polletju realizirala rekordnih 680,5 
milijona evrov prodaje, kar je štiri odstotke več kot v enakem 
obdobju lani. Čisti dobiček je v polletju znašal 101,4 milijona 
evrov in je za 11 odstotkov višji kot pred letom.

Krka za dividende skoraj 93 milijonov evrov
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V Sloveniji je določe
nih 48 kopalnih voda na po
vršinskih vodah (30 kopal
nih območij in 18 naravnih 
kopališč). To so odseki na re
kah, jezerih in morju, ki iz
polnjujejo zakonsko določe
ne kriterije za naravne ko
palne vode in na katerih se 
običajno kopalci zbirajo v 
večjem številu. Naravna ko
pališča imajo upravljavca, za 
varnost kopalcev skrbijo re
ševalci iz vode, spremlja se 
kakovost kopalne vode. Ob
močje kopališča je vidno 
označeno, vodne površi
ne, namenjene kopanju, so 
ograjene. Na kopalnih ob
močjih pa se spremlja ka
kovost kopalne vode, glede 
na varnost pred poškodba
mi in utopitvami je kopanje 
na lastno odgovornost. Kot 
poudarjajo v Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje 
(NIJZ), se na vseh določe
nih kopalnih vodah izvaja 
nadzor nad kakovostjo vode 
z državnim monitoringom 
voda v času kopalne sezone, 
ki na celinskih vodah traja 
od 15. junija do 31. avgusta, 
na morju pa od 1. junija do 
15. septembra. 

Monitoring zagotavlja re
publiška Agencija za oko
lje, na Gorenjskem ga iz
vaja Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH) Kranj. Prvo vzor
čenje se na Blejskem in Bo
hinjskem jezeru ter na Šob
čevem bajerju odvzame en 

teden pred kopalno sezono, 
vzorci se odvzemajo na 14 
dni, je pojasnil vodja oddel
ka NLZOH Kranj Franc Rib
nikar. V spremljanje mikro
biološke kakovosti naravnih 
kopalnih voda so vključena 
štiri kopalna območja in šti
ri naravna kopališča, na ka
terih je določenih skupno 
osem merilnih mest: Šob
čev bajer (merilno mesto 
ob otroškem bazenu), Blej
sko jezero (naravni kopali
šči Grand Hotel Toplice in 
Hotel Vila Bled, Grajsko ko
pališče, Mala Zaka in Velika 
Zaka), Bohinjsko jezero (ko
palni območji Ukanc – av
tokamp in Fužinarski zaliv 
– gostišče Kramar, pomol). 

Junijske meritve so pokaza
le, da je kakovost naravnih 
kopalnih voda odlična, vse 
so primerne za kopanje. Ko
panja pa pri NIJZ ne pripo
ročajo po močnem dežju, saj 
se zaradi padavinskega spi
ranja površin v zaledju lahko 
poveča onesnaženost vode.

»Dvakrat smo že vzor
čili tudi jezero Črnjava v 
Preddvoru (z brega), oba 
vzorca sta bila glede mikrobi
oloških vrednosti skladna za 
kopalne vode.« Junija so po 
naročilu Občine Škofja Loka 
odvzeli tudi vzorce na šti
rih lokacijah na tem obmo
čju; v Selški Sori v Podlub
niku in Soteski, v Poljanski 
Sori na območju kopališča 

Puštal in v Sori v Retečah. 
Ribnikar je povedal, da so 
bili tudi tu vsi odvzeti vzorci 
ustrezni. »Vsekakor pa tudi 
na kopališčih, kjer je kopal
na voda skladna s priporoči
li o varnosti kopanja, svetu
jemo, da ljudje vode ne pije
jo, saj lahko to povzroči raz
lične okužbe s povzročitelji 
črevesnih nalezljivih obo
lenj. Pozornejši morajo biti 
zlasti otroci, ki med kopa
njem nenamerno popijejo 
več vode, in starejši. Svetuje
mo, da se po kopanju kopal
ci čim prej oprhajo s čisto pi
tno vodo,« pa je sporočil Jer
nej Tavčar, predstavnik za 
stike z javnostmi na Občini 
Škofja Loka. 

Naravne kopalne vode 
so ustrezne
Nedavno odvzeti vzorci naravnih kopalnih voda v Bohinjskem in Blejskem jezeru, jezeru Črnjava, na 
Šobcu in po dveh lokacijah v Poljanski in Selški Sori so bili ustrezni. 

Junija so po naročilu Občine Škofja Loka odvzeli tudi vzorce na štirih lokacijah na tem 
območju; v Selški Sori v Podlubniku in Soteski, v Poljanski Sori na območju kopališča 
Puštal in v Sori v Retečah. / Foto: Tina Dokl

Ko so soglasja pridoblje-
na, finančna sredstva 
zagotovljena in je vloga 

za pridobitev gradbenega 
dovoljenja že na ministr-
stvu za okolje in prostor, bi 
človek mislil, da projekta 
skorajda nič ne more več 
ustaviti. Da ni tako, so v 
teh dneh spoznali Mengša-
ni, ki nestrpno pričakujejo 
začetek gradnje zadnjega 
dela obvoznice, ki jih bo 
končno rešil vsakodnevnih 
kolon vozil, ki se vijejo skozi 
naselje. Odkar so leta 2011 
v Mengšu zgradili večji del 
obvoznice, ne pa tudi ključ-
ne zadnje tretjine, približ-
no 1,6 kilometra ceste, ki 
bi promet v celoti usmeril 
mimo naselja, so Mengšani 
vajeni čakanja, obljub in žal 
tudi večnih zapletov. 

Ponavadi je največ težav z 
zagotavljanjem sredstev. Če 
so ta na voljo, birokratski stroj 
poskrbi za kakšen drug šum 
v sistemu. Pred leti je glede 
mengeške obvoznice račun-
sko sodišče izdalo mnenje, da 
je Dars v prekršku, ker gradi 
necestninske ceste, lani deni-
mo v Vodicah niso mogli ver-
jeti, da se je zoper izvedeno 
komasacijo, s katero so zago-
tovili zemljišča za njihov del 
povezovalne ceste Želodnik–
Vodice, pritožil sklad kmetij-
skih zemljišč. V zapletenem 
birokratskem kolesju se vedno 
zgodi nekaj, kar zavre postop-
ke in poskrbi, da se ti vlečejo 
brez konca in kraja.

Zadnji tovrsten primer 
je še bolj absurden in se je 
zgodil kar znotraj Darsa. 
Sredi maja so namreč zače-
li postopek oddaje javnega 
naročila za izgradnjo manj-
kajočega dela mengeške ob-
voznice. Ker ocenjena vred-
nost investicije za slabega 
pol milijona presega 2,5 mi-
lijona evrov, mora z objavo 
soglašati tudi nadzorni svet 
družbe. A ta je izdajo so-
glasja zadržal, dokler Dars 
ne uredi evidence premo-
ženja. Po pritisku javnosti, 
predvsem pa mengeške ob-
činske uprave pa tudi mini-
stra za infrastrukturo Petra 
Gašperšiča, so nadzorniki 
včeraj ponovno obravnava-
li sklep in naj bi vendarle 
prižgali zeleno luč za obja-
vo javnega naročila.

A dejstvo ostaja, da raz-
vejan državni aparat ovira 
samega sebe, zaradi česar na 
le nekajkilometrske poveza-
ve čakamo tudi desetletje ali 
več, pogosto na račun zdrav-
ja in dobrega počutja ljudi 
ter gospodarskega razvoja. V 
27 letih smo sproducirali več 
kot osemsto zakonov in oko-
li dvajset tisoč podzakonskih 
aktov, ki slabo rešujejo pro-
bleme, dobro pa zamegljujejo 
odgovornost odločevalcev in 
omogočajo, da državne insti-
tucije in vsakokratne vlade in 
njeni ministri s prstom kaže-
jo drug na drugega. V Men-
gšu, Vodicah in še kje pa še 
vedno čakajo ...

Ko razvoj zavira birokracija

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Ana Šubic

Železniki – Denar za izved
bo protipoplavnih ukrepov 
v Železnikih je že na voljo, 
saj je državna direkcija za 
vode uspešno sestavila vlo
go za evropska kohezijska 
sredstva, ki je že na vladni 
službi za razvoj in kohezijo, 
je ob nedavnem občinskem 
prazniku Železnikov poro
čal župan Anton Luznar. 

Zadovoljen je, da je vendar
le napredek tudi pri tem, za 
Železnike nadvse pomemb
nem projektu, pa čeprav bo 
septembra letos minilo že 
enajst let od katastrofalnih 
poplav.

V prvi fazi, ki je vredna 
deset milijonov evrov (brez 
DDV), bodo urejali strugo 
Selške Sore skozi Železni
ke, dodali so še pritoke Češ
njica, Dašnica in Prednja 

Smoleva, sedaj pa bodo lah
ko začeli tudi s postopki dru
ge faze – zadrževalnika pod 
Sušo, je povedal Luznar. Iz
vedbi protipoplavnih ukre
pov v Železnikih bo sicer 
sledila še gradnja obvozni
ce mimo starega dela mesta 
na načrtovanem obrežnem 
zidu Selške Sore.

Direkcija za vode oz. 
izbrani izvajalec je že za
čel s postopki pridobivanja 

zemljišč, k čemur so po be
sedah župana Železnikov 
Antona Luznarja pristopi
li precej nerodno. Obvešča
nje domačinov je bilo po
manjkljivo, poleg tega se ne
kateri ne strinjajo z odku
pom zemljišč do meje, ki 
jo določa državni prostorski 
načrt (DPN). »Zaradi njiho
vega nestrinjanja in tudi za
radi našega posredovanja 
so spremenili postopke od
kupovanja in bodo za vod
ne ureditve odkupili ožji pas 
zemljišč od prvotno predvi
denega. Na odseku, kjer bo 
potekala obvozna cesta, pa 
bodo zemljišča odkupovali 
do meja, ki jih določa DPN,« 
je pojasnil Luznar. Upa, da 
jim bo uspelo slediti napo
vedim, da bo prva faza ure
ditev končana do leta 2020, 
zadrževalnik pod Sušo pa do 
leta 2022.

Sprostili denar za poplavno 
varnost Železnikov
V Železnikih upajo, da bo prva faza protipoplavnih ureditev na Selški Sori 
končana do leta 2020, zadrževalnik pod Sušo pa do leta 2022.
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Žirovnica – V Čopovi rojstni 
hiši v Žirovnici je bila pred 
kratkim v luči praznovanje 
dneva državnosti predstavi-
tev knjige dr. Draga Paplerja 
Elektro Gorenjska in osamo-
svojitvena vojna leta 1991. 
Knjiga, obogatena z mnogi-
mi pričevanji in številnimi 
fotografijami, bralcu osvetli 
pomembno vlogo elektroe-
nergetikov in podjetja Elek-
tro Gorenjska v osamosvojit-
veni vojni za Slovenijo.

»Burno dogajanje na po-
dročju elektrodistribucije v 
času vojne za Slovenijo je 
novost tudi za nas, ki smo 
doživeli tiste prelomne čase. 
Avtor nam v desetih poglav-
jih pregledno in nazorno 
prikaže potek dogajanja, ki 
ga podkrepi s pričevanji po-
sameznih akterjev. Med pri-
čevalci tako najdemo elek-
tromonterje na terenu, za-
poslene v hidroelektrarnah, 
vodje operativnih skupin in 
poveljnike ter takratnega di-
rektorja podjetja Elektro Go-
renjska mag. Draga Štefeta. 
Tako je avtorju uspelo osve-
tliti dogajanje z različnih 

zornih kotov in ga objektiv-
no prikazati. Ker je šlo za 
specialno vojno, povezano 
z veliko mero konspiraci-
je, gre avtorju vse priznanje 
za zbrano bogato dokumen-
tarno gradivo, med katerim 
izstopajo fotografije. Za to 
gre zasluga tudi kvalitetne-
mu oblikovanju, ki še pou-
darja dokumentarno vred-
nost objavljenega gradiva,« 
je v recenziji poudarila Na-
taša Kokošinek iz Občinske 
knjižnice Jesenice. Avtor pa 
pravi, da je knjigo napisal, 
da opozori na stisko, ki so jo 
doživljali elektroenergetiki, 
ko so dobili zahtevno nalo-
go, ki so jo morali opraviti. 
»Odločno so se podali v nez-
nane in nepredvidljive situ-
acije ter izpolnili pričakova-
nja,« dodaja.

Kot je še prepričana Nata-
ša Kokošinek, je knjiga za-
nimivo branje tudi za tiste 
bralce, ki se z elektroener-
getiko in distribucijo ele-
ktrične energije srečuje-
mo predvsem kot uporab-
niki. Pri tem so nam v po-
moč prva poglavja, v kate-
rih avtor opiše sistem distri-
bucije električne energije po 

Gorenjskem in organizacijo 
ter priprave na delovanje v 
vojnih razmerah. V nadalje-
vanju z zanimanjem sprem-
ljamo različne akcije in ju-
naška dejanja posamezni-
kov, ki so zavestno spreje-
li ogromno tveganje in tako 
odločilno prispevali k odho-
du jugoslovanske armade iz 
Slovenije. »Odlično je pri-
kazano tudi sodelovanje in 
koordinacija teh aktivnosti 
na republiškem in regional-
nem nivoju, brez katerega 

tudi izjemni posamezniki 
v posamičnih akcijah ne bi 
bili tako uspešni. Na takšno 
uspešno sodelovanje smo 
danes lahko ponosni in prav 
je, da se ga spominjamo,« 
meni.

Kot je na predstavitvi v Čo-
povi rojstni hiši napovedal 
Drago Papler, je knjiga tudi 
gradivo za že napovedano 
znanstveno raziskavo, kate-
re hipoteza je, da je elektrika 
v osamosvojitveni vojni leta 
1991 postala orožje.

Elektrika v vlogi orožja
V okviru prireditev ob praznovanju dneva državnosti so v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici predstavili 
knjigo dr. Draga Paplerja z naslovom Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991.

Avtor dr. Drago Papler in recenzentka Nataša Kokošinek 
pred Čopovo rojstno hišo v Žirovnici

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Novi za-
kon o spodbujanju razvoja 
turizma je začel veljati 15. 
marca in je prinesel vrsto 
novosti na področju turistič-
ne takse, vsebino zakona pa 
so občine morale v treh me-
secih prenesti v svoje odlo-
ke. V Bohinju so spremem-
be sprejeli občinski svetni-
ki na zadnji redni seji v juni-
ju in začnejo veljati 15. dan 
po objavi v uradnem vestni-
ku Občine Bohinj 13. julija.

Na seji so občinski svetni-
ki sprejeli tudi nove cene tu-
ristične takse, ki mora po 
novem vključevati tudi pro-
mocijsko takso, ki pa ni pri-
hodek občin, temveč drža-
ve, zato so številne občine 
uvedbi nasprotovale. Uvaja-
jo se tudi nekatere nove iz-
jeme pri plačevanju turistič-
ne takse, tako so je oprošče-
ni učenci, dijaki, študentje 
in mentorji na strokovnih 
ekskurzijah, ki jih na nepri-
dobitni podlagi izvajajo iz-
obraževalne ustanove, mla-
doletni udeleženci letovanj, 
ki jih organizirajo društva 
v javnem interesu, prosto-
voljci pri naravnih nesre-
čah in policisti pri opravlja-
nju nalog, polovično takso 

pa plačujejo mladoletniki od 
7. do 18. leta starosti in mla-
di od 18. do 30. leta, ki preno-
čujejo v hostlih, vključenih v 
mrežo mladinskih preno-
čišč IYHF. Takso pa morajo 
po novem v celoti plačevati 
turisti v kampih in člani Pla-
ninske zveze Slovenije v pla-
ninskih postojankah.

Bohinjski občinski svet se 
kljub burni razpravi ni od-
ločil za maksimalno poviša-
nje kot sosednji Bled, tem-
več so ceno takse postavili 
na 1,60 evra, s promocijsko 
takso, ki znaša 25 odstotkov 
turistične takse, tako skup-
no znaša dva evra. Letos se 
bo še uporabljala stara turi-
stična taksa, nove cene pa 
začnejo veljati s 1. januarjem 
2019. Glavni pomislek je iz-
razil svetnik Boštjan Men-
cinger, ki je državne spre-
membe zakona o spodbu-
janju razvoja turizma oce-
nil za izvrstno priložnost 
za uvedbo infrastrukturne-
ga evra po zgledu sosednjih 
držav, kjer v turističnih ob-
činah ponudniki prenočišč 
solidarnostno sofinancira-
jo razvoj infrastrukture. Po-
višanje turistične takse naj 
bi v proračun v prihodnjem 
letu prineslo dodatnih okoli 
sto tisoč evrov.

Spremembe pri 
turistični taksi
Tudi v Bohinju podražitev turistične takse na 
račun zakona o spodbujanju razvoja turizma 
in promocijske takse z dosedanjih 1,27 evra na 
skupaj dva evra za odrasle

»Na poti je najmanj deset 
ur hoda dnevno, tako smo 
imeli srečo z vremenom, ki 
nam je bilo po začetnih te-
žavah vseskozi naklonjeno, 
pravzaprav idealno za hojo. 
Pohodniki so bili dobro prip-
ravljeni, saj je prvi dan obse-
gal 10 ur hoda prek Senože-
ti proti Uskovnici, kjer se pot 
priključi poti s Pokljuke. Po-
sebno zahteven je bil drugi 
dan pohoda, ki je vseboval 
vzpon z Vodnikovega doma 
prek Kredarice na vrh Trigla-
va ter sestop prek že skoraj 
pozabljene poti z Velega po-
lja na Voje, ki je sama po sebi 
zahtevna Celotna pot do spo-
menika štirim srčnim mo-
žem v Ribčevem Lazu pa je 
trajala dobrih 14 ur.«

Vrnili so se ravno pravo-
časno za prvi sobotni poz-
drav Triglavu pri spomeni-
ku štirim srčnim možem, 
ki se bo poleti vsako soboto 

zvečer s krajšim kultur-
nim programom odvijal pri 
spomeniku. Kot je še do-
dal Šolar, so pohodnike vso 
pot spremljali usposoblje-
ni vodniki in gorski reševal-
ci, še posebno vesel pa je, da 
je bila ideja te poti ob jubile-
ju obujena in tako pozitivno 
sprejeta. Vseeno pa opozar-
ja, da gre za zahtevno pot, za 
katero je potrebna dobra fi-
zična pripravljenost, saj gre 
za 2300 metrov vzpona in 
sestopa.

Na pot še avgusta

Podoben voden pohod 
pripravljajo še konec avgu-
sta ob 240. obletnici vzpo-
na, sicer pa je pohodnikom, 
ki se bodo samostojno po-
dali na zahtevno pot, na vo-
ljo tudi knjižica za zbiranje 
žigov, tistim, ki bodo zbra-
li vseh devet žigov, pa bodo 
decembra ob svetovnem 
dnevu gora podelili poseb-
no priznanje.

Na Triglav po poti 
prvopristopnikov
31. stran

Suzana P. Kovačič

Tržič – Metka Kavčič, rojena 
leta 1914, je preživela cesarja, 
kralja, nekaj predsednikov, 
tri vojne in več držav, čeprav 
se je preselila le iz Loma v Tr-
žič in potem v Ročevnico. Pr' 
Robež' na kmetski domačiji 
je prišla na svet. Na domači-
ji je bila tudi gostilna, in to 
prva na vasi, znana po Ro-
beževih bržolah. V druži-
ni je bilo osem otrok in dos-
ti skrbi za mamo, saj je oče 
moral k vojakom. V šolo so 
otroci hodili iz Loma v Tr-
žič, in to v vsakem vremenu. 
Še kot dijakinjo obrtne šole 
jo je našel fant, kasneje mož 
in sta »naročila« dva otro-
ka, fanta. Dela je Metka ved-
no imela, poleg hišnih opra-
vil je šivala copate za čevljar-
ja; norma je bila dvajset pa-
rov na dan. Otroka sta odra-
sla, šla v svet. In tako se je 
Metki zahotelo, da poskusi, 
kako se »hodi na šiht«. Pri 
petdesetih letih si je nakopa-
la kar tri službe. Prva je bila, 
da kuha malico za sedemde-
set ljudi. Potem je bila šefi-
nja prve Delikatese v Tržiču. 

Medtem ji je umrl mož in 
ostala je sama in si zaželela 
mir. A je sledil še tretji pok-
lic, povabili so jo v delavnico 
in jo imenovali za mesarske-
ga pomočnika.

Na praznovanju 104. roj-
stnega dne je takole pove-
dala direktorici Doma Petra 
Uzarja dr. Anamariji Kejžar: 
»Pri teh letih vas bom poča-
kala, da pridete za menoj, po-
tem bova šli s skupnimi moč-
mi naprej ...« Čila slavljenka 
je pripravila tudi govor, ki ga 

je sestavila z lepopisno pisa-
vo. »Za moje praznovanje 
niso prišla samo voščila od 
vsepovsod, je tudi petje in so 
melodije, da se mi zgane srce 
in olepša dan, poln rados-
ti,« je povedala in se zahva-
lila sorodnikom, sodelavcem 
Doma Petra Uzarja, županu 
Borutu Sajovicu, prijateljem 
in učencem iz Osnovne šole 
Tržič, ki so ob tej priložnos-
ti nastopili s kulturnim pro-
gramom. K petju jo je pri-
tegnil tudi Moški pevski 

zbor pod vodstvom Stane-
ta Bitežnika in pa harmoni-
kar in pevec Jože Tišler, ki je 
zapel Metkino najljubšo Oj, 
Triglav, moj dom. Da sliši-
te, kako je Metka zavriskala, 
prisotnim pa podelila še eno 
željo: »... da vam je življenje z 
zdravjem obdarovano.«

Lani je Metka Kavčič za da-
rilo dobila svojo prvo knjigo 
z naslovom Biserni utrinki, 
Metka Kavčič – 103, v njej 
so zajeti utrinki spominov, 
ki jih je po Metkinih zapisih 
zbrala dr. Anamarija Kejžar. 
Letos je od Kejžarjeve pre-
jela svinčnik in rokovnik, 
da bo lahko še kaj zapisala, 
dom pa izdal še kakšno knji-
go njenih spominov, dožive-
tij ... Direktorica doma ji je 
zaželela čim več radosti pol-
nih dni in čim manj skrbi. 
Ter zdravja, seveda. Župana 
pa slavljenka navdušuje, ker 
je dobrovoljna, čila, nasme-
jana, ker je navezana na Tr-
žič in rodni Lom. Metko Kav-
čič spremljajo delo, molitev, 
ljubezen do narave, življe-
nja samega. Vsi, ki jo pozna-
jo, pa ji sporočajo: »Metka, 
radi vas imamo.«

Sto in še štiri svečke za povrh
Metka Kavčič, Robeževa iz Loma pod Storžičem, je 6. julija praznovala 104. rojstni dan. Čili slavljenki so 
v Domu Petra Uzarja, kjer biva zadnja leta, pripravili slavje z rojstnodnevno torto. 

Čila slavljenka Metka Kavčič z županom Borutom Sajovicem 
in direktorico Doma Petra Uzarja dr. Anamarijo Kejžar 
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Na Jezerskem z zanima-
njem opazujemo, kako ob-
navljate hotel Planinka, ki 
ste ga kupili pred dobrim 
letom dni. Kako napredu-
je obnova hotela in kolikšna 
sredstva ste vložili vanjo?

»Obnova poteka po načr-
tih. Projekt je zelo zahteven, 
saj veliko razmišljamo o gos-
tih, ki bodo prihajali na Je-
zersko, in kako jim to čudo-
vito pokrajino in ljudi prika-
zati v najbolj avtentični obli-
ki. V obnovo pa smo vložili 
od 2,5 do tri milijone evrov.«

Kako bo videti obnovljeni ho-
tel, kaj posebnega prinaša?

»Jezersko nima dovolj 
zmogljivosti, da bi vanj so-
dili veliki hotelski komple-
ksi, zato bo tudi hotel Pla-
ninka ostal v sedanjih okvi-
rih brez bazenov in podob-
nih dodatkov. Na Jezerskem 
je narava največje doživetje, 
ne pa sama hotelska nasta-
nitev. Najlepše občutke daje 
narava: gore, vode in z njimi 
povezana doživetja. Planin-
ka bo tako luksuzen butič-
ni hotel, ki se v največji mo-
žni meri ravna po jezerskem 
okolju in izraža pristnost 

tamkajšnje okolice. Tudi 
ureditev sob izhaja iz lokal-
nih posebnosti in sobe bodo 
tudi poimenovane po rastli-
nah in živalih, značilnih za 
Jezersko. Moje načelo je, da 
ko prideš investirat v neko 
okolje, ne smeš s kapitalom 
vriniti nekega tujka, ki tja ne 
sodi. Vedno delam tako, da 
v največji možni meri ohra-
njam naravo in spoštujem 
kulturno dediščino, šege in 
navade ljudi.«

 
Kdaj predvidevate, da bo do 
dela končana, hotel pa odprt 
za goste?

»Pričakujem, da bo pro-
jekt končan septembra ali 
oktobra, takrat načrtujemo 
tudi poskusno obratovanje. 
Spomladi 2019 pa začnemo 
na polno.«

Kakšnih gostov se nadejate?
»Pričakujemo dobro situ-

irane goste, takšne, ki bodo 
pripravljeni plačati nekaj več 
za posebna doživetja, ki jih 
ponuja Jezersko; goste, ki 
bežijo od mestnega vrveža 
v naravo, so telesno aktivni 
in v stiku z naravo in tamkaj-
šnjimi doživetji iščejo tudi 
psihično razbremenitev. 

Kot vemo, je bila v preteklo-
sti na Jezerskem očesna bol-
nišnica, ljudje so tja hodi-
ti iskat tudi duševni mir, in 
tem načelom nameravamo 
slediti tudi mi. V neposre-
dni okolici hotela so odkrite 
tri izredno močne pozitivne 
energetske točke in tudi na 
tem bomo gradili svojo pre-
poznavnost. Kot vidite, gre v 
vseh pogledih za zelo pose-
ben hotel.«

 
Kako vas sprejemajo do-
mačini? Kako se vi počutite 
med njimi, pogosto vas na-
mreč videvamo na njihovih 
dogodkih?

»Nikoli ne investiram tja, 
kjer se ne počutim dobro. 
Ko sem v preteklosti obisko-
val Jezersko, sem ga začutil 
in v tem okolju se zelo dob-
ro počutim. Tudi med ljud-
mi, s katerimi se družim in 
z veseljem z ženo obiskujva 
njihove prireditve. Tako do-
mačine najbolje spoznaš, se 
z njimi povežeš in so ti dra-
gocen vir informacij. Čeprav 
Jezerjani o sebi pravijo, da se 
ne razumejo med seboj, jaz 
osebno nimam takega vti-
sa. Ravno njihove priredi-
tve dokazujejo, kako homo-
geni so in medgeneracijsko 

povezani. Domačini, med 
katerimi bodo tudi vodniki 
za naše goste po Jezerskem, 
so mi tudi povedali za naj-
lepše poti in kotičke v njiho-
vem kraju. Jaz pa jim lahko 
povem kaj o turizmu, kako 
ga razvijati, in tako je naš od-
nos vzajemen. Največja nji-
hova prednost – kar so tudi 
sami spoznali in ne čudi 
me, da so bili prvi sprejeti v 
mednarodno mrežo Gorniš-
kih vasi – je ravno dejstvo, 
da so ohranili neokrnjeno 
naravo. Taki kraji so red-
kost, jim dopovedujem tudi 
sam vsa leta, kar prihajam 

na Jezersko. Sodobni tren-
di turizma pa gradijo prav 
na umiku iz civilizacije in 
iskanju skritih in nepokvar-
jenih kotičkov, kakršno je 
tudi Jezersko. Kot majhno, 
butično, povezano z naravo 
ga prepoznavam kot lep pri-
mer, o kakršnih govori naci-
onalna strategija razvoja tu-
rizma. Na Jezerskem se vča-
sih jezijo nad kmeti, češ da 
ne dovoljujejo tega ali onega 
posega in zavirajo razvoj, jaz 
pa pravim: veseli bodite, da 
je tako, saj vam je ravno to 
ohranilo Jezersko tako lepo, 
kot je.« 

Kjer je največje doživetje narava
Na Jezerskem že leto dni poteka obnova hotela Planinka, ki ga je lansko pomlad kupil Marjan Batagelj, predsednik uprave družbe Postojnska jama. 
Najpomembnejše je, da s kapitalom ne prinašaš v prostor nečesa tujega, pač pa delaš v skladu z lokalno dediščino, je v pogovoru razkril eno svojih načel.

Marjan Batagelj s soprogo na eni od prireditev v družbi 
jezerskega župana Jurija Rebolja s soprogo / Foto: Tina Dokl Na Jezerskem poteka obnova hotela Planinka. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Trije občinski 
podrobni prostorski načrti 
(OPPN) se nanašajo na ob-
močje podjetja Jelovica, na 
Voke, kjer je bila predvidena 
gradnja športne infrastruk-
ture, in na jedro Preddvora. 

Športno-rekreacijsko ob-
močje Voke je bilo pred dve-
ma desetletjema predvide-
no za stanovanjsko gradnjo, 
a se te zamisli niso uresničile,  
na to je Občina Preddvor tam 
začela snovati športni park 
z nogometnim igriščem s 
spremljajočimi površinami 
(garderobami, parkirišči), tri-
bunami in še površinami za 
druge rekreativne dejavnosti. 
Na tem območju je bilo veli-
ko usklajevanja, s športnimi 
društvi, z nosilci urejanja pros-
tora, z lastniki tamkajš njih ze-
mljišč, narejenih je bilo tudi 
več študij, pomembnih zlasti 
zaradi vodotoka na tem obmo-
čju. Kot rezultat usklajevanja 
z naravovarstveniki in vodar-
ji so pripravljavci dokumenta 

vključili več amandmajev, vse 
skupaj so svetniki na junij-
ski seji tudi potrdili. Vendar 
gradnje športnega parka, kot 
so si ga zamislili, tam ne bo, 
saj zanj občina ni imela dovolj 
svojih zem ljišč, s Cerkvijo, ki 
je lastnica na tem območju, 
pa ni prišlo do skupnega jezi-
ka glede cene odkupa. 

Občina ima že rezervno lo-
kacijo za športni park, in sicer 
na Srednji Beli, o čemer so v 
točki o spremembah in do-
polnitvah odloka o OPN prav 
tako odločali na junijski seji. 
OPPN za Voke pa so vseeno 
sprejeli, saj na razpoložljivih 
zemljiščih vidijo možnost, da 
se tja širijo športne površine, 
ki so zdaj ob šoli. Na njihovem 
mestu pa v prihodnje predvi-
devajo gradnjo športne dvora-
ne. Ali bi to nemara lahko gra-
dili v Vokah, je zanimalo ene-
ga od svetnikov. Od priprav-
ljavca dokumenta je dobil od-
govor, da ne, ker je to obmo-
čje poplavno občutljivo in na 
njem lahko urejajo le nepo-
krite športne površine. 

V Voke šolska igrišča
Junijsko sejo občinskega sveta so v Preddvoru 
v celoti posvetili prostorskim načrtom, trem 
podrobnim in novelama odloka o občinskem 
prostorskem načrtu.Mateja Rant

Gorje – Člani združenj bor-
cev za vrednote NOB, vetera-
nov vojne za Slovenijo in slo-
venskih častnikov v soboto 
pripravljajo 33. pohod na Tri-
glav v spomin na partizanske 
patrulje v letu 1944, ki so na 
vrhu Triglava izobesile slo-
vensko zastavo, ob tem pa se 
spominjajo tudi izobešanja 
slovenske zastave na vrhu 
Triglava leta 1991. Po bese-
dah vodje pohoda Janeza 
Kunstlja se je do preteklega 
petka prijavilo skoraj pesto 
pohodnikov, od tega se jih 
bo 360 povzpelo prav na vrh 
oziroma vsaj do Kredarice. 

»Odvisno bo namreč od vre-
mena, saj je varnost pohod-
nikov na prvem mestu.«

Že dvajset let se na spo-
minski pohod na Triglav 
odpravijo tudi iz Ankarana, 
od koder so pohodniki kre-
nili že v soboto ob 4. uri. 
»Pohodnikom iz Ankarana 
bomo letos ob jubileju po-
delili tudi posebna prizna-
nja,« je pojasnila predsedni-
ca organizacijskega odbo-
ra pohoda Danijela Mande-
ljc. Obenem bo posebno pri-
znanje prejel še Jakob Med-
ja, ki se je doslej udeležil sko-
raj vseh pohodov. »Le enkrat 
je manjkal, ker v službi ni 
dobil dopusta,« je razložila 

Danijela Mandeljc in doda-
la, da namerava, kljub temu 
da je star že 92 let, letos zno-
va priti vsaj do Vodnikove 
koče. Na Triglav se pohodni-
ki odpravijo še z Nanosa, le-
tos bo to štirinajstič, devetič 
bodo krenili s Kuma in Ra-
dovljice, petič pa tudi s Cer-
ja. »Ta pohod je res nekaj 
edinstvenega, saj je edini to-
vrstni dogodek, pri katerem 
so vse veteranske organiza-
cije združene in enotne,« je 
razložila Danijela Mandeljc.

V sodelovanju z Občino 
Bohinj bodo za zaključek po-
hoda pripravili tradicional-
no prireditev na Rudnem po-
lju na Pokljuki. Po besedah 

Braneta Ambrožiča, ki je od-
govoren za pripravo priredit-
venega prostora, tudi letos 
pričakujejo od štiri do pet ti-
soč obiskovalcev. Med njimi 
bosta tudi dva še živeča čla-
na patrulj, ki so se leta 1944 
povzpele na Triglav, Angel-
ca Vidic - Vlasta in Bogomir 
Tavčar - Svarun. V kulturnem 
programu, ki se bo po priho-
du pohodnikov in praporšča-
kov na prizorišče začel ob 13. 
uri, bodo nastopili: orkester 
Slovenske policije, Partizan-
ski pevski zbor, gledališče 2B 
Bohinj in Marjetka Popovski. 
Slavnostni govornik bo pred-
sednik Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo Ladislav Lipič.

Po poti partizanskih patrulj
Slovenske veteranske organizacije bodo v soboto pripravile 33. spominski pohod na Triglav.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V Karitasovi do-
brodelni akciji Neurje 2018 
je pomoč že prejelo 197 go-
spodinjstev v Črnomlju in 
okolici ter v Semiču v skupni 

vrednosti 145.050 evrov. Vi-
šina dodeljene pomoči posa-
meznim gospodinjstvom je 
odvisna od škode, socialno-
-ekonomskega stanja, zava-
rovanja in drugih zagotovlje-
nih ali že danih virov pomoči. 

Karitas pomoč ves čas uskla-
juje v medsebojnem sodelo-
vanju z občino, centrom za 
socialno delo ter drugimi in-
stitucijami in humanitarnimi 
organizacijami v občini Črno-
melj. Skupaj pa se je do tretje-
ga julija na Karitas zbralo že 
180.986,89 evra, ki so jih da-
rovali posamezniki, podjetja, 
škofije, župnije in redovne 

skupnosti. Karitas je tako za-
ključila z zbiranjem prošenj 
na področju Črnomlja in oko-
lice, zbira pa še prošnje iz ob-
močja Semiča, kjer so tudi 
bila prizadeta posamezna go-
spodinjstva. Karitas bo v pri-
hodnjih dneh prvo pomoč pri 
najbolj prizadetih gospodinj-
stvih dopolnila še z dodatno 
drugo fazo pomoči. 

Uspešna pomoč Karitas
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Škofja Loka – Leta 1944 je 
na območju južne Gorenj-
ske, od Žirov prek zgor-
njega dela Poljanske doli-
ne do selških vasi med Ble-
gošem in Poreznom, nastal 
sistem tajne slovenske šole. 
V tistem času namreč ve-
čina šoloobveznih otrok že 
tretje leto zapored ni hodi-
la v šolo, saj so bili poklic-
ni učitelji večinoma izselje-
ni, šolska poslopja pa zase-
dena ali požgana, zato mno-
gi devetletni otroci tako niso 
znali niti brati. Zato so v za-
sebnih hišah in pomožnih 
objektih kmečkih domačij 
uredili prave učilnice in za-
čeli s poukom, da bi odpra-
vili nepismenost. Poleg slo-
venščine kot najpomemb-
nejšega predmeta in mate-
matike so v teh šolah otro-
ke učili tudi solidarnosti, 
strpnosti in ljubezni do do-
movine, je poudarila Irena 
Jereb Filipič, ki je skupaj z 
Mileno Sitar, Ivanom Križ-
narjem in Francem Podnar-
jem v knjigi zbrala spomine 
redkih še živečih učiteljic in 
njihovih učencev.

Naslov knjige Ti si mene 
naučila brati je pravzaprav 
citat. Gre namreč za bese-
de, ki jih je nekdanji učenec 
svoji učiteljici v Poljanah iz-
rekel po vojni, podobne be-
sede je učiteljici v Podobenu 
izrekla nekdanja učenka. »S 
tem so učitelji dobili potrdi-
tev, da so v tistem času nare-
dili ogromno delo in da je to, 

kar so dobili v partizanski 
šoli, otrokom veliko pome-
nilo, česar se učitelji mogo-
če takrat niti niso zavedali,« 
je pojasnila Milena Sitar. 
Učitelji niso imeli formal-
ne izobrazbe, zato so se pri 
poučevanju zgledovali po 
svojih učiteljih iz predvojne 
šole. Svojo izkušnjo s pou-
čevanjem v partizanski šoli 

je z zbranimi na predstavi-
tvi knjige delila Milica Lo-
gar, ki je pred vojno obisko-
vala meščansko šolo: »Izku-
šenj s poučevanjem res ni-
sem imela, sem bila pa po-
gumna, pa tudi dobro se mi 
je zdelo, da so me povabili, 
naj učim.« Sčasoma so se 
oblikovali učni načrti, učite-
lji so morali sodelovati tudi 

s starši v roditeljskih sve-
tih. Ob tem pa je bila celot-
na organizacija šolstva taj-
na. »Šolsko gradivo je bilo 
šifrirano, učitelji so imeli 
ilegalna imena,« je razložil 
Podnar in dodal, da je toliko 
dešifriranih imen učiteljev 
zasluga Rada Jana, ki je zgo-
dovino partizanskega šol-
stva raziskoval že 18 let po 
vojni, ko je bilo veliko uči-
teljev še živih. Varnost tako 
učencev kot učiteljev je bila 
namreč na prvem mestu, je 
poudaril Križnar, ki je med 
vojno tudi sam obiskoval 
partizansko šolo. »Spom-
nim se sošolca, ki se je čudil, 
da smo učenci v nevarnosti, 
če se učimo brati in pisati.« 
Šole so imele razvejano ob-
veščevalno mrežo, na stražo 
so hodili tudi učenci. Takoj, 
ko je nastopila nevarnost, so 
pouk prekinili. 

Na Loškem je med dru-
go svetovno vojno delovalo 
46 partizanskih šol. V naj-
večjem razcvetu, od januarja 
do marca 1945, je pouk v teh 
šolah obiskovalo 1923 učen-
cev oziroma več kot tretjina 
šoloobveznih otrok, je raz-
ložil Podnar. »Te številke so 

še bolj impozantne, če jih 
primerjamo s celotno Go-
renjsko. Na Loškem je bila 
več kot polovica vseh takra-
tnih partizanskih šol. Na Go-
renjskem je namreč delova-
lo 68 šol, v katerih je bilo ok-
rog 2300 učencev.« Po pred-
metniku so imeli v prvem ra-
zredu dvajset ur pouka, od 
tega deset ur slovenskega je-
zika, pet ur računstva, dve uri 
verouka, dve uri telovadbe in 
eno uro petja, je razložil Križ-
nar in dodal, da se je v tret-
jem razredu število ur pouka 
povzpelo že na 27, čeprav jih 
zaradi okoliščin, ki so vlada-
le med vojno, praktično niko-
li ni bilo mogoče izvesti v ta-
kem obsegu. 

»Ta knjiga pomeni velik 
korak k ozaveščanju o naši 
zgodovini, saj brez korenin 
ni naroda,« je poudaril Bo-
ris M. Gombač, ki je napi-
sal spremno besedo h knji-
gi. S tem so avtorji po njego-
vih besedah opravili eno ča-
stnih državljanskih dolžnos-
ti, saj jim je uspelo obeloda-
niti škofjeloško gibanje na 
področju partizanskega šol-
stva in ga postaviti kot mej-
nik v zgodovini teh krajev. 

Učili so se v strogi tajnosti
V knjigi z naslovom Ti si mene naučila brati, ki so jo preteklo sredo predstavili v Škofji Loki, so orisali tajno partizansko šolstvo na Žirovskem,  
v Poljanski dolini in zgornjem delu Selške doline.

V Škofji Loki so pretekli teden predstavili knjigo o partizanskem šolstvu na Loškem Ti si 
mene naučila brati. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sredi junija so 
na vrtu Sokolskega doma v 
Škofji Loki odprli Bralnico. 
Odprta je od torka do nede-
lje od 17. do 20. ure, vse do 
30. avgusta, spremljal pa jo 
bo pester spremljevalni pro-
gram z zanimivimi gosti. 
Občina jo organizira skupaj 
s Knjižnico Ivana Tavčarja 
Škofja Loka in v sodelovanju 
z Zavodom Familija, Kultur-
nim društvom Grable, dru-
štvom za kreativno grablje-
nje sveta, Turističnim dru-
štvom Škofja Loka, Loškim 
muzejem Škofja Loka, Glas-
beno šolo Škofja Loka in 
Modrijanovo knjigarno. 

Prejšnji torek je Bralni-
ca gostila glasbenika Jerne-
ja Dirmbeka - Dimeka in Da-
vorja Klariča, člana glasbene 
skupine Mi2. Beseda je tek-
la predvsem o vinu in ljubez-
ni ter temu, kar pač spada 
zraven. Gre za svojevrsten 
preplet glasbe in besedil, za-
činjen s pristnim štajerskim 
humorjem, kot ga poslu-
šalci že poznajo iz glasbe-
ne delavnice skupine Mi2. 
Tokrat sta Jernej in Davor 

skladbam matične zasedbe 
dodala še nekaj biserov, ro-
jenih iz njunega glasbeno-
literarnega udejstvovanja 
onkraj železne zavese.

Današnji torek pa je na-
menjen pravljičnemu ve-
čeru v družbi pernatih ju-
nakov in pravljičarke Petre 
Čičić. Na koncu bo prilož-
nost za ustvarjanje, otroci 
bodo lahko pravljičnega ju-
naka izdelali sami in drug 
drugemu povedali njegovo 

zgodbo. Organizator sre-
čanja je Kulturno društvo 
Grable. Tudi naslednji to-
rek bo namenjen otrokom, 
tokrat pod naslovom Bere-
mo s kužkom. Dne 24. julija 
pa »blokovci« in PUM-ovci 
gostijo nadvse eminentnega 
gosta, in to ne le za književne 
kroge. Na debato prihaja ča-
stni član Mednarodne zveze 
za mladinsko književnost, 
prevajalec, pisatelj, gledali-
ški igralec, standup komik, 

raper, velik ljubitelj vsega, 
kar je povezano z jezikom, 
Boštjan Gorenc - Pižama. 
Zadnji julijski torek pa pri-
haja na obisk avtorski tan-
dem Žiga X. Gombač (mla-
dinski pisatelj) in Ivan Mi-
trevski (ilustrator). 

Bralnica z gosti se bo na-
daljevala tudi avgusta, ko 
bodo med drugim lahko pri-
hodnji maturanti prisluh-
nili razpravi o knjigi, ki bo 
predmet prihodnje mature.

Bralnica z zanimivimi gosti 
Bralnica na vrtu Sokolskega doma streže s knjigami in revijami, ob torkih pa tudi z zanimivimi gosti.

Jernej in Davor iz skupine Mi2 o vinu, ljubezni in vsem, kar spada zraven / Foto: Primož Pičulin

Vsekakor nameravajo op-
raviti večji del gradnje in 
cesto tudi v spodnjem delu 
preplastiti vsaj z grobim as-
faltom, v vsakem primeru pa 
bo čez zimo prevozna in od-
prta, je napovedal Markovič.

Rekonstrukcijo 840-me-
trskega odseka pod Sorico 
pri Groharjevem spomeni-
ku bodo končali že do konca 
avgusta. Križišče v Podroštu 
bodo preuredili tako, da bo 
po novem prednostna regio-
nalna cesta proti Petrovemu 
Brdu. Še posebej zahtevna pa 
bo gradnja 570 metrov ceste 
od Podrošta naprej, gre pred-
vsem za podporne in oporne 
zidove, je razložil.

Župan Železnikov Anton 
Luznar upa, da bodo izva-
jalci kljub vsemu gradnjo 
končali še letos. Kot je po-
udaril, je omenjena cesta 

zelo pomembna za prebi-
valce tamkajšnjih krajev 
in za razvoj gospodarstva, 
še zlasti turizma, v Sorici, 
okoliških vaseh in na Sori-
ški planini.

Zaporo soriške ceste so 
vzpostavili takoj po odpr-
tju regionalne ceste Petro-
vo Brdo-Sorica, ki služi za 
obvoz. Na tej cesti je GGD 
obnovitvena dela vključno s 
sanacijo podorov večinoma 
končal. Kot je pojasnil Mar-
kovič, morajo izvesti le še 
prometno opremo: postavi-
ti ograje in znake ter zari-
sati črte … »Cesta je kljub 
temu prevozna. Rok za do-
končanje del je sicer 30. ju-
lij,« je še razložil. Names-
to uradnega obvoza čez Pe-
trovo Brdo se domačini in 
tudi mnogi drugi sicer raje 
poslužujejo krajše poti po 
lokalni cesti skozi Soriški 
potok. 

Cesta v Sorico spet zaprta
31. stran

Škofja Loka – V Škofji Loki na območju nekdanje vojašnice 
danes odpirajo prvi »pumptrack« (grbinasti ali tlačni) poligon, 
ki bo dopolnil sedanji skejterski park. Asfaltni poligon ponuja 
dinamično in varno vožnjo urbanim dvo- in štirikolesnikom: 
kolesarjem, rolkarjem, rolerjem in voznikom skirojev. Investi-
cijo Občine Škofja Loka, katere skupna vrednost znaša blizu 67 
tisoč evrov, je v višini nekaj manj kot 15 tisočakov sofinancirala 
tudi Fundacija za šport.

Danes odpirajo grbinasti poligon
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Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de je praznovala občinski 
praznik v spomin na Jako-
ba Aljaža. Na slavnostni seji 
občinskega sveta so 5. juli-
ja, na predvečer občinskega 
praznika, podelili priznanja 
Občine Medvode.

Podelili so štiri plakete in 
štiri medalje. Medalje Ob-
čine Medvode so prejeli Si-
mona Bukovec za dolgole-
tno delo z invalidi v obči-
ni Medvode, Janez Deželak 
za delo na različnih področ-
jih, od kulture do športa, še 
posebej pa za veliko pomoč 
pri gradnji nove infrastruk-
ture na Senici, ekipa ustvar-
jalcev spomenika kmeč-
kim uporom v Smledni-
ku za vse prostovoljne ure, 
ki so jih namenili izdela-
vi tega spomenika, in Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Zgornje Pirniče za nepre-
cenljiv prispevek pri dolgo-
letni pomoči soobčanom.  
Plakete Občine Medvode pa 
so prejeli Majda Tratar za 
mentorstvo in prostovoljstvo 
v Društvu upokojencev Med-
vode, Janez Meglič za kul-
turno in predvsem filmsko 

ustvarjanje, Albin Košir za 
glasbeno udejstvovanje in 
pomoč v lokalni skupnosti 
ter Iztok Jelen za izjemne ša-
hovske uspehe na lokalni in 
mednarodni ravni. 

Osrednja tema prireditve 
so bila velika dejanja malih 
ljudi. »Niso pomembni le 
veliki možje velikih dejanj in 
besed, kot so denimo naš za-
vetnik Jakob Aljaž in mnogi 
veliki Slovenci, ki so nam tla-
kovali pot do današnjega dne 
ter različni mojstri pisane 

besede, ki jih slavi naš na-
rod. Ne, pomembna je vsa-
ka misel, beseda in dejanje 
vsakega izmed nas, kajti naš 
skupni pogled je sestavljen 
iz množice samostojnih, 
kjer vsakdo lahko prida dob-
ro ali slabo, svetal ali mrk 
pogled. In ker smo vsi na isti 
poti – poti minevanja, po-
tem je gotovo bolje, če sku-
šamo svoje tirnice naravnati 
na svetal pogled in dobro be-
sedo. Kajti le tako nam mno-
gokdaj uspeva tudi tisto, kar 

se zdi nemogoče, kar se zdi 
utopija,« je slavnostni go-
vornik župan Občine Med-
vode Nejc Smole med dru-
gim nagovoril zbrane.

V kulturnem programu 
so nastopili Združeni pev-
ski zbori kulturnih društev 
iz Medvod z osnovnošolci, 
Monika in Blaž Avsenik ter 
Iva Stanič in Gregor Ftičar. 
S projekcijo portretov Med-
voščanov na platnu so nam 
večer obarvali fotografi KUD 
Fofité.

Osem občinskih nagrajencev
Ob občinskem prazniku Občine Medvode so podelili občinska priznanja: štiri plakete in štiri medalje.

Občinski nagrajenci v Medvodah z županom Nejcem Smoletom / Foto: Peter Košenina 

Aleš Senožetnik

Menina – Letos mineva 73 let 
od preboja partizanov iz so-
vražnikovega obroča na Me-
nini planini, hkrati pa obe-
ležujemo tudi 75. obletnico 
ustanovitve šeste operativ-
ne cone za Štajersko ter se-
demdeseto obletnico usta-
novitve Zveze borcev. Poleg 

še živečih borcev, predstav-
nikov veteranskih organiza-
cij, županov okoliških občin 
in nekdanjega predsedni-
ka Milana Kučana se je slo-
vesnosti udeležila tudi mi-
nistrica za obrambo Andre-
ja Katič, ki je položila venec 
ob pomnik padlim vojakom.

Slavnostni govornik gene-
ralni sekretar Zveze druženj 

borcev za vrednote NOB 
Slovenije Aljaž Verhovnik 
je Menino planino označil 
za sveto partizansko goro 
in podrobno orisal dogod-
ke izpred 73 let, ko se je oko-
li 450 borcev skozi opušče-
no drčo za spravilo dreves v 
hudi zimi brez boja uspeš-
no izvilo okupatorjevemu 
obroču. » Danes, ko nam 

je svoboda povsem samou-
mevna, si je težko predsta-
vljati takšen pogum in od-
ločnost. Ozrimo se okoli nas 
v vsakdanjo situacijo in po-
mislimo, koliko razočaranja 
s strani tistih, ki upravljajo 
našo državo, doživimo tako 
rekoč vsak dan. Namesto, da 
bi bil uporni duh borcev, naš 
navdih za izboljšanje blagi-
nje, so borci danes mnogo-
krat javno linčani zato, ker 
so se s svojim življenjem bo-
rili za našo domovino in ob-
stanek slovenskega naro-
da,« je povedal letošnji slav-
nostni govornik.

Verhovnik se je dotak-
nil tudi današnjega razdo-
ra glede pojmovanja polpre-
tekle zgodovine. »Žalostno 
je, da se moramo po več kot 
sedemdesetih letih boriti za 
resnico o narodnoosvobodil-
nem boju, ki jo blatijo celo 
najvišje državniške avtorite-
te,« je povedal Verhovnik in 
poudaril odločilno vlogo na-
rodnoosvobodilnega boja, 
da smo Slovenci kot narod 
obstali in si na tej podlagi 
pred 27. leti ustvarili lastno 
domovino.

Spomin na preboj na Menini
Okoli dva tisoč obiskovalcev se je udeležilo spominske slovesnosti na Menini planini ob 73. obletnici 
legendarnega preboja iz sovražnikovega obroča.

Spominske slovesnosti na Menini planini se je ponovno udeležilo veliko obiskovalcev.

Maja Bertoncelj

Prebačevo – Začela sta v pe-
tek, 6. julija, po službi in pre-
tekla, prekolesarila in preve-
slala 440 kilometrov v dob-
rih 29 urah. Klemen Udovič 
s Prebačevega in Tomaž Can-
kar iz Ljubljane sta si zadala 
poseben izziv, pravzaprav, 
kot je dejal Udovič, je bil to iz-
let, druženje. 

S Prebačevega sta šla s kole-
som do Krme, se nato povzpe-
la na Triglav, sledil je spust v 
Zadnjico v Trenti, na kolo do 
Gorice, do morja, do sloven-
sko-italijanske meje pred Tr-
stom in nato veslanje do slo-
vensko-hrvaške meje pri Seči 
ter s kolesom nazaj v Preba-
čevo. »Idejo sva dobila pri Si-
monu Kurniku, ki se je na to 
traso odpravil pred leti. Gre-
va na izlet, na športno druže-
nje. Načrtujeva, da bova traso 
premagala v tridesetih urah. 

Sončni zahod na Triglavu, 
sončni vzhod na morju. Ni 
cilj podirati rekordov, temveč 
užitek,« je pred odhodom po-
vedal Udovič. Za potrebno lo-
gistiko in spremstvo je poskr-
bela njegova žena Jasmina in 
»izlet« sta uspešno končala. 
»Odlično vreme in ''uživanci-
ja'' tako v hribih kot na mor-
ju. Pred začetkom veslaške-
ga dela sva zadremala za pet-
najst minut, drugače pa vse-
skozi akcija. To je bil super iz-
let, ki ga je veliko lažje opravi-
ti v družbi. Če ne bi imela oba 
delovnih nedelj, bi šla po več 
makadamskih poteh, tako pa 
je šlo po asfaltu hitreje,« je na 
cilju na Prebačevem povedal 
Udovič.

Oba sta prava pustolovca 
in tudi člana ekipe, ki se bo 
konec septembra udeleži-
la Adventure race Hrvaška, 
nekakšne pridružene tekme 
svetovni seriji.

»Izlet«, ki je trajal 
skoraj trideset ur
Klemen Udovič in Tomaž Cankar sta se v enem 
kosu podala s Prebačevega na Triglav, na morje in 
nazaj na Prebačevo: peš, s kolesom in čolnom.

Klemen Udovič (desno) in Tomaž Cankar v tekaškem delu 
njunega »izleta« / Foto: osebni arhiv Klemena Udoviča

Šenčur – V občini Šenčur letos beležijo več novosti na podro-
čju športne infrastrukture. Letos so v športnem parku v Šen-
čurju uredili nogometno igrišče z umetno podlago, kar nudi 
dobre možnosti za trening vsem generacijam športnikov. V 
bližnjem gozdičku so dokončali zunanje naprave za fitnes, v 
Sajovčevem naselju pa uredili in posodobili otroška igrala. V 
športnem parku Rapa na Visokem so asfaltirali parkirni prostor 
in postavili robnike, saj želijo športni park do konca urediti. To 
je lepa pridobitev za športnike in rekreativce Športnega društva 
Visoko, ki letos praznuje dva okrogla jubileja, šestdeset let od 
ustanovitve društva in štirideset let od prve uradne nogometne 
tekme. Obnove pa bo deležno tudi športno igrišče na Miljah, 
kjer bodo zamenjali sedanje svetilke za novejše in varčnejše. 

Novosti za športnike in rekreativce

V gozdičku nasproti športnega parka so namestili zunanje 
naprave za fitnes. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Kranj – Na tokratni razstavi 
svojo likovno ustvarjalnost 
združujeta članici Likovnega 
društva Kranj magistrica sli-
karstva Milena Kafol in aka-
demska kiparka Martina Ma-
renčič. Čeprav gre za dva raz-
lična medija, dela obeh ume-
tnic, slike na platnu Kafolo-
ve in objekti iz keramike in 
kamnin ter kovine Marenči-
čeve odlično sobivajo v, kot 
pove že ime galerije, majh-
nem, a v mestu prepoznav-
nem razstavišču. »Pred to 
razstavo se z Martino nisva 
poznali, in ko sva v prostor 
postavljali vsaka svoja dela, 
sva ugotovili, da se ta med 
seboj neverjetno ujemajo, 
čeprav gre za dva različna 
ustvarjalna koncepta. Upam, 
da bova v prihodnje še sode-
lovali,« pove Milena Kafol, z 
njo pa se strinja tudi Martina 

Marenčič: »Pozoren obisko-
valec bo lahko moje objekte v 
belem porcelanu iz cikla Pre-
hodi našel v Mileninih slikah 
ali obratno – nekatere oblike 
iz njenih slik v mojih tu pred-
stavljenih delih.«

Kafolova je tokratno 
razstavo naslovila Etude in 
na neki način likovno umet-
nost povezala z glasbo. »Ob 
prvem stiku s slikami vi-
dimo dinamično razgiba-
no zgodbo v vrtincu čustve-
ne impresije. Želja in potre-
ba po izrazu postane moč-
nejša od zavedne zmožnos-
ti po kontroli in obvladanju. 
Slike zaživijo v svoji mistič-
no obarvani medsebojni igri 
letečih ali lebdečih elemen-
tov. Ti so večinoma poda-
ni s pastoznimi nanosi ter 
se dvigajo nad osnovno plo-
skvijo. Med njimi so tako za-
metki geometrijskih likov, 
linijskih zapisov, organskih 

oblik kot tudi simbolike 
znakov, številk, črk in bar-
ve,« o slikarskih delih pove 
umetnostna zgodovinarka 
Melita Ažman. Na ogled so 
avtoričina najnovejša dela v 
akrilu in mešani tehniki ter 
štirje kolaži. Kot je dodala 
slikarka, jo intrigirajo črni 
in rdeči kontrasti, kar se ne-
kako poenoti tudi v razstav-
ljenem ciklu slik.

Rdeča nit razstavljenih del 
in tudi glavna materija, iz ka-
tere izhaja Martina Maren-
čič, je glina. Med njenimi ke-
ramičnimi izdelki niso samo 
kipi, figure, organsko-anor-
ganski predmeti, temveč 
tudi lončarski, gospodinjski 
in drugi uporabni izdelki. 
Ti spadajo med tradicional-
no ali klasično keramiko za-
radi osnove v glini, hkrati pa 
so plod kamenine in pravega 
ali trdega porcelana. Tokrat 
se predstavlja s tremi sklopi. 

V prvem z naslovom Multi-
verse gre za geometrijska te-
lesa, glinene kocke in dru-
ge oblike, v katere je vstavila 
železo. Drugi sklop, naslov-
ljen Prehodi, je nastal letos, 
gre pa za glaziran porcelan 
z vžgano ali dodano železno 
žico, kjer se še vidi vpliv ge-
ometrijskih teles, nekakšnih 
belih obročev. Tretji sklop 
ima naslov Obiskovalci in je 

prav tako iz glazirane kame-
nine z dodano železno žico. 
Ažmanova dodaja: »Če smo 
v predhodnih delih še čuti-
li zametke anorganske idej-
ne zasnove, pa se tu vse bolj 
odmika v organsko obliko-
vano pripoved. Izdelki spo-
minjajo na bitja ali predme-
te, ki bi jih lahko našli v na-
ravi, hkrati pa se ne more-
mo znebiti občutka, da gre 

za asociacijo na morski svet 
in njegove prebivalce. Plasti-
ke ne nastajajo prosto, kot bi 
ji velela srce ali podzavest ob 
dotiku z materijo, temveč so 
plod tehtno premišljenega 
dela, ki izhaja iz skic.« Doda-
ja še, da pri delu vedno izha-
ja iz sebe, ob lastnih občut-
kih pa vključuje tudi družbe-
no kritiko, ki jo kot umetni-
ca sama doživlja.

Slikarsko-kiparsko sožitje
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj sta v mesecu juliju na ogled dve 
razstavi v eni. Z aktualnimi deli se predstavljata slikarka Milena Kafol in 
kiparka Martina Marenčič.

V Mali galeriji se predstavljata kiparka Martina Marenčič in slikarka Milena Kafol. 

Igor Kavčič

Bled – »Začnimo tam, kjer 
se je vse začelo,« je z uvod-
no molitvijo, Molbo 1 in od-
rešenikovim samoizpraše-
vanjem, kdo, kaj in zakaj je, 
zbrano publiko v intimnem 
vzdušju malega prireditve-
nega prostora v Festivalni 
dvorani v svoj Blejski misal 
popeljal Jani Kovačič, profe-
sor in glasbenik, filozof be-
sede, ki v svojih pesmih na 
največkrat kritičen in hkrati 
duhovit, včasih tudi ciničen 
način opazuje ta naš ljubi 

svet – kam gre in mi, kako-
pak, z njim. Tokrat je sta-
re zgodbe človeštva in misli 
o našem aktualnem biva-
nju zložil v en in edini Blej-
ski misal, ki ga je pripravil 
in krstno izvedel prav na, 
kot se za mašo spodobi, ne-
deljskem koncertnem veče-
ru v okviru Festivala Bled.

Kovačič je v Blejski mi-
sal zapisal 23 besedil – le-
tošnji festival je namreč 23. 
po vrsti – in vanje povezal 
različne elemente, od cita-
tov, nabožnih zgodb do pe-
smi v različnih pesniških 

oblikah. Pri tem se opira na 
srednjeveško vagantsko kar-
nevalskost in z mešanico so-
dobnih in starih zgodb gradi 
nastop. Ni scene, ni spektak-
la, so le zgodbe z Janijem Ko-
vačičem, njegovo kitaro in 
glasom ter harmonikarjem 
Klemenom Lebnom, ki mu 
vseskozi drži zvočno podpo-
ro v dramatičnosti ali pa bla-
ženju povedanega oziroma 
zapetega.

Besedila je pisec »koval« 
po starih melodijah, večino-
ma srednjeveških, pa tudi 
ljudskih pesmih, ne manjka 

niti kakšna kancona ali ro-
manca. V njih opisuje razne 
prilike, oprte na človekovo 
življenje in medosebne od-
nose, vanje pa vključuje tudi 
sodobne teme. Tako v Dies 
irae poje: »Plastična so nam 
že morja, / muči nas ozon-
ska skorja, / od smoga videt 
ni obzorja ...«, v pesmi Palä-
stinalied spremljamo aktu-
alno palestinsko vprašanje, 
v psalmu B.O.G. izstopa ni-
čejanski »Bog je mrtev in vse 
se sme ...«. V pesmi Po smrti 
se živi premaga smrt »… 
kdor nikoli niti živel ni, / ta 
po smrti težko da živi ...« in 
v Vražji samega vraga »Vrag 
naj jaše si pajdaše, / za svo-
bodo se živi, / kdor pač ne za-
upa vase – / ta svobode vre-
den ni! (vsi citati so iz ome-
jene od avtorja signirane iz-
daje Blejskega misala, 13. od 
skupaj 23 izvodov. V mašo 
je Kovačič vključil tudi svo-
jo različico nabožne pesmi, 
kot je Marija osem žalosti, še 
bolj srce parajoča je Balada o 
Uršuli, zgodba o eksekuciji 
Urše, ki je pod pezo družbe-
ne nesprejemljivosti neza-
konskega otroka storila de-
tomor.

Še in še je v intimnem 
vzdušju ob svečah, kita-
ri, harmoniki in značilnem 
glasu Janija Kovačiča uživa-
la tokratna publika, ki si je 

besedila prebirala na dveh 
večjih panojih v ozadju. 
Tako nam bilo težko prepe-
vati refrena pesmi o ljubezni 
z naslovom In če bom kdaj. 
Tako smo si v nedeljo pri-
služili tudi dodatek. Saj ima 
vsaka maša dodatek, mar ne 
– v resničnem življenju.

Festival se danes zvečer 
nadaljuje v Viteški dvorani 
na Blejskem gradu z nasto-
pom družinskega Tria Ru-
pnik, ki ga sestavljajo sestra 
in brata – violinistka Man-
ca, violončelist Nejc in pia-
nist Anže. Jutri, v sredo, 11. 
julija, bo v cerkvi sv. Martina 
sledil ansambel ustnih har-
monik Sorarmonica, v petek 

pa se bosta predstavila bra-
ta violinist Sandor in violon-
čelist Adam Jávorkai. V zad-
njih festivalskih dneh bodo 
nastopili še slovenska fusi-
on skupina Moonlight Sky, 
naslednji dan, 16. julija, pa 
se na Festival Bled že tradi-
cionalno vrača zasedba če-
listov Cello attacca, tokrat z 
glasbo pod naslovom South 
American Getaway. Za za-
ključek bo 17. julija na spo-
redu še muzikal Sneguljči-
ca, katerega avtorica je Alen-
ka Gotar, v njem pa nastopa-
jo učenci njene pevske šole. 
Prihodnjih deset dni se na 
Bledu torej obeta še pester 
festivalski program.

Blejska maša za današnji čas
Festival Bled ta teden prehaja v drugo polovico, v kateri se bo do 17. julija zvrstilo še osem koncertnih večerov. V nedeljo je s krstno izvedbo  
Blejskega misala navdušil slovenski bard Jani Kovačič v družbi s harmonikarjem Klemenom Lebnom.

Odlično uglašen duet – avtor besedil in kitarist Jani Kovačič ter harmonikar Klemen Leben 
– sta z Blejskim misalom dobila nekaj novih vernikov. / Foto: Tina Dokl

Jani Kovačič je v Blejskem misalu premagal smrt, hudiča in 
življenju dal svobodo. / Foto: Tina Dokl
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Maja Bertoncelj

Kranj – Urša Pintar je člani-
ca ekipe BTC City. S kolesar-
stvom se ukvarja osmo leto, 
kot profesionalka od leta 
2014. Trenutno nastopa na 
ženskem Giru, na dirki Giro 
Rosa.

S kakšnimi cilji ste šli na 
dirko in kako ste zadovoljni 
z uvodom? 

»Giro Rosa je najtežja de-
setdnevna dirka v ženskem 
koledarju World Tour. Za 
nami so že prve etape. Giro 
se je začel z ekipnim krono-
metrom, vendar smo imele 
veliko smolo, saj smo pad-
le, tako da začetek Gira ni 
bil ravno prijeten. Moj cilj 
je dobra uvrstitev v kasnej-
ših etapah, ki so predvsem 
bolj hribovite. Deveti dan se 
bomo povzpele tudi na zna-
meniti Zoncolan.« 

Kako pomembna je ta dirka 
za vsa, če pogledate na celot-
no sezono?

»Vsekakor mi je Giro po-
membna dirka in imam že-
ljo po dobri uvrstitvi, potreb-
ne bo tudi nekaj sreče.«

Ocena dosedanje sezone?
»Začetek sezone zame in 

tudi za nekatera druga dekle-
ta ekipe BTC City Ljubljana 
ni bil najboljši. Padci so nam 
namreč preprečili možnost 
poseči po boljših uvrstitvah. 
Sama sem po padcu konec 
marca imela skoraj dva mese-
ca počitka. Pa vendar je pred 
mano še drugi del sezone in 
kar nekaj pomembnih dirk. 
Tudi ekipa iz meseca v mesec 
dosega vidne rezultate.«

Kaj vas letos še čaka, kakšni 
so cilji, želje?

»Dva dni po končanem 
Giru gremo na Tour de 
France, ženska različica La 
Course by Le Tour de Fran-
ce. Čaka nas ena najtežjih 
enodnevnih dirk World To-
ura. Nato nadaljujemo pot 
na Nizozemsko, kjer nas 
čaka še ena etapna dirka, 
zatem v Anglijo, kjer bomo 
poleg evropskega prven-
stva nastopile še na dirki 

London Classique. Nadalju-
jemo na Švedskem in Nor-
veškem. Skratka, koledar 
je v avgustu in septembru 
poln kolesarskih dirk. Sep-
tembra je na sporedu sve-
tovno prvenstvo v Innsbruc-
ku, proga je zelo zahtevna, 
a na težkih dirkah se neka-
ko dobro znajdem. Po lan-
skem 22. mestu na svetov-
nem prvenstvu je tudi letos 
moj cilj poseči po visoki uvr-
stitvi.«

Kranjčanka na Giru Rosa
Medtem ko so cestni kolesarji začeli Dirko po Franciji, kolesarke nastopajo na dirki Giro Rosa, najtežji 
desetdnevni dirki v ženskem koledarju World Tour. V karavani je tudi Kranjčanka Urša Pintar.

Urša Pintar (v ospredju) trenutno nastopa na Giru Rosa, veliko dirk bo imela tudi avgusta 
in septembra. Na dobro uvrstitev računa tudi na svetovnem prvenstvu. Lani je v cilj prišla 
dvaindvajseta. / Foto: osebni arhiv

Maja Bertoncelj

Kranj – Grosbasket državno 
prvenstvo v košarki 3 x 3 se 
je iz slovenske obale preseli-
lo v Kranj, ki je v soboto dru-
go leto zapored gostil turnir 
državnega prvenstva, letošnji 
četrti po vrsti. Za nove točke v 
boju za uvrstitev na zaključni 
turnir Grosbasket državnega 
prvenstva se je v petih katego-
rijah potegovalo 62 ekip.

V kategoriji članov so dru-
gič zapored zmagali košar-
karji 3x3 Piran, ki so v finalu 
ugnali 3x3 Kranj. MVP tur-
nirja je postal košarkar 3x3 
Piran Simon Finžgar. Tret-
je mesto so na turnirju v Kra-
nju osvojili košarkarji Oreke 
Semič. V kategoriji članic 

so bile znova najboljše ko-
šarkarice 4P Fitnessa, ki so 
v finalu z 21 : 12 premagale 
ŽKD Ježica. Tretje mesto so 
osvojile članice ekipe SLO 
U18 Ž. Med fanti do 23 let so 
se v Kranju naslova najbolj-
ših veselili igralci ekipe Play 
Zone, med fanti do 17. leta 
starosti so prvo mesto osvoji-
li košarkarji ekipe Newcastle 
Pub, v kategoriji rekreativ-
cev pa so bili najboljši igral-
ci moštva Oskar Trbovlje. V 
tekmovanju metanja trojk 
Telekoma Slovenije je zma-
gal Žiga Klančnik, v Grosba-
sket zabijanju pa je bil naj-
boljši Dan Osrečki. 

Finalni turnir bo 12. avgu-
sta na Pogačarjevem trgu v 
Ljubljani.

Domačini klonili  
v finalu, Piran boljši 
Kranj je gostil četrti kvalifikacijski turnir 
Grosbasket državnega prvenstva 3 x 3.

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski skakal-
ci so začeli letošnjo poletno 
sezono. Uvod je bil sedaj že 
tradicionalno v Kranju z dve-
ma tekmama celinskega po-
kala na skakalnici pod Šmar-
jetno goro. Prva je bila v so-
boto zvečer, druga v nedeljo 
dopoldan. Zmagovalec pa 
obakrat isti, 23-letni Švicar 
Killian Peier, za katerega sta 
to sploh prvi zmagi v celin-
skem pokalu. 

Prvič zmagal v celinskem 
pokalu

»Presenečen sem, da mi je 
uspelo kar dvakrat zmagati. 
Upam, da bom ostal v takšni 
formi, kolikor časa bo le mo-
goče, seveda tudi v zimski 
sezoni,« je bil dvojnega us-
peha vesel Peier. Tudi dru-
go mesto je obakrat pripa-
dlo istemu skakalcu, Rusu 
Jevgeniju Klimovu, tret-
ji pa je bil v soboto Nemec 
Felix Hoffmann, v nedeljo 
pa Avstrijec Stefan Huber. 

Slovenski skakalci tokrat na 
domačem prizorišču niso 
stopili na stopničke. Na prvi 
tekmi je bil najboljši Anže 
Semenič na petem mestu, 
Tomaž Naglič bi bil šesti, a 
je bil nato diskvalificiran za-
radi neustreznega dresa, je 
pa nato ta skakalec iz Žirov, 
član moške B-reprezentan-
ce, na drugi tekmi s petim 
mestom in novimi dobrimi 
skoki potrdil dobro priprav-
ljenost. Šesti je bil v nedeljo 
Timi Zajc.

Naglič: Glavni cilji  
so seveda vezani na zimo

Tomaž Naglič je med slo-
venskimi smučarskimi sk-
akalci, ki so skakali v Kranju, 
pokazal največ. »Z nivojem 

skokov v tem obdobju sem 
kar zadovoljen, se pa še pojav-
ljajo napake, ki jih sedaj po-
časi odpravljamo. Rezerv je 
še veliko, saj smo šele konča-
li najtežje kondicijske trenin-
ge in se začeli bolj posvečati 

tehniki. Glavni cilji so seve-
da vezani na zimsko sezono 
in tudi treningi so planirani 
tako. Kljub temu pa bom po-
skušal poletne tekme izko-
ristiti kot čim boljšo pripra-
vo na zimo,« je povedal član 

smučarskega skakalnega kl-
uba iz Žirov.Celinski pokal 
se bo nadaljeval sredi avgu-
sta v češkem Frenštatu, prvo 
prizorišče poletne velike na-
grade pa bo med 20. in 22. ju-
lijem v Visli na Poljskem.

Švicar presenetil tudi sebe
Obe tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v Kranju je dobil Švicar Killian Peier, najvišje med Slovenci Anže Semenič  
in Tomaž Naglič s petim mestom.

Skakalca na prvih dveh mestih sta bila v Kranju oba dneva ista: Killian Peier in Jevgenij 
Klimov, tretji je bil v soboto Felix Hoffmann. / Foto: Gorazd Kavčič

Tomaž Naglič / Foto: Gorazd Kavčič

V Beljaku sta potekali 
uvodni tekmi pokala FIS 
v smučarskih skokih tudi 
za ženske. Ema Klinec je 
bila dvakrat druga, Nika 
Križnar enkrat tretja. 

Kranj – Mladi kolesarji Kolesarskega kluba Kranj so pretekli 
konec tedna uspešno nastopili na dirki v Bujah na Hrvaškem. 
V konkurenci mlajših dečkov je bila najboljši Jan Lešnik, ki je 
bil med ubežniki najmočnejši in je konkurenco strl z napadom 
kilometer pred ciljem. Najbližjega zasledovalca je premagal 
za deset sekund. To je njegova prva kolesarska zmaga. Ekipa 
mlajših dečkov je bila najuspešnejša na dirki tudi skupno. Pri 
starejših dečkih je bil drugi Aljaž Petek.

Lešnik do prve zmage
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Tudi v vročih poletnih 
mesecih moramo kljub do-
pustom vztrajati z redno te-
lesno vadbo, ki pa jo seveda 
prilagodimo temperaturam 
in okolju, v katerem se na-
hajamo.

V pomladnih mesecih, ko 
se narava prebuja, nas s svo-
jimi lepotami kar sama kli-
če h gibanju. Tako je tudi 
prav. Ko z visokimi polet-
nimi temperaturami nasto-
pi še obdobje dopustov, pa 
motivacija za vadbo velikok-
rat pade. Pogosto slišim iz-
govore, da je prevroče in da 
se na dopustu pač ne telo-
vadi. Že prejšnji teden smo 
pisali, da je za zdravje pot-
rebna redna telesna aktiv-
nost. V poletnih mesecih jo 
pač prilagodimo temperatu-
ram – vadimo zjutraj ali zve-
čer, ko je vročina manjša, 

zmanjšamo intenzivnost ali 
pa se odločimo za aktivnosti 
v vodi. Tudi dopust ni izgo-
vor za poležavanje, poskusi-
te lahko kakšno novo aktiv-
nost in jo prilagodite kraju, 
kjer dopustujete.

Naše športno udejstvova-
nje naj vključuje različne 
vrste aktivnosti. Pomemb-
na je aerobna vadba, kot so 
hoja, kolesarjenje, tek, hoja v 
hribe, plavanje … Za dosega-
nje želenih učinkov – pozi-
tivni vpliv na srčno-žilni sis-
tem – mora vadba trajati vsaj 
30 minut ali več zmerne do 
visoke intenzivnosti. Z dol-
žino vadbe se intenzivnost 
lahko zmanjša. 

Pomemben segment pa 
je tudi vadba za ohranjanje 
in razvoj gibljivosti ter moči. 
Naše mišice začnejo izgub-
ljati svoj obseg in moč že po 

35. letu starosti, zato je redna 
vadba moči zelo priporočlji-
va, saj skrbi tudi za ohranja-
nje kostne gostote. Najbolj 
pomembne so vaje za miši-
ce trupa – stabilizatorji tru-
pa, trebušne ter hrbtne mi-
šice. Te so jedro našega tele-
sa in dajo oporo in moč tudi 
ostalim mišicam v telesu. 

Posvetiti pa se moramo tudi 
mišicam spodnjih okon-
čin – zadnjične, stegenske 
in mečne mišice – ter ra-
menskim mišicam in miši-
cam zgornjih okončin. Vad-
bo moramo izvajati redno – 
vsaj od 2- do 3-krat na teden.

Izbor vaj je zelo pester. 
Najlažje bo, da si vaje in 

njihovo izvedbo ogledate 
na spletu, kjer je ogromno 
dobrih demonstracij. Tis-
ti, ki niste ljubitelji iskanja 
po internetu, pa boste veli-
ko vaj našli tudi v različnih 
športnih revijah. Priporo-
čljivo pa je, da se vključite 
v kakšno organizirano sku-
pinsko ali individualno vad-
bo, kjer vas bodo naučili tudi 
pravilne izvedbe vaj.

Naj vam naštejem samo 
nekaj osnovnih vaj, katerih 
izvedba je preprosta in jih 
lahko izvajate tudi na vrtu 
pred hišo, na terasi, na pla-
ži ali pa med aktivnostjo v 
naravi (na travniku, klopci): 
dvigi na prste, počepi, izpa-
dni koraki, sklece, upogibi 
trupa, zakloni trupa, opore 
(mize) za stabilizacijo …

Več o vadbi gibljivosti pa 
naslednji teden.

Vadba v poletnih mesecih

Jelena Justin

Ko začneš z raziskova n-
jem Karnijskih Alp, se v nji-
hove konce enostavno vra-
čaš. Prelepe so. Visokogor-
je je divje, še precej prvin-
sko, sredogorje pa navduši 
z razgledi nanj. Marsikate-
ri dvatisočak je povsem eno-
stavno dostopen. In takšna 
vrhova sta tudi naš tokratni 
cilj. Obiskali bomo Monte 
Dimon in Monte Paularo, 
ki geografsko ležita naspro-
ti znanega smučišča Zonco-
lan, ki je dobro poznan tudi 
iz Gira di Italia, saj je vzpon 
nanj označen kot gorski 
vzpon prve kategorije. 

Preko Rateč se zapelje-
mo skozi Trbiž. Po stari ces-
ti nadaljujemo mimo Ta-
blje, Mužaca do Tolmeča, 
kjer zavijemo proti prelazu 

Plöckenpass. V kraju Paluz-
za zavijemo desno proti kra-
ju Trepo Carnico, nadalju-
jemo do Ligosulla ter parki-
ramo na velikem parkirišču 
pri gradu Valdajer. 

Z vzponom začnemo po 
cesti in skrenemo levo na pot 
št. 404, ki nas pripelje na pla-
nino Valdajer. Od tam sledi-
mo markacijam po mulatjeri 
proti vrhu, ki je nad nami in 
kjer je velik pretvornik. Dose-
žemo Val di Legnan, 1709 m. 
Sledimo markacijam, ki nas 
vodijo po grebenu. Najprej 
malce izgubimo višino, nato 
pa se na začetku v blagem, 
nato pa po strmejšem trav-
natem grebenu povzpne-
mo na Monte Neddis, 1990 
m, kjer je tudi manjši križ. 
Z vrha se nam odpre pog-
led na naša prava cilja tokra-
tne ture, na Monte Dimon in 

Monte Paularo. Spodaj vidi-
mo tudi planino Dimon. Še 
vedno sledimo grebenu, iz-
gubimo nekaj višine. Pot je 
prečna, ponekod slabo vi-
dna. Pripelje nas na sedlo, 
kjer nas smerokaz opozori, 
da imamo do vrha Dimona še 
30 minut. Sledimo poti šte-
vilka 456, ki je v zemljevidu 
označena s trikotnikom. Do 
vrha Dimona, ki ga označuje 
možic, nas čaka strm vzpon 
in grebenska pot po horizon-
tali. Z vrha začnemo s sesto-
pom. Tukaj mi je postalo jas-
no, zakaj je pot na zemljevi-
du označena s trikotnikom. 
Strma, ponekod izpostavlje-
na pot, kjer si moramo ne-
kajkrat pomagati z rokami, 
nas pripelje do vznožja Mon-
te Paulara. Spodaj, na levi, je 
cesta, ki jo uporabljajo pred-
vsem gorski kolesarji. Zač-
nemo s strmim vzponom 
na Monte Paularo. Vrh s kri-
žem nagradi z razgledom, saj 
se pred nami pokaže orjaški 
Monte Coglians, najvišji vrh 
Karnijskih Alp. Zagledamo 
Cellon, pa Polinik in vrhove 
Ziljskih Alp. Ko pogledamo 
proti jugu, pa zagledamo ve-
ličanstvi, ki sta nas spremljali 
celotno pot: Creto Grauzario 
in Monte Sernio, veličastni 
gori, na kateri ne vodijo lah-
ke poti. Venček vrhov od Kar-
nijskih Alp nad Mokrinami 
do drobnega Nabojsa, Viša, 
Montaža, Strme peči, Zuc 
dal Bora, Monte Chiavalsa …

Z vrha Paulara sestopi-
mo do ceste, po kateri nada-
ljujemo do planine Dimon, 
pod katero leži jezero z ena-
kim imenom. Na levi stra-
ni zagledamo smerokaz, ki 
pove, da je pot 404, po ka-
teri se bomo vračali v doli-
no, pot simbioze med pešci 
in kolesarji. Po mulatjeri 
404 začnemo z vzponom, 

ki obide vrh Dimona in vrh 
Neddisa. Hitro zagledamo 
tudi svoj prvi vrh, kjer sto-
ji pretvornik, ki se polni na 
sončne celice. Od oddajni-
ka sestopimo še do plani-
ne Valdajer, kjer nas čaka 
še dobrih sto višinskih me-
trov do istoimenskega gra-
du, kjer nas čaka jekleni ko-
njiček. 

Grad Valdajer je leta 1460 
dal zgraditi Corrado IV. Von 
Kreig, baron Svetega rim-
skega cesarstva. Baron je bil 
poveljnik utrdbe Osoppo v 
vojni med Avstrijo in bene-
ško republiko.
Nadmorska višina: 2043 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Dimon (2043 m) in Monte Paularo (2043 m)

Nedrje Karnijskih Alp
Spokojna vrhova v bližini prelaza Plöckenpass, ki ponudita razgled v nedrje 
divjih sten Karnijskih Alp. Če se držimo le poti 404, je izlet primeren tudi za 
družine.

Na vrhu Monte Paulara. Zadaj vršaci nad prelazom Plöckenpass. / Foto: Jelena Justin

Razpotegnjen vrh v ozadju je Monte Dimon. / Foto: M. G.

Travnata špička nad planino je Monte Paularo. / Foto: Jelena Justin
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Grega Flajnik

Kranj – Čeprav so se zače-
li dopusti in je tudi ob veče-
rih precej vroče, se ob torkih 
Glasovi cestni kolesarji re-
dno dobivamo na »rundah« 
oziroma kolesarskih sreča-
njih. »Nas ne zmotijo niti no-
gometne tekme,« pravi eden 
od udeležencev. Za organiza-
cijo torkovih rund skrbi Miro 
Mikič. Preudaren mož, ki se 
zaveda, da so srečanja pred-
vsem zaradi srečanj, ne da 
drug drugemu pokažemo 
trenutno kolesarsko formo; 

je mož, ki si je v preteklih le-
tih ustvaril dovolj avtoritete, 
da mu člani zaupamo in ga 
tudi upoštevamo. 

Na naših srečanjih je skrb 
za varnost na prvem mestu. 
Tudi letos smo ostali zves-
ti novosti iz lanskega leta, 
in sicer da se kolesarji vozi-
mo v skupini, ki ima največ 
šest kolesarjev. To omogo-
ča, da nas avtomobilisti lažje 
prehitevajo. Večja skupina je 
namreč predolga in zahteva 
precej spretnosti voznikov. S 
svojim obnašanjem na cesti 
nikoli ne izzivamo voznikov. 

Po ravnini vozimo v kolo-
ni eden po eden, na klancu 
pač vsak »pritisne«, kolikor 
zmore. Na vrhu in dnu klan-
ca se obvezno počakamo in 
se preštejemo. Zavedamo se 
namreč, da sta takoj za var-
nostjo kolesarjev na cesti po-
membna tovarištvo in po-
moč prijateljem. Ob torkih 
so runde krajše in trajajo naj-
več dve uri, zato pa se ob so-
botah dopoldan zberemo in 
kolesarimo več kilometrov, 
vendar smo omejeni na go-
renjske ceste. Sobotne runde 
vodi Marjan Šmid. 

Še posebno pa smo glaso-
vi kolesarji ponosni, da so se 
nam pridružile tudi speci-
alkarice, torej ženske, ki se 
rade vozijo na cestnih kole-
sih. Lansko leto so pod vod-
stvom Tine Ahačič zače-
le skupne treninge ob sre-
dah. Letos se srečanj redno 
udeležuje v povprečju že več 
kot pet kolesark, kar je za 
žensko družbo že lepo šte-
vilo. Dekleta si želijo še več 
družbe, zato v svoje vrste va-
bijo še kakšno, ki jo zanima 
kolesarjenje v skupini in kle-
pet po kolesarjenju.

Glasovi kolesarji brez dopusta

Glasove specialkarice na Rašici

Na enem od torkovih srečanj / Foto: Grega Flajnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Maraton Alpe 
Scott, dirka okoli Kam-
niško-Savinjskih Alp, zara-
di treh prelazov, ki jih mo-
rajo premagati, med kole-
sarji spada v kategorijo naj-
težjih kolesarskih preizku-
šenj pri nas. Start marato-
na je bil tako kot lani tudi le-
tos ob mekinjskem stadionu 
v Kamniku, od koder je 130 
kilometrov dolga trasa pelja-
la čez Jezerski vrh, Pavličevo 
sedlo in Črnivec.

Na zahtevno traso se je v 
soboto podalo okoli 570 ko-
lesarjev, prvi je cilj sicer 
prečkal Primož Kališnik, ki 
je zaradi nastopanja v eli-
tni konkurenci zmago mo-
ral prepustiti kolesarju Tuš 
Teama Mateju Kravosu, ki 
je tako nasledil lanskoletne-
ga zmagovalca Mateja Lov-
šeta. »Dirka je bila naporna, 
začeli smo sicer precej poča-
si, nato se je nekaj kolesarjev 
podalo v beg, a smo jih v spu-
stu kmalu ujeli,« je povedal 
Kravos, ki je s časom 3;36:15 
tako prvič zmagal na zah-
tevni kolesarski dirki. Dru-
gi je bil Uroš Bogša, tretji pa 
Uroš Komac.

V ženski konkurenci je 
s klanci najhitreje opravila 
Laura Šimenc (BK Umag) in 
se tako po letu 2014 in lan-
skem drugem mestu zno-
va veselila prvega mesta. 
»Alpe so moja nesojena dir-
ka, nikoli mi ne gre dobro, 
a sem se letos nekoliko bolj 
pripravila na to tekmo in je 
šlo celo do zmage,« je po-
vedala simpatična Gorenj-
ka in dodala: »Po Pavliče-
vem sedlu se je izoblikovala 

skupina kakšnih dvajsetih 
kolesarjev. V njej sem nato 
vozila skoraj do cilja. Videla 
sem, da noge niso tako praz-
ne in sem nato na spustu s 
Črnivca ob pomoči še ene-
ga kolesarja vlekla skupino 
navzdol. Vesela sem, da mi 
je uspel dober rezultat pod 
štirimi urami, dirka pa je 
bila tudi dobra predpriprava 
na prihajajoče svetovno pr-
venstvo.« Druga je v cilj pri-
peljala kolesarka domačega 

Kolesarskega društva Alpe 
SIS Tina Brelih, tretja pa 
lanskoletna zmagovalka 
Špela Škrajnar.

Letos so organizatorji, 
Kolesarsko društvo Alpe, 
prvič dali priložnost tudi 
kolesarjem z električni-
mi kolesi. »Nekaj zanima-
nja je bilo, a se na koncu ni 
nihče opogumil. Vsekakor 
tudi električna kolesa pos-
tajajo vse bolj razširjena, 
tako da verjamemo, da bo 
v naslednjih letih zanima-
nja več,« je povedala Nika 
Vrhovnik iz Kolesarskega 
društva Alpe, kjer so sicer 
zadovoljni z udeležbo na le-
tošnjem maratonu. »V zad-
njih letih se tekmovanja re-
dno udeležuje okoli šeststo 
kolesarjev, kar je očitno ne-
kakšen kazalnik, koliko jih 
lahko tako zahteven mara-
ton prevozi. Veseli smo, da 
je vsako leto več tujcev. Le-
tos smo jih našteli 72 iz de-
setih držav. Prišli so celo iz 
Finske, Nizozemske, Belgi-
je in Velike Britanije. Tudi 
Hrvatov in Avstrijcev je 
vsako leto več, Italijani pa 
so tako ali tako že stalnica 
na maratonu,« je še dodala 
Nika Vrhovnik.

Množično čez alpske klance
Maraton Alpe Scott je vse bolj mednarodno prepoznaven. Letos je privabil več kot sedemdeset  
tujih kolesarjev.

Kolesarski maraton čez tri alpske prelaze je ponovno 
privabil okoli 570 tekmovalcev.

Maja Bertoncelj

Medvode – V Medvodah so 
v soboto zaključili več kot 
mesec dni trajajoče pra-
znovanje občinskega pra-
znika. Potekal je Pohod od 
Jakoba do Jakoba, ki se ga 
je udeležilo okrog osem-
deset pohodnikov. Izpred 
treh cerkva, posvečenih sv. 

Jakobu v občini Medvode, 
in sicer cerkve sv. Jakoba 
na Katarini, cerkve sv. Ja-
koba na Petelincu v Žlebeh 
in cerkve sv. Jakoba v Hra-
šah, so se pohodniki odpra-
vili proti cilju pred Rojstno 
hišo Jakoba Aljaža, kjer je 
sledilo druženje. Pohod bo 
znova potekal prihodnje 
leto.

Od Jakoba do Jakoba

Pohodniki so se na pohod odpravili s treh prizorišč, tudi 
izpred cerkve sv. Jakoba v Hrašah. / Foto: Peter Košenina

Železniki – ŠD Kamikaze Železniki organizira dvajseto rekrea-
tivno kolesarsko dirko za zlato čipko 2018 Železniki–Davča, ki 
bo v soboto, 14. julija. Start bo ob 10. uri pred restavracijo Lu-
šina v Železnikih, cilj pa v Davči na kmetiji Pr' Vrhovc. Dolžina 
proge je 17,8 kilometra s 580 metri višinske razlike. Dirka šteje 
za akcijo Slovenija kolesari in za občinsko prvenstvo občine 
Železniki. Prireditev bo ob vsakem vremenu.

Jubilejna kolesarska dirka za zlato čipko
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Simon Šubic

Kranj – Sojenje domnevne-
mu goljufu in izsiljevalcu 
Dareju Gorjupu iz Ljublja-
ne, ki naj bi po zatrjevanju 
tožilstva od škofjeloškega 
podjetnika z goljufijo in izsi-
ljevanjem v treh letih prido-
bil najmanj 460 tisoč evrov 
(oškodovanec navaja še višji 
znesek – 678 tisoč evrov), se 
na kranjskem okrožnem so-
dišču nadaljuje z zasliševa-
njem številnih prič. Prejšnji 
teden so tako zaslišali tudi 
podjetnikovo hčer in njene-
ga partnerja. »Zdaj mi je jas-
no, zakaj se je dve leti druga-
če obnašal, da je bil prestra-
šen zaradi izsiljevanja. Gro-
zili so mu celo, da ga bodo 
ugrabili in bodo od mene 
zahtevali odkupnino. Te-
daj pa mi ni bilo jasno, za-
kaj se je spremenil, mislila 
sem, da zaradi mame, za ka-
tero je moral skrbeti,« je so-
dnici Mileni Turuk povedala 
hči oškodovanca. 

Hči ni posumila na 
izsiljevanje

Razlog za nenavadno oče-
tovo obnašanje je podjetni-
kovi hčeri postal znan konec 
septembra lani, ko je bila na 
službenem pikniku in jo je 
oče okoli 2. ure zjutraj pok-
lical ter vprašal, ali mu lah-
ko priskrbi 50 tisoč evrov. 
»Tedaj sem takoj posumila, 
da je nekaj narobe. Nikoli se 
od mene ni izposojal denar-
ja, niti sto evrov. Že prej sem 
sicer vedela, da je nekaj na-
robe z njim, saj že dlje časa 

ni hodil v službo, občasno je 
tudi pil, nisem pa niti posu-
mila, da se mu kaj takega do-
gaja,« je pripovedovala. Tis-
to noč ji oče ni želel ničesar 
povedati, imela je celo ob-
čutek, da je prestrašen in se 
je želi čim prej znebiti. Šele 
naslednji dan ji je razkril, kaj 
se mu dogaja. »Oče je živel 
v svojem svetu, Gorjup se 
mu je smilil, češ da tudi nje-
ga izsiljujejo, da ga pretepa-
jo. Govorila sem mu, da to ni 
res, a me ni poslušal,« je raz-
ložila in dodala, da oče sprva 
ni želel ničesar slišati o pri-
javi policiji, ker so ga izsilje-
valci prepričali, da za vsem 
stoji pokvarjen kriminalist 
in da mu policija ne more 
pomagati. »Gorjupu je izro-
čil vsaj okoli 700 tisoč evrov, 
tako mi je rekel oče. Meni se 
ta številka zdi verjetna, glede 
na to, koliko smo imeli de-
narja v podjetju in doma. Ve-
dela sem, kje hrani denar in 
koliko ga ima,« je povedala. 

O zagovoru obtoženca, da 
mu je podjetnik zgolj plače-
val za homoseksualne od-
nose (po tri tisoč evrov na 
uro oz. deset do petnajst ti-
soč evrov na noč), je oško-
dovančeva hči dejala, da to 
niti malo ne more biti res, 
saj se oče veliko raje druži z 
ženskami kot moškimi, pa 
tudi v obravnavanem času je 
imel zvezo z žensko. Zaradi 
obtoženčevih navedb o ho-
moseksualnosti se oče po-
čuti zelo prizadetega in os-
ramočenega, je še dejala.

Verjel, da so pokvarjeni 
vsi policisti

Tudi hčerinemu partner-
ju je podjetnik, potem ko jim 
je predstavil zgodbo, deloval 
obupan. »Omenjal je, da ves 
čas hodijo k njemu taksisti, 
krimiči, veliki fantje, ki se jih 
boji, da se boji zase in hčer-
ko, da mu grozijo z ugrabi-
tvijo. Omenjal je tudi orožje, 

različne grožnje, da se ne bo 
končalo dobro za družino, 
če ne bo dal denarja,« je po-
vedal. Kot je dodal, oškodo-
vanec tedaj ni zaupal polici-
ji, saj je verjel, da so vsi po-
kvarjeni. »Govoril je o kri-
miču, ki je glavni in odgo-
vorni, predstavljal ga je kot 
neko osebo, ki je na položaju 
tudi v Interpolu in mu lahko 
zelo zagreni življenje, če mu 
ne da denarja,« je povedala 
priča, ki je zato najprej sama 
poklicala znanca s policije in 
ga prosila za nasvet. Šele te-
daj se je zapleten klobčič za-
čel odvijati ...

V isti zadevi sicer sojenje 
poteka tudi zoper Gorana 
Glamočanina, ki naj bi Gor-
jupu pomagal izsiljevati, kar 
pa obtoženi odločno zani-
ka. Razložil je, da mu je Gor-
jup le dobro plačeval za pre-
voze, večinoma po Ljublja-
ni, enkrat pa ga je peljal tudi v 
Škofjo Loko k podjetniku, za 
katerega je mislil, da je Gor-
jupov boter. Ker je Gorjup te-
daj deloval slabo, predvsem 
zaradi zlorabljanja droge, ga 
je celo skušal spet spraviti v 
red, je povedal Glamočanin. 
Slednje je potrdil tudi Marko 
Bitenc, ki je bil v tej zadevi že 
pravnomočno obsojen na po-
gojno kazen, zato so ga zdaj 
zaslišali kot pričo. »Glamoča-
nin je govoril, da je treba bot-
ru povedati, naj preneha Da-
reju dajati denar, ker si kupu-
je drogo. Pravil je, da se mora 
ozdraviti in da je najbolje, da 
začne spet trenirati,« je pove-
dal Bitenc, ki trdi, da je tudi 
sam padel v zgodbo, ne da bi 
vedel, da gre za izsiljevanje. 

Podjetnik verjel izsiljevalcu
Na sojenju Dareju Gorjupu zaradi domnevne goljufije in izsiljevanja škofjeloškega podjetnika, ki poteka 
na kranjskem okrožnem sodišču, so v zadnjem tednu zaslišali številne priče, tudi oškodovančevo hčer. 

Sojenje domnevnemu izsiljevalcu Dareju Gorjupu se ta 
teden nadaljuje. / Foto: Tina Dokl

Hrušica – Gasilci jeseniške gasilske poklicne enote so v ne-
deljo posredovali v karavanškem železniškem predoru, iz 
katerega se je okoli poldneva začel valiti dim. Ob prihodu na 
kraj dogodka so ugotovili, da je dima vse manj, ker pa predor 
ne dopušča vstopa gasilskim vozilom, se za intervencijo niso 
odločili. Delavci Slovenskih železnic so odklopili in ozemljili 
električno napeljavo skozi predor, v sodelovanju z avstrijskimi 
železnicami pa so ga tudi pregledali. Kaj je zagorelo, še ni 
znano, po neuradnih podatkih pa bi se lahko smodile zavore 
enega od tovornih vlakov, ki je skozi skoraj osemkilometrski 
predor zapeljal proti Avstriji. 

Ni znano, kaj je zagorelo
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Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
pred dnevi obravnavali več 
tujih državljanov, ki so na 
javnem kraju vsiljivo proda-
jali svoje blago. Pristopili so 
tudi do starejšega občana, ki 
so mu za manjši znesek pro-
dali brezžično nadzorno ka-
mero, a se s tem niso zado-
voljili in so mu nato vsiljeva-
li še nakup ure ter ga pozi-
vali, naj na bankomatu dvig-
ne denar. Občan tega ni sto-
ril, ampak je dogodek prija-
vil policistom. Ker pa je s pri-
javo okleval več kot dve uri, 
policisti vsiljivih prodajalcev 

niso več izsledili. Policisti 
opozarjajo, da tovrstni pro-
dajalci običajno ponujajo 
predmete sumljive kvalitete 
in izvora, najraje pa »obratu-
jejo« na neobičajnih mestih, 
kot so počivališča, parkirišča 
večjih trgovskih centrov ali 
pa hodijo do vrat do vrat. 
Kupci šele kasneje ugotovi-
jo, da niso kupili tistega, kar 
so pričakovali, zato policija 
svetuje previdnost in razmi-
slek, da se izognete zgreše-
nemu nakupu. Pozorni bo-
dite tudi na svojo lastnino, 
saj se priložnostni prodajal-
ci kaj hitro prelevijo tudi v ta-
tove. 

Vsiljivi prodajalci

Simon Šubic

Kranj – Policisti so zaradi po-
večanega števila gorskih ne-
sreč znova opozorili, da slo-
venske gore niso mačji ka-
šelj, ampak razmeroma zah-
teven teren, na katerega je 
treba biti dobro pripravljen. 
»Zato naj se predvsem neiz-
kušeni v gore ne odpravlja-
jo samo na podlagi trenut-
nega navdiha, ampak pred-
hodne ter dodelane in ustre-
zne priprave na pot, ker v go-
rah niso nevarne samo po-
škodbe, ampak tudi panika 
in strah, ki običajno nasto-
pi, ko planinci zaidejo s poti. 
V izogib temu je na poteh 
treba spremljati markacije, 

opise v vodnikih ali vrisane 
poti na zemljevidih,« pravi 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj.

V četrtek popoldne je na-
mreč skupina štirih tujih 
planincev na Tominškovi 
poti na Triglav zašla s poti, 
eno do planink pa je tedaj 
pograbila panika. Poškodo-
vana ni bila, a zaradi strahu 
ni bila zmožna nadaljevati 
poti. Posredovali so gorski 
reševalci iz Mojstrane in po-
sadka policijskega helikop-
terja z dežurno ekipo za re-
ševanje v gorah. S helikop-
terjem so prestrašeno pla-
ninko prepeljali v dolino. S 
helikopterjem so v četrtek 
zjutraj s Kredarice v dolino 

prepeljali tudi lažje poško-
dovano planinko.

V petek je bil policijski he-
likopter znova v zraku. Ne-
kaj pred 14. uro so namreč 
belgijski planinci, ki so hodi-
li iz Vodnikovega doma pro-
ti Uskovnici, videli planinca, 
ki je padel okoli petdeset me-
trov globoko. Poškodovane-
ga planinca so bohinjski gor-
ski reševalci ob pomoči de-
žurne helikopterske ekipe 
oskrbeli, nato so ga odpeljali 
v jeseniško bolnišnico. 

V nedeljo opoldne je na 
Kredarici omagal italijan-
ski planinec, ki so ga zato 
s helikopterjem prepeljali 
v jeseniško bolnišnico. De-
žurna ekipa Helikopterske 

nujne medicinske pomoči 
je v nedeljo poškodovane-
ga planinca odpeljala tudi s 
Kamniškega sedla. Helikop-
terski prevoz sta potrebova-
la tudi nemška državljana, ki 
sta zaradi nevihte in slabih 
vremenskih razmer obstala 
na severni steni Prisojnika. 

Gorski reševalci so zadnji 
konec tedna pomagali tudi 
planinkama, ki sta si pri ses-
topu z Jošta in Storžiča poš-
kodovali gležnja, in pohodni-
ku, ki si je v koritih Mostnice 
poškodoval koleno. Na Veliki 
planini so izgubljeni planin-
ki pospremili v dolino, po-
dobno pomoč pa sta pri ses-
topu s Korošice potrebovala 
še češka planinca. 

Helikopter večkrat poletel v gore
Dežurna ekipa gorskih reševalcev, ki od začetka junija stalno dežura na brniškem letališču,  
je od četrtka do nedelje večkrat posredovala v gorah. 

Simon Šubic

Spodnje Pirniče – V Spo-
dnjih Pirničah svojci že od 
četrtka pogrešajo 46-letno 
Narzis Aleksandro Lesko-
vec, so sporočili s Policijske 
postaje Medvode. Nazadnje 
so jo videli v četrtek zjutraj, 
od takrat pa se svojcem ni 
več oglasila. Pogrešana je vi-
soka 172 cm, suhe postave, 
kratkih rdečih las in mod-
rih oči. Oblečene naj bi ime-
la hlače iz džinsa in temno 
majico. 

Vse, ki bi imeli informacije 
o pogrešani osebi, prosijo, da 
to sporočijo na interventno 

številko 113, na najbližjo po-
licijsko postajo ali na anoni-
mni telefon 080 1200.

Pogrešajo jo od četrtka

Pogrešana Narzis 
Aleksandra Leskovec 
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Medvode – Neznani storilci so v nedeljo nekaj pred polnočjo 
vlomili v prodajalno v okolici Medvod. Vanjo so vlomili skozi 
službeni vhod in nato pregledali pisarno. Čeprav niso ničesar 
odtujili, so lastniku z vlamljanjem povzročili za okoli tisoč 
evrov gmotne škode. 

V prodajalni niso našli ničesar uporabnega



Alenka Brun

S
elekcijsko-posku-
sni center Ptuj je 
središče razvoja 
in raziskav Seme-
narne Ljubljana. 

V njem opravljajo ekološke 
in vegetacijske poskuse, ki 
so potrebni za nadzorovano 
kakovost semen. Poleg tega 
pa žlahtnijo tudi različne vrs-
te in sorte vrtnin ter izvajajo 
vzdrževalno selekcijo. Sled-
nja je tudi najpomembnejša 
naloga selekcijsko-poskusne-
ga centra. Zelo dobro se nam-
reč zavedajo prednosti doma-
čih (avtohtonih) sort pred tuji-
mi, in sicer zaradi prilagoje-
nosti rastnim razmeram pri 
nas. 

Izletnike sta v centru spre-
jela Majda Veis in vodja cen-
tra Darko Vernik, jih razde-
lila v dve skupini in popelja-
la skozi največji vrt v Slove-
niji. Zanju so imeli ogrom-
no vprašanj že takoj po nekaj 
uvodnih stavkih. Dobili so 
odgovore, obenem pa so se 

naučili tudi marsikaj nove-
ga. Strokovnjaka sta pred-
stavila različna zelišča, vrt-
nine, tudi nekaj poljščin, 
začimbe in medovite rastli-
ne, ki so nepogrešljive na 
vrtovih, balkonih in oken-
skih policah. Celo nekaj 
bolj eksotičnih rastlin se 

je našlo. Spoznali so razli-
ko med ptujskim spomla-
danskim in jesenskim čes-
nom in da je pri shranjeva-
nju česna najpomembnej-
ši zračen prostor; pa razliko 
med rastlinjakom in mrež-
nikom, s katerim poskrbijo, 
da ne pride do križanja dveh 

vrst. Izvedeli so še, da čmrlje 
za opraševanje kupijo. Nav-
dušile so jih nizke sončnice, 
kar nekaj je bilo vprašanj o 
sladki koruzi. Marsikdo se 
je ob poslušanju in razgle-
du spomnil »garklca« svoje 
mame ali babice in sort, ki 
jih je že skoraj pozabil. 

DOMAČE SORTE
Izletniki Gorenjskega glasa so se odpravili na zanimivo raziskovanje okolice Ptuja: tokrat so obiskali 
vrtove selekcijsko-poskusnega centra ob Dravi, ki je središče razvoja in raziskav Semenarne Ljubljana.

Izletniki so si ogledali tudi Bistriški grad v Slovenski Bistrici.

Gospa učiteljica se je že na začetku šolske ure odločila, da bo pogledala, ali imajo učenci 
umite roke in urejene nohte.

Po izjemno zanimivem 
obisku centra so izletni-
ki pot nadaljevali v Sloven-
sko Bistrico, kjer pa so obis-
kali Bistriški grad, ki je osre-
dnja mestna zgradba in pri-
mer velikih nižinskih graj-
skih tvorb na Slovenskem. 
V pisnih virih ga prvič ome-
njajo leta 1313. Najprej je bil v 
deželnoknežji lasti, konec 16. 
stoletja pa je z nakupom pre-
šel v zasebno last. Leta 1717 so 
ga kupili grofje Attemsi in je 
bil v njihovi lasti do leta 1945, 
po drugi svetovni vojni pa je 
bil nacionaliziran. Leta 1985 
so grad začeli obnavljati, kar 
je trajala več kot dvajset let. 
Danes je grad v celoti obnov-
ljen in od leta 1999 kulturni 
spomenik državnega pome-
na. Gosti različne dogodke, 
delavnice, poroke, razstave 
in stalne razstave. Na izletni-
ke je velik vtis s svojimi fre-
skami, ki so izjemno dobro 
ohranjene, naredila viteška 

oziroma slavnostna dvorana. 
Freske so delo Attemsovega 
dvornega slikarja F. I. Flurer-
ja in so nastale v letih med 
1717 in 1721. Prav razvedril in 
nasmejal pa jih je obisk stare 
učilnice, kjer so doživeli čis-
to pravo in resno učno uro o 
pravljičarju Jožetu Tomažiču 
s Pohorja. Prisluhnili so tudi 
njegovi pravljici o prevzetni 
drvarki. V vlogi gospe učite-
ljice je navdušila Jana Jeglič, 
navihano učenko Urško pa je 
odigrala Ursula Hribernik. 

Seveda tudi tokrat želodč-
ki niso ostali prazni. Glasov 
vodnik Grega Flajnik je pos-
krbel, da je zadonela harmo-
nika, na turistični kmetiji 
Goričanovih v Gabrniku pa 
za odlično kosilo. 

Sledila je vožnja domov. 
Na Gorenjsko so se izletni-
ki tako vrnili siti in zadovolj-
ni ter polni vtisov o avtohto-
nih in udomačenih sortah z 
vrta na Ptuju.

Štiri sestre, ki izhajajo iz Podljubelja. Doma je bilo sicer 
deset otrok, od tega devet deklet. Danes Metka Jagodic 
(87) živi v Tržiču, Anica Aljančič iz Kovorja bo 12. julija 
praznovala 78 let, v Podljubelju živi 82-letna Francka 
Klemenc, v Dupljah pa 74-letna Tončka Jerut.

Izleta sta se udeležili Eva Rant in Joži Kukovič iz Strahinja.

Darko Vernik
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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  

Alenka Brun

R
ecimo, da imate 
radi hrano, ste gur-
man po duši, vas 
zanimajo nemški 
okusi in se znajde-

te v Hannovru. Slovenci mor-
da nanj sploh ne pomislimo, 

a če vam je zmanjkalo idej, bi 
vas lahko kot mesto presene-
til. Če načrtujete »road trip« 
po Evropi, ga obiščite spoto-
ma; s sosednjih letališč pa 
lahko v Hannover letite za 
neko spodobno ceno.

Hannover je glavno mesto 
Spodnje Saške – in, ja, tokrat 
so bili v ospredju njegovi 

okusi. Tako kot lahko pri 
nas rezerviraš kulinarično 
doživetje v mestu – začneš 
s predjedjo v enem lokalu 
in zaključiš s sladico v tretje 
ali četrtem, tudi Hannover 
ponuja podobno možnost 
spoznavanja mesta. 

Najprej smo obiskali Stän-
dige Vertretung – StäV, 

politično in kulturno obar-
van lokal, kjer preteklost oži-
vi. Stena, polna fotografij, 
pripoveduje zanimive zgo-
dbe še iz časov Zahodne in 
Vzhodne Nemčije. Okuša-
li smo jed nekdanjega kan-
clerja – v Schröderjevem sti-
lu, kot ji rečejo: karijevo klo-
baso s pečenim krompir-
jem, pekočo omako in peče-
no čebulo. Naslednji lokal je 
malce spomnil na našo lju-
bljansko Drugo violino. V 
restavraciji Anna Leine, ki je 
primarno kavarna, a si lahko 
privoščite tudi zajtrk, kosilo 
ali le grižljaj, so svoj prostor 
pod soncem našli tudi ljud-
je s posebnimi potrebami, ki 
jih veseli delo v gostinstvu. 
Juha iz sladkega krompirja s 
karijem je bila naslednja na 
meniju.

Nekaj minut peš in zna-
šli smo se pred eno najbolj 
znanih lokalnih pivnic v 
Hannovru: Brauhaus Ernst 
August. Tu smo spoznali 
hannovrski »Lüttje Lage«. V 
manjšem kozarcu postreže-
jo temno pivo Lüttje Lage, v 

»štamprlu« zraven pa koru-
zno žganje, pije pa se obo-
je – naenkrat. Ta tradicija 
ima korenine v 16. stoletju 
in izhaja iz časov pivovarja 
Corda Broyhna. Zraven so 
postregli še kisle kumarice 
in njihovo zaseko na kruhu. 

Namesto sladice smo 
izbrali kavo. Kulinarični 
sprehod po središču mesta 
smo nadaljevali mimo opere 
do podhoda na poti do glav-
ne železniške postaje, kjer je 
simpatična Galerija Choco 
& Co, ki ponuja širok izbor 
čokolad in tudi napitkov iz 
nje, več vrst kav za s seboj; 
mleto kavo ali kavo v zrnu 
pa je mogoče tudi kupiti. A 
za večino ljubiteljev kave iz 

Slovenije značilna nemška 
kava, ki je bila sicer zaradi 
kvalitetne kave (poudarek je 
bil tudi na tem, da je izhaja-
la iz lokalne pražarne) zelo 
okusna, spominja bolj na 
nežen napitek. 

Pa pristna, domača jed 
v Hannovru? Krožnik z 
mesom, polnjenim zeljem 
in govejo rulado ter pra-
ženim krompirjem lahko 
naročite na primer v resta-
vraciji Reimanns Eck, kjer 
sicer strežejo tudi hrano za 
zahtevnejše okuse, a »Rei-
mannsov kot« vas z meni-
jem prepriča, da ste na pra-
vem mestu, če se vam je slu-
čajno »zaluštalo« okusov, 
tipičnih za Hannover.

Kulinarično raziskovanje Hannovra

PIVO IN KORUZNO ŽGANJE

Notranjost lokala Ständige Vertretung – StäV

 T. i. Lüttje Lage je pijača, značilna za Hannover.

Ne bi se moglo
vse le v eno besedo zliti,
le v eni pesmi razložiti.

Kajti ni le ljubezni …

Le en sam dotik, poljub,
stisk roke, pogled v oči.

Je srce, ki lahko
le svojemu lastniku pove,
za koga bije, za koga živi.

Povejo ti potne dlani,
iskra, toplina v očeh,
mesečev sij, zvezdno nebo.

Besed ni, čustva so –
več kot to.
In najina 
več kot ljubezen živi.

Saša

Ni besed

PESMI MLADIH

Vesela sem, da kljub poletju, ko so dnevi prekratki, poši-
ljate in pišete pesmi. In kot pravi Saša v pesmi: »Ne bi se 
moglo vse le v eno besedo zliti, le v eni pesmi razložiti.« 
Metka

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

Mateja Rant

N
a nagradni 
natečaj proje-
kta, ki ga orga-
nizira program 
Ekošola v sode-

lovanju s pobudnikom pro-
jekta, to je podjetjem Tetra 
Pak, je prispelo kar 1392 kre-
ativnih del iz vse Slovenije. 
Iz gorenjske regije so se med 
zmagovalce v svojih katego-
rijah uvrstili Vrtec Radovlji-
ca, Center za usposabljan-
je, delo in varstvo (CUDV) 
Radovljica, Osnovna šola 
Poljane nad Škofjo Loko in 
Biotehniški center Naklo, je 
pojasnila sekretarka progra-
ma Ekošola Dunja Dolinšek.

»Gorenjski otroci, šolarji 
in dijaki že vrsto let sodeluje-
jo v projektu Eko-paket in se 
s kreativnimi izdelki iz odpa-
dne embalaže Tetra Pak uvr-
ščajo med zmagovalce,« je 
pojasnila Dunja Dolinšek in 
dodala, da sta se letos izka-
zali dve najstarejši skupi-
ni otrok iz Vrtca Radovljica, 
ki sta zasedli 3. mesto med 
vsemi slovenskimi vrtci. Iz 

koščkov odpadne embalaže 
Tetra Pak so izdelali like treh 
prašičkov in volka. Učenci iz 
OŠ Poljane so izdelali šti-
ri robote, ki so jih poime-
novali po letnih časih, torej 
Zimek, Pomladek, Poletjek 
in Jesenek. Z njimi so zase-
dli tretje mesto v kategoriji 
1. do 3. razred osnovne šole. 
Dijaki iz Biotehniškega cen-
tra Naklo so izdelali različne 
makete gozda in papirnice 
ter tako zmagali v kategori-
ji 7. do 9. razred osnovne in 

srednje šole. Letos so v pro-
jektu prvič sodelovali tudi v 
CUDV Radovljica ter z zele-
no obleko iz odpadne emba-
laže Tetra Pak in pokrovčkov 
zasedli drugo mesto v poseb-
ni kategoriji.

V okviru projekta Eko-pa-
ket želijo mlade osveščati o 
pravilnem ravnanju z odpad-
no embalažo Tetra Pak. »Ses-
tavlja jo sedem zelo tankih slo-
jev, med katerimi je tri četrti-
ne papirja oziroma kartona. 
Zato jo je mogoče reciklirati 

in iz nje izdelati nove izdelke, 
s čimer ohranjamo pomem-
ben naravni vir, to je les,« 
poudarja Dunja Dolinšek. V 
Vrtcu Radovljica in Bioteh-
niškem centru Naklo so kot 
del nagrade organizirali tudi 
delavnici, na katerih so otroci 
in dijaki izdelali svoj, nov kar-
ton iz odpadne embalaže Tet-
ra Pak. »Tako so v praksi pre-
izkusili, da je ta vrsta emba-
laže koristna surovina za nov 
izdelek,« je še dodala Dunja 
Dolinšek.

IZDELKI IZ ODPADKOV
Konec šolskega leta se je že enajstič zaključil tudi projekt Eko-paket, ki je namenjen osveščanju o 
pravilnem ločevanju in recikliranju odpadne embalaže za mleko in sokove.

Z delavnice v Biotehniškem centru Naklo / Foto: arhiv programa Ekošola

 V Biotehniškem centru Naklo so prikazali predelavo lesa v 
gozdu. / Foto: arhiv programa Ekošola
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V petek, 29. junija 2018, so se v Kranju poročili: Tadej 
Dolenc in Vesna Mohorič ter Andrej Rauh in Nejka Kos. 
V soboto, 30. junija 2018, so se poročili: v Preddvoru: 
Anže Bešter in Petra Logonder, Aleš Slak in Barbara 
Likozar ter Uroš Jagodič in Ema Šušteršič; na Krvavcu: 
Andrej Kavčič in Tjaša Pečnik; na Zgornjem Jezerskem: 
Jure Ribnikar in Urška Križnar; v Vopovljah Fabjan Jaz-
binšek in Julija Jenko; na Zgornjem Brniku David Lotrič 
in David Banović; na Jesenicah Jernej Pačelat in in Klara 
Hvala; v Radovljici Klemen Pajek in Maja Jakič; v Dvorski 
vasi pa Milan Vuzem in Karmen Šlibar.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 21 dečkov 
in 15 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4230 gramov, 
najlažja pa je bila deklica – tehtnica ji je pokazala 2440 gra-
mov. Za jeseniško porodnišnico pa vam dolgujemo poda-
tke za dva tedna: rodilo se je 22 dečkov in 15 deklic. Najtežji 
je bil deček s 4130 grami, najlažji pa prav tako deček, ki se 
mu je kazalec na tehtnici ustavil pri 2510 gramih.

Novorojenčki

Ula Močnik, 2. 7. 2018

SPOŠTOVANO PORODNIŠKO OSEBJE  
PORODNIŠNICE KRANJ!  
Zahvaljujemo se vam za vašo prijaznost in strokovnost, 
dejansko ste ljudje tisočerih src!
Dodatno se zahvaljujem babici Majdi, ki je porod pri-
peljala do konca, in babici Jerneji, ki nas je tako odlično 
pripravila na porod.
Osebna zahvala gre tudi dr. Gregoraču, ki nam je sploh 
omogočil nosečnost in je ves čas nosečnosti skrbel za 
Valerijo kot za svojo hčer!
Iskrena hvala vsem.

Ula, Valerija in Dejan Močnik

Samo Lesjak

P
oleg številnih pri-
reditev družabne 
narave, raznolikih 
izletov ter rekreati-
vnih dejavnosti pa 

Društvo upokojencev Šen-
čur s koncerti bogati tudi 
okrajno kulturno ponudbo. 
Poletna glasbena srečanja so 
v svoji drugi izvedbi ponov-
no privabila solidno število 
ljubiteljev klasične ter sodo-
bne komorne glasbe, kar 
upravičeno obeta vpis fes-
tivala med tradicionalne 
domače kulturne prireditve.

Uvodni večer je pripadel 
koncertu priznane ter pril-
jubljene slovenske mezzo-
sopranistke Mance Izmaj-
love ter njenemu soprogu, 

violinskemu virtuozu ter 
skladatelju Benjaminu 
Izmajlovu. Mednarodno 
priznana umetnika sta na 
koncertu ob slovenskem 
državnem prazniku pripra-
vila programski sklop z nas-
lovom Poklon Sloveniji, na 
katerem je občinstvo sliša-
lo najlepše iz naše glasbe-
ne zakladnice: domoljubne 
in ljubezenske pesmi različ-
nih skladateljev in časovnih 
obdobij, manjkala pa ni niti 
priljubljena Avsenikova Čez 
zelene trate.

Že naslednji večer je ob 
navdušenju občinstva nas-
topil godalni kvartet Nova 
iz Nove Gorice, ki ga sesta-
vljajo štiri simpatična pri-
morska dekleta. Pester pro-
gram so sestavljale skladbe 
klasičnih avtorjev in skladbe 

novejših skladateljev, ki so 
pisane za godalni kvartet, 
aranžmaje pa je pripravila 

članica kvarteta mag. Barba-
ra Grahor.

Glasbene večere, ki jih je 
vodil Miro Erzin, sta skle-
nili glasbenici flavtistka 
Anja Clift in harfistka Estel-
le Costanzo. Obe sta profe-
sorici glasbe v Baslu v Švici, 
sicer pa že večkrat nagrajeni 
na prestižnih evropskih fes-
tivalih klasične in sodobne 
glasbe. Nastopata tako kot 
solistki kakor tudi kot člani-
ci mednarodnih komornih 
zasedb. Posebej za koncert v 
Šenčurju sta izbrali dela pri-
znanih avtorjev – od Bacha 
do Piazzole, z enim izmed 
vrhuncev koncerta, trinajst-
minutno izvedbo skladbe 
Brine Jež Brezavšček Stones 
apart, ki sodi v sam vrh sodo-
bne komorne glasbe.

POLETNI GLASBENI VEČERI
Druga izvedba Poletnih glasbenih srečanj v Šenčurju, ki jih pripravlja tamkajšnje aktivno društvo 
upokojencev, je tokrat v Muzej Občine Šenčur pripeljala tri glasbene sestave, dobro obiskane glasbene 
večere pa je sklenil koncert flavtistke Anje Clift in harfistke Estelle Costanzo. 

Od Bacha do Piazzole: Anja Clift in Estelle Costanzo v 
Muzeju Občine Šenčur / Foto: Primož Pičulin

Poletna glasbena osvežitev iz Primorske: Godalni kvartet Nova / Foto: arhiv koncerta (Franci Erzin)

Radovljica – V soboto, 14. julija, bo ob 21. uri v Šmeks 
Lounge Baru v okviru večerov standup komedije nastopil 
Žan Papič. Kot ga je slikovito predstavil voditelj večerov 
Nejc Šmit: Kraševec, prijatelj Srečka Kosovela, dvojnik 
Sylvestra Stallona ter bivši nogometaš, razumljiv zgolj 
na odru, sicer pa navdušuje v komediji Buh pomagej 
ter v seriji Ena žlahtna štorija – prvi poljub je doživel v 
Gorskih sanjah.

V Radovljico prihaja vsestranski Žan Papič

Bitka za Anglijo
Včasih kar nekako pozabi-

mo, da je bila Velika Britani-
ja v vojni s Hitlerjevo Nemči-
jo že več kot dve leti, preden 
so se v svetovno vojno vklju-
čile tudi druge države. Sov-
jetska zveza se je spopadla 
šele, ko jo je Nemčija napad-
la, ZDA pa, ko so jih napad-
li Japonci. 

Nemci so poskušali 10. 
julija leta 1941 osvojiti Angli-
jo. Z napadom na konvoje in 
pristanišča se je začela bitka 
za Anglijo. Nemci so napadli 
konvoje ladij s po več kot sto 
letali naenkrat. V dveh dneh 
so izgubili 186 letal, Angle-
ži pa 150.

Dne 15. avgusta je bil 
tako imenovani Orlov dan. 
Medtem ko se je na stotine 
nemških letal valilo v štirih 

zaporednih valovih na jug 
Britanije, je druga nem-
ška armada poletela z leta-
lišč na Norveškem in napa-
dla del otoka, za katerega so 
mislili, da je prazen. Vendar 
so Angleži vse predvideli. V 
ugodnem trenutku so njiho-
va letala priletela s strani in 
sestrelila 75 nemških. Nem-
ci so preusmerili napade na 
letalsko industrijo. 

V noči z 22. na 23. avgust 
so Nemci napadli London, 
že naslednjega dne pa Bri-
tanci Berlin. V začetku sep-
tembra so Nemci izvedli 
podnevi 38 hudih napadov 
na London in nekaj nočnih 
napadov z bombardiranjem 
na srečo. 

Bitka za Anglijo je dose-
gla višek 15. septembra. 

Londonske četrti so bile v 
plamenih, prizadeto je bilo 
gosto naseljeno središče, ari-
stokratsko središče, kraljeva 
palača, porušene so bile šte-
vilne bolnišnice in cerkve.

Ko se je osem dni kot obse-
den Göring znašal nad Lon-
donom, je britansko letals-
tvo RAF spet želo lepe uspe-
he. Njihove eskadrilje so 
15. septembra v dveh napa-
dih po 45 minut sestrelile 56 
sovražnih letal. Istega dne so 
britanski bombniki napadli 
tudi invazijska pristanišča v 
Belgiji in Franciji.

Po 15. septembru je nem-
ško letalstvo nadomestilo 
dnevne z nočnimi napadi, 
ker je imelo podnevi preveli-
ke izgube. To je že pomeni-
lo nemški neuspeh. Tretjega 

septembra so se odločili, 
da se bo nemška invazija 
na otok začela 21. septem-
bra, vendar je bila zaradi 

poraznega izida zračne bitke 
preložena za nedoločen čas, 
kar je v praksi pomenilo, da 
do invazije sploh ni prišlo.

Peter Colnar

Pregovori in reki
  Kaj pravijo o bedakih?
  Nemci: »Bedakom ne smeš nikoli pokazati napol 

končanega dela.«
 Judje: »Bedaki so pametni samo v pravljicah.«

   Španski pregovor: Če bi neumnost bolela, bi kričali 
v vsaki hiši.

  Armenski pregovor: Najprej ujamejo tistega, ki beži.

Smeh ni greh
  V trgovino pride fantek in vpraša prodajalko: »Ali 

imate kaj suhih žemelj?«
 »Le zakaj ti bodo? Seveda jih imamo.«
 »Zakaj jih pa niste prej prodali?«
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Aljaž Bartalanič (skrajno desno) se je odločil, da 
bo na rojstni dan obiskal drugi letošnji Kul petek, 
kulinarično-glasbeni dogodek, ki jih gosti Kamnik in ga z 
veseljem obiščejo ljubitelji slastnih grižljajev, domačega 
piva in dobre glasbe. Zanimivo je, da je med obiskovalci 
vedno ogromno mladih družin. Tako je Aljaž v prijetni 
družbi (in z dežnikom – za vsak primer) nazdravil 
svojemu rojstnemu dnevu: dopolnil je namreč 29 let.

Marjana Ahačič

M
alo pred peto 
popoldan so 
se na dvori-
šču Katežo-
ve kmetije v 

središču Predtrga v Radovlji-
ci začeli zbirati sosedje, pri-
jatelji in sorodniki, da tam s 
harmoniko, kozarcem pija-
če in ob pladnju domačih 
dobrot pričakajo Marjana 
Golmajerja, ki je dan za tem, 
v četrtek, 5. julija, praznoval 
devetdeseti rojstni dan.

Slavljenec ni nič vedel, kaj 
se dogaja, saj so ga domači 
za darilo povabili na vožnjo s 
kočijo, v katero sta bila vpre-
žena dva lipicanca Janeza 
Peternela z Globokega. Janez 
je slavljenca in njegovo ses-
tro, ki živi v bližnjih Vrbnjah, 
popeljal do Mošenj in Otoka, 
tudi mimo prav tistih njiiv, ki 
jih je nekoč, še ne tako dol-
go nazaj, tako skrbno obdelo-
val Katežov Marjan. Številni 
Radovljičani se še dobro spo-
minjajo, kako je v voz vpregel 
konja in se skozi ves Predtrg 
odpeljal na polje.

Tistim mlajšim pa je bolj 
znan po delu, s katerim se je 
prav tako ukvarjal tako rekoč 
celo življenje, v zadnjih deset-
letjih, ko za težko delo na 

polju ni bilo več toliko moči 
kot nekoč, pa še posebno: 
Marjan Golmajer je namreč 
daleč naokoli znan po svojih 
koših in košarah, ki jih čez 
zimo plete iz protja. Njego-
vo delo je bilo pred leti pred-
stavljeno v odmevni knjigi dr. 
Janeza Bogataja Domače obr-
ti na Slovenskem.

Zato ni čudno, da so 
domači in prijatelji slavljen-
cu v sredo dvorišče okrasi-
li prav z njegovimi koši, na 
mlaj navezali opremo, ki jo 
je uporabljal njegov delovni 
konj – vajeti in komat – ter 

na prometni znak s številko 
devetdeset pred hišo dodali 
še podobo konjske vprege. 

Ko se je slavljenec tako ob 
koncu vožnje s kočijo pripel-
jal na domače dvorišče, je pre-
senečen in ganjen opazoval 
sprejem, ki so mu ga pripravi-
li. Posebno vesel je bil mlajše-
ga sina Marjana, ki je prav za 
to priložnost oblekel narodno 
nošo in v roke vzel harmoni-
ko. Oba sinova, mlajši Mar-
jan in starejši Franci z druži-
no, živita čisto blizu Katežo-
ve domačije. Prišla sta tudi 
dva od treh vnukov, Aljaž in 

Ana s soprogom Morganom, 
tretja vnukinja, Anina dvojči-
ca Eva, pa trenutno z možem 
živi v Las Vegasu, zato se pra-
znovanja ni mogla udeležiti. 

Slavljenec je zadovoljen 
nazdravil z vsemi, ki so mu 
prišli voščit; na Katežovi 
domačiji se je tisti dan kle-
petalo in veselilo še pozno v 
večer. Uradno praznovanje 
pa so mu domači pripravili 
v soboto na vsej družini tako 
ljubi Jelovici, kjer je Katežov 
Marjan dolga desetletja pri-
dno gospodaril v svojih goz-
dovih.

PRESENEČENJE NA 
PREDVEČER ROJSTNEGA DNE
Domači in sosedje so Marjanu Golmajerju, po domače Katežovemu iz Predtrga v Radovljici, pripravili 
praznovanje, ki se ga bodo vsi še dolgo spominjali. Slavljenec se je pripeljal s kočijo.

Slavljenec z vsemi, ki so se mu v sredo pridružili na praznovanju. Skrajno desno v 
narodnih nošah sta mlajši sin Marjan in njegova partnerica Simona, pobudnika in glavna 
organizatorja praznovanja. / Foto: Gorazd Kavčič

»Orhideja 18«
Sem vaša redna bralka, upam, 
da mi odgovorite. Kako bo 
moje življenje naprej. Priznam, 
da me je strah in niti ne vem, 
ali sem se prav odločila ali pa 
je z menoj kaj zelo narobe. 
Komaj čakam na vaš nasvet in 
vpogled.
Ko se boste sami začeli spre-
minjati, se bodo spreminjali 
tudi ljudje okoli vas. Morda se 
drugi sploh ne bodo spreme-
nili, ampak boste le vi tisti, ki 
boste dobili popolnoma nov 
pogled. Ne govorim o napa-
kah, ampak o starih vzorcih, 
ki so globoko zakoreninjeni 
v vas. Želite ugajati in se zato 
na vse načine prilagajate. 
Bojite se biti sami oziroma 
ostati sami, zato si zatikate 
oči. S tem samo še bolj pada-
te v črno brezno obupa in 
depresij. Poznate vse odgo-

vore in jih od mene niti ne 
pričakujete. Vem, potrebuje-
te samo potrditev. Potrditev, 
da razmišljate prav. S tem, 
da se zavedate, da je kon-
čno prišel čas za spremem-
be. Čas, ko je treba iti korak 
naprej in misliti samo dobre 
stvari in kaj lepega vas vse še 
čaka. Uspelo vam bo narediti 
konec preteklosti in njenim 
bremenom. Nekaj časa boste 
porabili samo zase. Se odpo-
čili, zadihali s polnimi pljuči 
življenje do obisti in dali času 
čas. Čas celi rane in nam da 
nove vrednote. Da, svet okoli 
vas se bo začel spreminjati. In 
sicer zato, ker ste pripravljeni 
videti ga in ga tudi sprejeti. 
Drugačnega kot ste vajeni, 
a nič zato. Nikoli ni prepoz-
no za nič in vsak dan sproti 
je nov ter neznan. Z vami ni 
nič narobe, želite si le miru 

in sreče. Vse to pa je osnova 
za dobro življenje. Želim vam 
vse dobro.

»Marjetica«
Draga Tanja, zopet se obra-
čam na vas z vprašanji. Skrbi 
me za zdravje, pričakujem 
operacijo. Ali bo vse v redu 
potekalo, bo še v tem letu? 
Kako bo z mojo službo, saj 
se mi zdi, da se mi ne obeta-
jo prav dobri časi. Najlepša 
hvala.
Kot vidim, bo operacija 
kmalu, v začetku jeseni – in 
bodite brez skrbi, uspešna 
bo. Težava s kolki vas je zelo 
obremenjevala in vedno bolj 
omejevala pri čisto vsakda-
njih opravilih. Zato je opera-
cija nujno potrebna. Čez leto 
in pol se bodo odločili tudi za 
drugo nogo. Bolečine trpite 
že vrsto let in še dobro, da ste 

sploh bili sposobni hoditi v 
službo. Na delovnem mestu 
niste nič ogroženi, čeprav vas 
čaka daljša odsotnost zaradi 
zdravljenja. Kot vidim, se lah-
ko po obeh operacijah odlo-
čite za invalidsko upokojitev. 
To nikakor ni slaba odločitev. 
Vsekakor boste za svoje zdra-
vje naredili veliko več, če se 
upokojite. Mlajša hči bo kma-
lu rešila težave in bo zadovo-
ljna, ker se je odločila tako, 
kot se je. Imela bo še enega 
otroka in to prav kmalu. Vaša 
vnukinja je zelo navezana 
na vas in zna vam polepšati 
marsikateri dan. Šola ji tudi v 
prihodnje ne bo delala težav. 
Pri glasbi bo še naprej uspe-
šna in vi jo še naprej spodbu-
jajte. Glede moža vam kaže 
vse v redu, brez skrbi. Konec 
leta pa vas razveseli nepriča-
kovani denar. Srečno.

Radi rečemo, da če imamo 
zdravje, imamo vse. Vse več 
opažam pri strankah, da 
me sprašujejo za zdravje. 
In seveda ostaja dejstvo, da 
tudi na tem področju ljudje 
radi uporabljajo le po eno 
karto ali največ tri. Med dru-
gim tudi zato, ker lahko prvi 
več kartah pride do zmede. 
Jaz osebno za zdravje najraje 
pogledam celo sliko iz vseh 
36 kart, saj tako dobim boljši 
pogled. Ampak tudi samo iz 
nekaj kart lahko veliko pre-
beremo. Na primer: imamo 
karto Vdova ali Vdovec; tukaj 
vidimo, da gre za kronično 
bolezen oziroma bolezen-
sko stanje, ki traja že dolgo 
časa. Če nimamo še kakšne 
druge karte, lahko govorimo 
o osamljenosti, depresiji. V 
primeru, da je oseba, ki spra-
šuje, starejša, lahko rečemo, 
da si ne upa sprejeti starosti 
in sprememb, ki jih prinaša-
jo leta. Karta Žalost ponava-
di tudi predstavlja psihična 
obolenja. Če oseba, ki dru-
gače nima nobenih zdrav-
stvenih težav, vedno znova 
izbere karto Mislec, lahko 
vidimo istospolno usmerje-

nost, kar seveda ni čisto nič 
povezano z zdravjem, res pa 
je, da se nekdo, ki to prikriva, 
na splošno ne počuti dobro, 
ker ne najde ravnovesja s 
seboj in okolico. Karta Poro-
ka ali Ljubosumje napoti 
spraševalca na posvet glede 
svojega stanja, ki ni nujno 
res zelo negativno. Lahko 
gre samo za splošno zdrav-
stveno mnenje. Če nekdo 
večkrat izbere karto Božje 
oko, ga napotimo k okulistu. 
Ne gre nujno za bolezen, 
lahko potrebuje le korekcij-
ska očala.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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MANCA IZMAJLOVA 
RUSKA NOČ 
OLGA ULOKINA – KLAVIR, 
BENJAMIN IZMAJLOV - VIOLINA

MARKO ŠKUGOR 
& KLAPA MASLINA

24. 7.

15. 7.

TOREK
ob 21.00

NEDELJA 
ob 21.00

31. 8.
PETEK

ob 20.30

NEW 
SWING 
QUARTET

www.visitkranj.com

KRANFEST 20
18

TABU / HAMO & TRIBUTE 2 LOVE / HELP ! BEATLES TRIBUTE  
ABBA MIA / EROIKA AROMATIKA  

TINKARA KOVAČ / SLAVKO IVANČIČ    
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI / FESTIVAL LAJNARJEV 

ULIČNO GLEDALIŠČE / STAND UP/ KRANSKA KUHNA / OTROŠKI KRANFEST

www.visitkranj.com

OSREDNJI GORENJSKI 
FESTIVAL KULTURE, 

ŠPORTA IN KULINARIKE

19.-21.
JULIJ

Nagrade
1. Dve vstopnici za koncert Mance Izmajlove Ruska noč 24. 7. 2018
2. Dve vstopnici za koncert Mance Izmajlove Ruska noč 24. 7. 2018
3. Dve vstopnici za koncert New Swing Quarteta 31. 8. 2018

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v  
ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 18. julija 2018, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Pevec Justin Bieber (24) je šel na 
kolena in na Bahamih za roko 
zaprosil Hailey Baldwin (21), hčer 
igralca Stephena. Po poročanju 
tujih medijev se je veliki dogo-
dek zgodil v neznani restavraciji 

ob večeru salse. Bieber je prosil prisotne, da pospravijo 
telefone, in dekle javno zaprosil za roko. Par novice uradno 
še ni oznanil, pevčev oče pa je namignil na veliki dogodek. 
“Dragi Justin, vznemirjen sem nad tvojim novim življenj-
skim poglavjem,” je zapisal Jeremy Bieber.

Justin Bieber zaročil Hailey Baldwin

Pogosto problematični pevec Chris 
Brown (29) je bil po koncertu na Flori-
di aretiran.  Po poročanju tamkajšnje-
ga šerifa je bil vzrok aretacije napad na 
neznano osebo. Brown je bil proti plačilu 
varščine v višini dva tisoč dolarjev uro po 

aretaciji že izpuščen na prostost. TMZ poroča, da je bil 
vzrok aretacije napad na fotografa, ki je opravljal svoje 
delo.

Chrisa Browna zmotil fotograf

Igralka priljubljene serije Veliki pokovci 
Kaley Cuoco (32), ki je pred kratkim oblju-
bila večno zvestobo zbadljivemu Karlu 
Cooku, je prestala nujno operacijo rame. 
“Medene tedne preživljam v bolnišnici, 
moj mož pa je tako vesel – prepričana 

sem, da bo temu namenil kopico zabavnih izjav,” je zapi-
sala igralka. O njenem zdravstvenem stanju ni znanih 
podrobnosti.

Medeni tedni v bolnišnici

Z oskarjem nagrajena igralka Linda Hunt 
(73) je po prometni nesreči pristala v bol-
nišnici. “Pregledana sem bila v bolnišni-
ci, kjer so ugotovili le manjše poškodbe. 
Hvala vsem za lepe misli. Odlično okre-
vam in se veselim snemanja serije NCI: 

Los Angeles konec poletja,” je pojasnila igralka, ki je s 
svojim vozilom zadela drugo vozilo, tretje pa se posledič-
no ni moglo izogniti nesreči.

Linda Hunt okreva po prometni nesreči

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
ečere so v Rado-
vljici poimeno-
vali kar Četrt-
kovi večeri na 
trgu, pri čemer 

so imeli v mislih Linhartov 
trg. Julija tako trg ob četrt-
kih zvečer diha predvsem v 
glasbeno-kulinarični kom-
binaciji.

Na prvem Večeru je nasto-
pil Jernej Zoran, na drugem 
pa živahni Towel of Shower 
z Mitjo Šinkovcem. Ta četr-
tek, 12. julija, ob 20. uri pri-
hajajo na glasbeni oder Koa-
la Voice, 19. julija King Foo 
in zadnji četrtek v juliju sku-
pina Kontrabant. Bodo pa ob 

19. uri 19. julija nastopili še 
učenci angleške šole Bexley 
Grammar School z instru-
mentalnimi in pevskimi 
zasedbami.

Menjajo pa se tudi oku-
si na stojnicah. V četrtek so 
tako na večeru s svojo ulič-
no ponudbo izvrstnih griž-
ljajev gostovali Klemen in 
Sonja Geršič ter Milan Bur-
ja (gostišče Tulipan), ki so 
obiskovalce razvajali z mes-
nim nabodalom z rdečo 
solato in konopljino čebu-
lo; za sladokusce pa so pos-
krbeli z moussom bele čoko-
lade in malinovo sredico. Iz 
gostišča Draga sta se oglasi-
la Aleš Tavčar in Tina Liko-
zar. Pripravila sta hot dog s 
kranjsko klobaso in cimetov 

»šmorn«. Restavracija Lam-
bergh se je tokrat predsta-
vila z ribo oziroma »fish 
dogom«: s hrenovko rah-
lo dimljene postrvi v bage-
ti, solato in domačim keča-
pom. Znanemu slovenske-
mu kuharskemu mojstru, 
ki se ga prijemlje tudi vzde-
vek televizijski chef, Gregu 
Rozmanu je tokrat poma-
gala Jerca Šturm, ki sicer 
prihaja iz gostilne Blegoš v 
Javorjah v Poljanski dolini. 
Na stojnici Kunstljeve gos-
tilne je Gregor Buden obi-
skovalcem postregel z zna-
menitimi »grizikami« ter 
domačim jabolčnim sokom; 
takoj na sosednji stojnici pa 
so si lahko privoščili še oku-
sen gin tonik, ki ga je zmešal 

sicer Celjan barman Grega 
Rudolf. Na Academiini sto-
jnici sta Zala Novak in Man-
ca Willewaldt točili doma-
če pivo; kavarna Panj pa je 
ravno tako skrbela za žejne 
obiskovalce: Nejc in Blažen-
ka Jakopič ter Neža Ulanec 
so ponujali tako koktajl kot 
jagodno limonado.

Opazili smo veliko turi-
stov. Predvsem takih, ki so 
želeli v četrtkovem večeru 
okusiti čim več. Tako se je 
Angležinja najprej ustavi-
la, da bi okušala »fish dog«, 
nakar se je že premakni-
la naprej k nabodalu in na 
koncu si je za posladek pri-
voščila še cesarski praženec. 
»Ravno pravšnja večerja s 
tremi hodi,« se je pošalila.

ČETRTKOVI VEČERI NA TRGU
Vsak četrtek zvečer v juliju na Linhartov trg v Radovljico vabijo koncerti slovenskih in tujih izvajalcev. 
Staro mestno jedro se spremeni v prijetno glasbeno prizorišče, ki ga dopolnijo še Okusi Radol’ce. 

Milan Burja, Klemen in Sonja GeršičGregor Buden

Pri »panju« je kar precej »brenčalo« ... Jerca Šturm in Grega Rozman

Ob »šmornu« so se obiskovalci pogosto ustavljali. Towel of Shower z Mitjo Šinkovcem

Lectarke Martino Romšak, Damjano Cvetko in  
Marjeto Bizjak je glasno dogajanje na Linhartovem trgu 
v četrtek zvečer za hip zvabilo iz gostilne. Zadržale  
so se le trenutek, bile pa so navdušene nad vrvežem  
na trgu. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Borovničeva torta
Chia semena, goji jagode, 

jagode acai, spirulina … in 
podobne stvari, ki se prodaja-
jo pod imenom super živila, 
čeprav sploh ne vemo točno, 
kaj so to za ene stvari, če jih 
najprej ne poiščemo na sple-
tu. Nato ugotovimo, da naj bi 
bila to super zdrava živila, ki 
nam pomagajo rešiti skoraj 
da vse težave … Veste kaj, poj-
dite raje v gozd in si naberite 
košarico borovnic, ki v pozi-
tivnih učinkih premagajo vsa 
prej navedena živila. 

Za pripravo borovniče-
ve torte potrebujemo: za bi-
skvit: 3 jajca, 2 žlici moke, 1 
žlico kakava, 3 žlice sladkor-
ja, 1 zravnano žlička pecilne-
ga praška; za vaniljevo kre-
mo: pol kg maskarponeja, 7 
dl smetane, 1 strok vanilje, 

2 vaniljeva sladkorja, 300 g 
bele čokolade; za borovniče-
vo plast: pol kg borovnic, 2 
žlici sladkorja, 4 liste želati-
ne; za borovničev preliv: pol 
kilograma borovnic, 2 žlici 
sladkorja, 4 liste želatine.

Priprava biskvita: Moko 
pomešamo s kakavom. Ru-
menjake ločimo od beljakov. 
Beljake stepemo v sneg. Ru-
menjake stepemo skupaj s 
sladkorjem. V sneg z lopati-
co vmešamo stepene rume-
njake in nato še moko s ka-
kavom. Maso za biskvit vlije-
mo v okrogel pekač in posta-
vimo v pečico, ogreto na 170 
°C. Pečemo 10 do 15 minut.

Priprava borovničeve 
plasti: Želatino namoči-
mo v hladni vodi. Borov-
nice stresemo v kozico, jih 

posladkamo in zalijemo s 
pol dl vode. Zavremo in po-
časi kuhamo 10 minut. Ods-
tavimo s štedilnika ter vme-
šamo odcejeno želatino. Pre-
mešamo, da se želatina raz-
topi. Maso vlijemo v okrogel 
tortni model in postavimo v 
hladilnik za nekaj ur, da se 
želatina strdi.

Priprava vaniljeve kreme: 
Belo čokoladno previdno sto-
pimo nad vodno kopeljo in jo 
nekoliko ohladimo. Smeta-
no stepemo. V posodi zme-
šamo maskarpone, vaniljo 
in vaniljev sladkor. Prilijemo 
stopljeno čokoladno in dobro 
premešamo. Nazadnje vme-
šamo še stepeno smetano.

Sestavljanje torte: Okrog 
biskvita namestimo tortni 
obod. Nadevamo pol vaniljeve 

kreme. Na kremo položimo 
borovničevo plast in nadeva-
mo preostalo kremo.

Borovničev preliv: Pripra-
vimo ga na enak način kot 
borovničevo plast. V kozi-
ci ga ohladimo in prelijemo 
čez torto. Torto postavimo 
za nekaj ur (najbolje čez noč) 

v hladilnik, da se popolnoma 
ohladi in strdi. Ohlajeni tor-
ti previdno snamemo tortni 
obod in jo okrasimo.

Nasvet: Priporočam, da 
borovničevo plast pripravi-
mo kar en dan prej, saj bomo 
tako prepričani, da se je žela-
tina zares strdila.

Špinača, lepo zelena in polna vitaminov

No, da tisto o visokem odstotku železa v špinači ne drži, že 
zdavnaj vemo. Ampak še vedno prednjači z rudninami ter 
vitamini A, C in K. Vitamin A pospešuje rast, zvišuje odpornost 
proti nalezljivim boleznim in pomaga skupaj z vitaminom D 
pri gradnji kosti. Vitamin C nas ubrani skorbuta, preprečuje 
krvavitve, pospešuje rast kosti in zob, vitamin K pa vpliva na 
pravilno strjevanje krvi. Pomembno je, da zelenjavo, predvsem 
nežne in mehke liste špinače, operete hitro in tudi na hitro 
prevrete, podušite, najbolje pa je, da jo zmehčate na sopari, 
sesekljate in takoj ponudite z omako, maslom, kislo ali sladko 
smetano, jajcem itd. Zelene vode, ki jo odcedite, nikoli ne 
zavrzite, temveč z njo zalijete različne jedi, jo porabite pri 
juhah in podobno.

Špinačna juha

Potrebujemo: 50 dag špinače, 1 žlico masla ali margarine, 1 
žlico moke, 2 žlici kisle smetane, 1 liter vode, 5 strokov česna, 
sol in poper.

Surovo, oprano in dobro odcejeno špinačo drobno seseklja-
mo. Na maščobi prepražimo moko, dodamo špinačo, zali-
jemo z vodo, solimo in popramo ter začinimo še s strtim 
česnom. Kuhamo še 10 minut na majhnem ognju, odstavimo 
in primešamo kislo smetano.

Pečen špinačni štrukelj s skuto in kislo smetano

Za testo potrebujemo: 40 dag moke, četrt litra vode, 2 rume-
njaka, 2 žlici olja, sol, za nadev pa: 50 dag špinače, 50 dag skute, 
1 kislo smetano, 5 strokov česna in sol. 

Iz navedenih sestavin zamesimo vlečeno testo, ki naj počiva 
vsaj pol ure. Nato ga razvaljamo in razvlečemo. Namažemo ga 
z nadevom po vsej površini, ga zvijemo v štrukelj in položimo 
v dobro naoljen pekač. Pečemo ga pri 180 stopinjah Celzija od 
50 do 60 minut. Nadev pripravimo tako, da dobro oprano in 
odcejeno špinačo na kratko pokuhamo, sesekljamo, zmešamo 
s skuto, strtim česnom in kislo smetano ter po okusu solimo. 

Navadna špinača

Potrebujemo: 25 dag špinače, 1 žlico masla, 1 žlico moke, 5 
strokov česna, 1 dl kisle smetane, sol, poper in po želji še 5 dag 
naribanega sira.
Špinačo operemo, odcedimo, pokuhamo v malo vode ali na 
sopari, jo odcedimo in sesekljamo. Na maslu prepražimo 
moko, dodamo špinačo, strt česen in druge začimbe, nazadnje 
pa primešamo kislo smetano in nariban sir. Za prilogo pripra-
vimo krompirjev pire, krompirjeve svaljke, njoke ali špagete.

Mojca Logar

Še malo, pa bodo vsi matu-
ranti seznanjeni z rezultati 
mature. Dijaki mednarodne 
mature se že veselijo svojih 
rezultatov, dijaki poklicne 
mature prav tako, dijaki, ki 
so opravljali splošno maturo, 
bodo svoje številke in točke iz-
vedeli v sredo. Nekateri čakajo 
nestrpno, drugi lagodno. 

Splošna matura danes omo-
goča, da nimajo več sprejemnih 
izpitov, razen na akademijah, 
kjer preverjajo posebna znanja. 
Jaz sem se šolala v usmerjenem 
izobraževanju, potem se je sis-
tem spremenil in srednjo šolo 
sem zaključila z maturo, ki je 
bila internega značaja (tako 
kot je bilo včasih, torej so matu-
ro pripravili profesorji na šoli). 
Imela sem tudi sprejemne izpi-
te za vpis na fakulteto. Nimam 
slabih izkušenj s tem in po mo-
jem mnenju bi bili sprejemni 
izpiti manj stresni kot matura. 
Naj fakultete pri kandidatih 
preverjajo tisto znanje, spret-
nosti in osebnostne lastnosti, ki 
jih bodo študenti potrebovali za 
študij. 

Pogosto za spričevala otroci 
dobijo kakšne nagrade, denar 
ali kaj podobnega. Stari starši 
radi dajo kakšen evro, če si to 
seveda lahko privoščijo, in tudi 
starši imamo različne navade. 
Nekateri rečejo za vsako petico 
v spričevalu deset evrov in za 
nižje ocene manj, nekateri gre-
do na potovanja. Kolegica je 
dejala, za spričevalo sem otro-
ka peljala v New York. Mi smo 
šli na izlet. S kajakom smo se 
vozili po Krki. Najtežja nalo-
ga je najti skupen termin. To 
nam vzame veliko usklajeva-
nja in nismo se zbrali vsi. Krka 
je brez dvoma naša lepotica 

in je ena najlepših slovenskih 
rek. Teče po Suhi krajini in se 
pri Čatežu izliva v Savo. Ime 
nam pove, da v Suhi krajini 
ni površinskih vodotokov, le 
Krka, ki teče po tektonski pre-
lomnici. Je kraška reka in teče 
večinoma po ravnini. Sledijo 
brzice po lehnjakovih pragovih 
in zopet teče lenobno in poča-
si. Torej je primerna prav za 
vsakega ljubitelja kajaka. Čez 
lehnjakove pragove te preprosto 
porinejo in čoln je tako ustvar-
jen, da ostaneš na površini. In 
tudi če padeš ven, je voda topla 
in Slovenci znamo plavati. 
Lehnjakovi pragovi so poseb-
nost. Lehnjak je lahka porozna 
in luknjičava kamnina, kjer se 
iz vode izločata kalcijev karbo-
nat in ogljikov dioksid. Vse to 
se nalaga na mah, listje, veje 
in ob posebnih pogojih se ob-
likuje kamnina, ki ji pravimo 
lehnjak. Ime pove, da je lahka. 
Najdemo ga na Jezerskem, 
v Radovljici, najlepše pa ga 
opazujemo na Krki. Včasih 
so zaradi mlinskih kamnov te 
pragove rezali in sekali. Danes 
se mlinski kamni ne vrtijo več, 
po rekah pa je veliko kajakašev 
in tem tovrstni pragovi pred-
stavljajo užitek in veselje. 

Voda nas pomirja, rekrea-
cija nas sprosti, in ko gledam 
vodo, ki v brzicah pada preko 
lehnjakovih pragov, ki so po-
raščeni z zelenim mahom, in 
vrbe, ki se sklanjajo nad vodo, 
mi je lepo. Še posebno mi je 
lepo, kadar gremo na izlet sku-
paj. Če je to nagradni izlet, ker 
so vsi imeli zelo lepa spričeva-
la, sem še bolj vesela. Morda 
pa se opogumite tudi vi in se s 
kajakom peljete po Krki …

Spričevala in nagrade

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

V zadnjih dveh člankih smo 
pisali o precej pogostem razvo-
ju zakonskega odnosa. Enemu 
je dovolj monotonosti, dnevnih 
skrbi, brezciljnosti, hkrati pa ve, 
da je možno imeti boljši odnos. 
Danes smo postali pač zahtev-
ni. Predvsem ženske, ki so že po 
naravi in zaradi zgodovine bolj 
zahtevne glede odnosov. Dame 
si želijo, da jih njihovi moški 
čutijo, da so z njimi, da se za-
nimajo zanje, se želijo z njimi 
pogovarjati o sebi, o njih, o med-
sebojnem odnosu, želijo, da jim 
namenijo čas (ne le denarja in 
dela). Te dame vedo, da danes 
obstaja znanje. Zavedajo se 
poti do takšnega odnosa. Kadar 
samo eden od zakoncev stopi 
na takšno pot raziskovanja, se 
zakonsko zadovoljstvo običaj-
no zmanjša. Še pred trideseti-
mi leti so bili zakonci skupaj v 
dobrem in slabem tudi zaradi 
ekonomskih razlogov. Preprosto 
niso imeli pogojev razmišljati o 
namenu zakona, ljubezni, sre-
či, čustvih … 

Zakaj pa smo zakonci sploh 
skupaj? Kakšen je glavni na-
men našega skupnega bivanja? 

Pogosto rečemo, da nas naj-
bolj povezujejo otroci. Moški 
in ženska skupaj nadaljujeta 
rod. Tako je uredila narava. 
Vendar se razmnožujejo tudi 
druge vrste bitij. Človek je več 
kot druga bitja. Je edino bitje, 
ki lahko odloča o svoji usodi, 
in tudi edino bitje, ki se zaveda 
lastne sreče in nesreče. Je edino 
bitje, ki razmišlja in želi preseči 
samega sebe. 

Torej kaj želimo in pričaku-
jemo odpertnerja? Želimo biti 
srečni! Preprosto in logično. 
Vendar je sreča le eno izmed 
čustev, ki enkrat je, drugič ga 

ni. Poleg tega srečo lahko dobi-
mo celo izven zakona. Npr. za-
gotovo je ta hip na Hrvaškem 
veliko sreče zaradi nogometa, 
prevzamejo nas čudovita jutra 
in sončni zahodi, navdušeni 
smo, ko na volitvah zmaga 
naša politična opcija, osreči nas 
dobra kupčija … Da bi bila sre-
ča glavni cilj našega odnosa, je 
tvegano, ker imamo vsi obdob-
ja, ko je ni. Čakamo, čakamo in 
upamo, da se vrne.

Dober zakonski odnos ses-
tavljata dva samostojna posa-
meznika, ki se lahko razvijata 
drug ob drugem. Njuno glavno 
orodje je njun odnos, v katerem 
lahko zorita, če se tako odločita. 
Torej bomo zapisali, da je glav-
ni namen zakona stalna rast 
posameznika. Tehnično lahko 
še zapišemo, da je zakonski od-
nos poligon za osebnostno rast. 
Mnogo lažje je, ko se oba pri 
tem podpirata. Rast pomeni, da 
se čustveno razmejimo od svoje 
primarne družine – tako posta-
jamo svobodni. Rast pomeni, da 
se čustveno razmejim od svoje 
žene. Včasih sem bil tesnoben, 
ker je bila ona žalostna. Ču-
stveno se razmejim od nje tako, 
da vem, da je to njeno. Moram 
biti močan, da se bo ona lahko 
naslonila name. Osebnostna 
rast pomeni, da bom poskrbel 
za svojo slabo voljo in s tem ne 
bom obremenjeval in krivil nje. 
Zdrava osebnostna rast mora 
rezultirati v večjem osebnem 
zadovoljstvu, ki ga nato delim 
s teboj, ljubi moj mož – če boš 
seveda želel. Takšni vpogledi 
nam počasi, počasi spremenijo 
življenje.

Namen zakonskega odnosa

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

Kropa – Legenda pripove-
duje, da so leta 1705 mla-
di Kroparji med pašo drob-
nice našli Marijino podobo. 
To je bilo za Kroparje zna-
menje, da bo morda njiho-
vo težaško življenje enkrat 
boljše. V čast Kroparske Ma-
tere božje so na mestu nje-
ne najdbe leta 1729 zgradili 
cerkev. Dan njenega blagos-
lova 2. julij so Kroparji vze-
li za svoj praznik. Na ta da-
tum vsako leto posvetijo sv. 
mašo kovačem, prvo soboto 
po prazniku pa organizirajo 
Kovaški šmaren. 

Predsednica Turistične-
ga društva Kropa Metka Kav-
čič pravi, da je Kovaški šma-
ren namenjen predvsem tu-
ristom, letos jih je Kovaški 
muzej samo v mesecu juni-
ju obiskalo kar 1500. »Kro-
parji so bili in smo še vedno 
edinstveni, predvsem delav-
ni, naša zgodba se mora oh-
raniti, na nas in našem po-
tomstvu pa je, da jo ponese-
mo v svet. Otroci se žal odmi-
kajo od tradicije, zgodovina 
jih ne zanima, zato me skrbi, 
kakšna bo prihodnost kova-
ške Krope.«

Letos so se na Kovaškem 
šmarnu docela vrnili h kore-
ninam. »Prvič smo nabrali 
rudo in les na Jelovici, prika-
zali taljenje železove rude, jo 
pretalili v kovno železo, nato 
pokazali še podiranje talilne 

peči. Seveda smo postavili 
tudi oglarsko kopo in kuhali 
oglje, res smo želeli predsta-
viti Kropo od A do Ž,« pra-
vi Metka in doda: »Na tleh 
Srednje Evrope ga ni mesta, 
kjer bi se našla primerljiva 
kovačnica. Naš vigenjc Vice 
je star že 240 let in brez nje-
ga zgodbe Krope ne more-
mo predstaviti, saj tam pri-
kazujemo naš ponos, kova-
nje žeblja po starem.« 

Znano je, da je v Kropi ne-
koč vladala huda zavist ozi-
roma »fovšarija«, zato je bil 
ob dnevu odprtih vrat sko-
rajda obvezen obisk stare fu-
žinarske hiše Fovšaritnica, 
kjer so si obiskovalci lahko 
ogledali, kako so v Kropi vča-
sih živeli, in se pogostili tudi 
s pravo kovaško malico: ko-
ruzno polento, žganci, riče-
tom, fižolovcem in krompir-
jevcem. Na isti dan pa je to-
varna Novi Plamen ob dvaj-
setletnici delovanja odprla 
vrata obiskovalcem in pri-
kazala nadgradnjo kovaštva 
v Kropi. 

Šmaren so letos obiska-
li jamarji Društva za razi-
skovanje jam Kranj in ot-
roke učili jamarskih vozlov 
ter jim omogočili izkušnjo 
spusta po jeklenici prek Kro-
parice. Na ogled je bila foto-
grafska razstava Postales del 
sur argentinske fotografi-
nje Griselde Andree Delovo. 
Tradicionalno je nastopila 
tudi dramska skupina Čofta, 

tokrat s predstavo Ta gos-
poska talnga v režiji Anžeta 
Habjana, s katero so na pred-
večer Kovaškega šmarna 
tudi zaprli Festival gledališča 

v Kropi. Na trgu ob fontani 
sta zabučala Pihalni orkester 
Lesce in Pihalna godba Vodi-
ce, v večernih urah pa je sledi-
la zabava z ansamblom Toni.

Kovaška Kropa od A do Ž
Praznik delavcev v Kropi Kovaški šmaren so v sodobni obliki tokrat praznovali že dvaindvajsetič. 
Njegova tradicija sicer sega vse v leto 1729, sprva je bil oglarski dan, kasneje žebljarski, danes šmaren,  
ki ponudi temeljit vpogled v razvoj železarske obrti in kroparske industrije. 

Davorin Bratuš je v vigenjcu Vice prikazoval ročno kovanje 
žebljev. Pojasnil je, da so jih nekoč kovali otroci in ženske 
od štirih zjutraj do osmih zvečer. / Foto: Tina Dokl

Ob dnevu odprtih vrat je tovarno Novi Plamen obiskal 
župan Občine Radovljica Ciril Globočnik; na sliki je skupaj 
z direktorjem Novega Plamena Gašperjem Potočnikom in 
gasilci PGD Podnart. / Foto: Tina Dokl

Timotej Kruška in Jernej Cortese sta letos prvič na Kovaškem 
šmarnu pokazala taljenje železove rude. / Foto: Tina Dokl

Trško Kropo so zavzeli domači obrtniki in na stojnicah 
predstavili svoje izdelke. / Foto: Tina Dokl

Prizor iz predstave Ta gosposka talnga v izvedbi dramske 
skupine Čofta / Foto: Tina Dokl

Milan Šinkovec je skupaj s sinom Leonom prikazoval 
umetniško kovanje. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Milje – V Hiši čez cesto na 
Miljah pri Šenčurju so v so-
boto, 30. junija, zaključili 
šesto sezono ljudskega pe-
tja. Hiša je postala kulturno 
središče. 

»Tukaj organiziram veče-
re ljudskega petja in literar-
ne utrinke, ki so dobro obi-
skani, saj je ljudem ta oblika 
druženja všeč,« je povedala 
Dragica Markun. Prepeva-
jo namreč vsak prvi petek v 
mesecu. Tja so začeli priha-
jati tudi pevci, ki so peli ali 
še pojejo v raznih zborih ali 
skupinah zaradi sprostitve. 
Med sabo so se slišali, ugo-
tovili, da jih ljudska pesem 
pritegne, in so ustanovili 

skupino ljudskih pevcev ter 
se poimenovali Hiša čez ces-
to. Večkrat so gostili tudi sku-
pine ljudskih pevcev, največ 
z Gorenjskega. Na zaključni 
prireditvi v soboto so prepe-
vale ljudske pevke Predice iz 
Kamnika in kvartet Šenčur-
ski fantje, ki ga sestavljajo 
Stane Markun, Franci Cot-
man, Jože Pajer in Janez Vre-
ček. Ti so skupaj prepevali že 
kot mladi fantje, pota so jih 
vodila v različne skupine in 
pevske zbore, nato pa so spet 
stopili skupaj. Spodbudo so 
dobili prav na ljudskem pet-
ju, ki poteka v Hiši čez ces-
to na Miljah. Večer je prav 
s posebnim čutom za ljud-
sko pesem povezovala Slavi-
ca Bučan.

Sklenili sezono 
ljudskega petja
Hiša čez cesto Pr' Franč na Miljah, je sklenila 
šesto sezono ljudskega petja.

Na Miljah so v soboto zaključili šesto sezono ljudskega petja.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
10. 7.

15/27 °C

Nedelja 
15. 7.

14/26 °C

Sreda 
11. 7.

Četrtek
12. 7. 

Petek
13. 7. 

Sobota
14. 7.

14/20 °C 14/23°C 14/27 °C 15/27 °C

Ponedeljek 
16. 7.

Torek
17. 7.

Sreda
18. 7.

Četrtek
19. 7.

14/25 °C 14/26 °C 14/27 °C 14/28 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_55
NALOGA

7 4 5
2 7 6 3

9 4 8 5 1
3 1 6 9 5

5 7
8 7 2 9 6

6 5 1 3 4
1 9 3 8

3 2 6

sudoku_LAZJI_18_55

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_55
NALOGA

6 4 7 2 3
8 3 9
5 3

4 8
1 5 9 2

7 4
3 2

5 9 3
9 4 7 8

sudoku_TEZJI_18_55

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_55
NALOGA

64723
839
53

48
1592

74
32

593
9478

sudoku_TEZJI_18_55

REŠITEV

641782359
873695214
592314867
956271438
318549726
724836591
485963172
267158943
139427685

sudoku_LAZJI_18_55
NALOGA

745
2763

94851
31695

57
87296

65134
1938

326

sudoku_LAZJI_18_55

REŠITEV

738912465
521764839
964835127
243176958
659348271
187259643
876521394
415693782
392487516

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 11. 7.
13.25, 17.20 ANT-MAN IN OSA
21.45 PRVO OČIŠČENJE
13.30, 15.40 UKRADENA PRINCESA, 
sinhro.
19.45 IZGUBLJENA MED VALOVI
21.30 OCEANOVIH OSEM
19.30 LJUBITI PABLA
15.15 NEVERJETNI 2, sinhro.
17.30 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 11. 7.
18.40, 21.00 ANT-MAN IN OSA
20.00 ANT-MAN IN OSA, 3D
18.30, 21.10 PRVO OČIŠČENJE

16.20, 20.15 IZGUBLJENA MED VALOVI
15.30, 16.40 UKRADENA PRINCESA
19.00 TI LOVIŠ!
20.30 OCEANOVIH OSEM
15.25, 17.50 NEVERJETNI 2, sinhro.
16.30 NEVERJETNI 2, 3D, sinhro.
17.30 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 13. 7.
21.30 TERMINAL (Letni kino)

Sobota, 14. 7.
18.00 DEADPOOL 2
20.00 IZGUBLJENA MED VALOVI

Nedelja, 15. 7.
18.00 IZGUBLJENA MED VALOVI
20.00 DEADPOOL 2

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

10. 7. tor. Ljubica 5.21 20.53

11. 7. sre. Olga 5.22 20.53 

12. 7. čet. Mohor 5.23 20.52 

13. 7. pet. Evgen 5.24 20.51

14. 7. sob. Franc 5.25 20.51

15. 7. ned. Vladimir 5.25 20.50

16. 7. pon. Marija 5.26 20.49

Samo Lesjak

Naklo – KUD LIK Naklo je 
nedavno v Pavlinovi galeriji 
v kulturnem Domu Janeza 
Filipiča Naklo organiziralo 
samostojno slikarsko razsta-
vo kranjske slikarke Dragice 
Kurillo, ki je predstavila svo-
je akvarele z motivi nara-
ve ter nekaj predvsem barv-
nih grafik. Pri izboru slik sta 
sodelovala Biserka Komac 
in Jano Milkovič, slednji je 
razstavo tudi postavil. Sli-
karkin prefinjen prikaz po-
krajin z drevesi, travami in 
cvetjem – od realističnega do 
bolj ali manj abstraktnega 

– gledalca nevsiljivo potegne 
vase. Odprtja se je udeležilo 
več kot štirideset obiskoval-
cev, ljubiteljski igralec Jože 
Mohorič je interpretiral od-
lomek z opisom pomladi 
iz romana Kmetje poljske-
ga Nobelovega nagrajenca, 
predsednica društva Alojzi-
ja Murn pa je predstavila av-
torico. Poleg svojega poklic-
nega dela učiteljice mate-
matike se je Kurillova posve-
čala tudi slikarstvu in ume-
tniški fotografiji, za slednje 
je prejela več pomembnih 
priznanj. Likovno se je izo-
braževala v zasebni slikar-
ski šoli, v zadnjem času pa 

se je v posebni likovni delav-
nici izpopolnjevala v tehniki 
akvarela, v tej nepredvidljivi, 

a čudoviti igri barve, vode in 
papirja, kot je zapisala Biser-
ka Komac.

Barviti akvareli Dragice Kurillo

Avtorica razstave v Naklem Dragica Kurillo 

Maša Likosar

Bistrica pri Tržiču – Leta 
1930 je bilo v Bistrici usta-
novljeno gasilsko društvo in 
njihovi gasilci so le štiri leta 
kasneje zgradili prvi gasilski 
dom. V garažnih prostorih 
doma se je čez leta zaradi po-
večanega števila vozil začela 
pojavljati prostorska stiska. 
Zahteve vasi za varno, hitro 
in strokovno posredovanje v 
primeru požarov in drugih 
nesreč so namreč narekova-
le nakup ustreznih vozil in 

gasilsko-reševalne ter zašči-
tne opreme. Tako so se leta 
2016 v društvu odločili za 
podaljšanje obstoječih garaž 
za dva metra in izvedbo priz-
idka h gasilskemu domu za 
dodatno garažo.

Na tokratni prireditvi so 
nove prostore, ki so bili dokon-
čali aprila letos, slavnostno od-
prli župan Občine Tržič Borut 
Sajovic, poveljnik PGD BpT 
Aleš Meglič in predsednik 
PGD BpT Luka Rener. Slednji 
je pojasnil: »Celotna investici-
ja je znašala 138 tisoč evrov, od 

tega je Občina Tržič prispeva-
la šestdeset tisoč evrov, preos-
tali znesek pa PGD BpT ob po-
moči donatorjev in krajanov 
Bistrice. Gasilci smo s prosto-
voljnim delom sami izvedli sli-
kopleskarska dela v prizidku 
in zamenjali luči v obstoječih 
garažah in garderobah.«

Bistriški gasilci so na slav-
nosti hkrati prevzeli tudi novo 
gasilsko vozilo za gašenje goz-
dnih požarov tipa GVGP-2. 
Predsednik Rener razloži, da 
je v nadgradnji vozila rezervo-
ar z osemsto litri vode, v njem 

je tudi nekaj tehnične opre-
me, zato je uporabno tako na 
neutrjenem terenu kot tudi v 
ozkih ulicah mestnega jedra 
za več vrst intervencij. Cena 
vozila je znašala dobrih 170 
tisoč evrov, Občina Tržič je 
donirala 159 tisoč evrov, dru-
štvo pa dobrih 11 tisoč evrov. 
Župan Borut Sajovic je ključe 
vozila predal poveljniku PGD 
BpT Alešu Megliču, ta pa jih 
je zaupal vozniku Urošu Per-
ku. Da bi bilo vozilo z Božjo 
pomočjo in naklonjenostjo 
zanesljivo, gasilke in gasilci v 
njem pa vedno varni, je novo 
pridobitev in prostore blagos-
lovil župnik David Jensterle. 

Podelili so tudi zahvale in 
priznanja vsem, ki so finanč-
no in materialno pomagali 
pri gradnji prizidka gasilske-
ga doma in nakupu gasilske-
ga vozila. Posebno priznanje 
ambasador Občine Tržič je iz 
rok župana Sajovca za nepre-
cenljivo opravljeno delo in 
prispevek k razvoju domače-
ga društva in uspešnemu ra-
zvoju gasilstva v občini Tržič, 
na Gorenjskem in širše pre-
jel Bojan Balantič. 

Novo vozilo v novi garaži 
gasilskega doma
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bistrica pri Tržiču (PGD BpT) so slavnostno prevzeli novo 
gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov in odprli prizidek prenovljene garaže gasilskega doma.

Bistriški gasilci so slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih  
požarov / Foto: Peter Balantič

Bojan Balantič je prejel priznanje ambasador Občine  
Tržič. / Foto: Urša Herak Rener
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Suša – Zaradi asfaltiranja 850 metrov dolgega odseka na cesti 
Suša–Jelovica bo cesta še danes zaprta za ves promet. As-
faltirajo odsek na koncu občinske poti, kjer se začne gozdna 
cesta, so pojasnili na Občini Gorenja vas - Poljane. Obvoz za 
Črni Kal poteka skozi Sušo, Dolenjo Žetino in Gorenjo Žetino.

Zapora javne poti Suša–Jelovica
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Vodja oddelka ZNO III (glavna medicinska sestra), m/ž (Radovljica) 
Pričakujemo: izobrazbo prve bolonjske stopnje (visokošolski strokovni program), 
smer zdravstvena nega in oskrba, tri leta delovnih izkušenj, komunikacijske in po-
gajalske sposobnosti, visoka stopnja osebne integritete, odgovornost, sposobnost 
timskega dela, poznavanje zakonodaje. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercer-
jeva ulica 35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 21. 7. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Škofja Loka) 
Strežba pijače (priprava toplih napitkov, serviranje vin in ostale pijače iz ponud-
be, strežba hrane, obračunavanje in blokiranje prometa v blagajno, izmensko delo. 
Delo v prijetnem kolektivu v družinski restavraciji z bogato tradicijo, reden osebni 
dohodek. Karlin Andrej, s. p. Gostilna - Galerija Plevna, Kidričeva cesta 16, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 5. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir, m/ž (Kranj) 
V ekipi strokovnjakov s področja računalniških oblakov iščemo razvijalca z novi-
mi svežimi idejami. Zagotavljamo hitro strokovno rast, enakopraven odnos z os-
talimi člani tima, dobro počutje in podporo pri razvoju idej. Pričakujemo zavze-
tost pri delu, nenehno učenje in predvsem željo po vpeljevanju novosti. Iskratel, d. 
o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Referent m/ž (Kranj) 
Zahteva se strokovna izobrazba: ekonomski tehnik oz. drugi ustrezni poklici s pod-
ročja dela srednje tehničnega in drugega strokovnega izobraževanja ter splošne-
ga izobraževanja ekonomske, logistične, prometne, komercialne, tehnične, druž-
boslovne in naravoslovne usmeritve. Feniksšped, d. o. o., Zgornji Brnik 130e, 4210 
Brnik. Prijave zbiramo do 18. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge: samostojno izračunavanje ulivnega sistema in izdelava osnutkov, konstru-
iranje najzahtevnejših tlačnih orodij, konstruiranje ulitkov na osnovi skic oziroma 
risb ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 25. 7. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Voznik taksija, m/ž (Kranj) 
Dela in naloge: profesionalen in odgovoren pristop do dela, potnikov in vozila, ko-
munikativnost in potrpežljivost pri delu z ljudmi. Cfleet, d. o. o., Vojkova cesta 51, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, šest mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, komunikativ-
nost ... Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 
31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vpenjalec, m/ž (Kamnik) 
Kandidat bo na delovnem mestu zadolžen za: prevzem orodji v priročnem skladi-
šču, nastavitve in menjavo orodji po zahtevah tehnološke dokumentacije, nadzira-
nje in pravočasna menjava orodji ... Dom-Titan, d. d., Kovinarska cesta 28, 1241 Ka-
mnik. Prijave zbiramo do 4. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni konstruktor, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Za dosego ambicioznih ciljev navtične divizije v svojo sredino vabimo novega  
sodelavca na delovnem mestu razvojni konstruktor. Elan, d. o. o., Begunje 1, 
4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Energetski menedžer, m/ž (Bled) 
Iščemo energetskega menedžerja na področju učinkovite rabe in proizvodnje 
energije v stavbah, industriji in energetskih sistemih. Petrol, d. d., Dunajska 50, 
1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 17. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec strojev in naprav, m/ž (Dobje, Poljane nad Škofjo Loko) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, vsaj eno leto izkušenj, znanje s področja strojni-
štva in osnovno znanje elektrotehnike ... Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad 
Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 3. 8. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek, m/ž (Zbilje) 
Pričakujemo: gostinska izobrazba, smer kuhar, poznavanje tehnik priprave jedi, 
najmanj eno leto delovnih izkušenj na enakem/primerljivem delovnem mestu,  
veselje do dela v kuhinji. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega  
bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 1. 8. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Organizator :
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IZLET /  OD 7. DO 9.  SEPTEMBRA 2018

CENA: 249 €

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

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

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

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

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Danica Zavrl Žlebir

Krvavec – Člani Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Kranj so s 
svojci tudi letos organizirali 
pohod do Oddajnega centra 
RTV na Krvavcu. 

Oddajnik, ki je bil 2. juli-
ja 1991 dvakrat napaden in 
močno poškodovan od iz-
strelkov letal takratne JLA, 
je branila enota 31. ObmŠTO 
Kranj, ki se je tega dne naha-
jala v neposredni bližini boj-
nega zavarovanja oddajni-
ka. Nastanjena je bila v zave-
tišču GRS.

 »Po 27 letih, kolikor je že 
preteklo od tega dogodka, je 

na našem že četrtem tradici-
onalnem pohodu s planine 
Jezerca do oddajnega centra 
RTV pripadnik te enote Cve-
to Zlate pred zavetiščem GRS 
opisal takratne dogodke. Po 
prvem napadu, ko so bili te-
ritorialci k sreči zunaj objek-
ta zavetišča, so se nato pomak-
nili proti Domu na Krvavcu in 
tam nadaljevali obrambo ob-
močja,« sporoča Anton Re-
šek, predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Kranj.

 V prijetnem druženju in 
obujanju spominov so ude-
leženci pohod sklenili na 
planšariji Pri Florjanu na 
Kriški planini. 

Veterani 91 na Krvavcu

Udeleženci četrtega tradicionalnega pohoda na Krvavec pred objektom oddajnika  
RTV Slovenija

Kranj – Jutri, v sredo, 11. ju-
lija, ob 19. uri bo v Galeriji 
Kranjske hiše odprtje sku-
pinske razstave fotografij 
članov štirih gorenjskih fo-
tografskih društev Fotograf-
skega društva Janez Puhar 
Kranj, Fotokluba Jesenice, 
Fotokluba Tržič in Fotokluba 
TNP Bled. Ker gre za skupni  
razstavni projekt štirih dru-
štev oziroma klubov, bodo 
prihodnjo sredo, 18. julija, 
enako razstavo odprli v Ga-
leriji Paviljon v Tržiču,  sep-
tembra v Mercator centru 
na Jesenicah, oktobra pa še 
v Hotelu Astoria na Bledu.  
Fotografski razstavi v Kranju 
in v Tržiču bosta na ogled do 
konca poletja.

Srečanje gorenjskih 
fotografov

Igor Kavčič

Kranj – V Mestni hiši bo da-
nes, 10. julija, ob 19. uri od-
prtje arheološke razstave Na-
kit ostane – dediščina naš 
najdragocenejši nakit. Na 
razstavi, ki je nastala v sode-
lovanju Gorenjskega muzeja 
z Muzejem mesta Beograd, 
Tolminskim muzejem, Po-
krajinskim muzejem Breži-
ce in Pokrajinskim muzejem 
Koper, bodo v sklopu ime-
nitne gostujoče dediščine ar-
heološkega nakita predstavili 

nove najdbe s predela Lajh 
v Kranju. Večina najdb bo 
prvič na ogled, nekatere pa 
bodo predstavljene s pomoč-
jo sodobne tehnologije in ob 
pomoči odličnega tehnolo-
škega znanja mladih arheo-
logov. Z razstavo v muzeju 
želijo sporočiti, da je dedišči-
na podobno kot biseri s kra-
ljevske krone najdragocenej-
še in najbolj edinstveno bla-
go vsakega naroda in hkrati 
tudi skupnosti človeštva. Av-
torica razstave je ddr. Verena 
Vidrih Perko.

Nakit ostane – dediščina 
naš najdragocenejši nakit



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

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

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

Rezultati 54. kroga  
– 8. julija 2018

8, 21, 23, 26, 31, 32, 35 
in 38

Loto PLUS:
2, 3, 8, 17, 24, 26, 33  

in 22
Lotko: 0 6 4 7 5 7

Sklad 55. kroga za 
Sedmico: 3.270.000 EUR
Sklad 55. kroga za PLUS: 

50.000 EUR
Sklad 55. kroga za Lotka: 

620.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

23Gorenjski glas
torek, 10. julija 2018 KAŽIPOT, MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

www.gorenjskiglas.si

Planinska zveza 
Slovenije je izdala 
delovni zvezek  
o gorah za otroke  
od 9. do 14 leta.  
V nejm boste našli 
naloge za zabavo, 
ustvarjanje, učenje 
in vzgojo. Naloge 
imajo 3 težavnostne 
stopnje, barvne 
ilustracije in 
fotografije.  
Veliko zanimivosti 
za mlado in staro 
ter rešitve za 
preverjanje znanja.

                        + poštnina

9 EUR
9065 strani, 210 x 300 mm, mehka vezava

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

www.gorenjskiglas.si

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

                        + poštnina

9EUR
90

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

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete

Vere Logar
s Suhe pri Predosljah

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom in sorodnikom za izreče-
na sožalja ter podarjene sveče. Hvala g. župniku za lep obred in 
pevcem iz Predoselj za lepo petje.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

NEPREMIČNINE
VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BIVALNI vikend, nov, 2 A vinograda s 
sadovnjakom, 10 A gozda, blizu Nove-
ga mesta, tel.: 040/690-871 18002165

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002168

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
nista pomembna, tel.: 031/562-809  
 18002089

PRIDELKI
PRODAM

AJDO ter pšenično slamo, tel.: 
040/355-865 18002169

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustav-
ke, dnevno sveže nabrane ugodno 
prodajamo. Kmetija PRINC, Hudo 1 pri 
Kovorju, Tržič, tel.: 041/747-623  
 18002171

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 04/25-
51-705 18002167

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18002115

KRAVO limuzin s teletom, pašna, tel.: 
051/762-266 18002164

TELICO ČB pred telitvijo, tel.: 
031/504-509 18002166

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO – voznika tovornjaka, kot 
okrepitev naše ekipe, za delo v Avstriji 
in Nemčiji. Plača po dogovoru. Vese-
limo se vašega klica +436/764-601-
702, Janez Grilc. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt / 
Celovec, Avstrija 
 
 18002163

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit  
kategorije C. Prijave na 041/698-385, 
g. Boštjan Bertoncelj ali na bostjan.
bertoncelj@agromobil.si.  Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur 18002136

ZAPOSLIMO trgovskega poslovodja 
za prodajo kmetijske mehanizacije in 
rezervnih delov, z najmanj 5 let izkušenj 
– PC Kmečki stroji, d.o.o., Sv. Barbara 
23, Škofja Loka, tel.: 041/611-253  
 18002113

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18002077

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 
 18002120

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

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

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002119

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 18002125

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18002121

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

V SENIČNEM sem izgubil mobilni tele-
fon LG K8. Najditelja prosim, naj pokli-
če na tel.: 041/223-155  
 18002133

RAZNO
PRODAM

NOVO manjšo motorko, meč 25 cm, 
zračno puško, obnovljen komat, tel.: 
041/364-504 
 18002170

 
 
 

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu 
Gorenjski glas 26. 6. 2018, z geslom LETNO GLEDALIŠČE  
KHISLSTEIN, so: 1. nagrado, dve vstopnici za koncert MARKO 
ŠKUGOR & KLAPA MASLINA, prejme Nada Osterman iz Stare 
Cerkve, 2. nagrado, dve vstopnici za koncert NEW SWING QUAR-
TETA prejme Zvonko Horvat iz Mojstrane, 3. nagrado, dve vsto-
pnici za koncert  NEW SWING QUARTETA pa prejme Jože Pakar 
iz Poljan nad Škofjo Loko. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

www.gorenjskiglas.si

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

PRIREDITVE
Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
10. julija, ob 18. uri kubanska salsa za začetnike. V četrtek, 
12. julija, bo ob 17. uri podporno srečanje z naslovom Živ-
ljenje z osebo z demenco, ob 18.30 pa meditacija Jaz sem, 
na katero prinesite podlogo za sedenje. Obvezne prijave na 
brezplačne dogodke sprejemajo po telefonu 041 724 134 ali 
na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 17. julija, 
na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Kamnik–Tunjice–Komen-
da–Kranj. Odhod bo ob 8. uri izpred bivše trgovske šole na 
Župančičevi ulici. Proga je težka, dolga 54 kilometrov. Če bo 
deževalo, bo izlet odpadel.

OBVESTILA

Delavnici naravne kozmetike in kuhanja  
lokalnih jedi
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v četrtek, 
12. julija, vabi na brezplačna dogodka v starem Kranju. Pri 
mestnem vodnjaku bo od 17. do 18. ure praktična delavnica 
Naravna kozmetika iz domačega lonca, od 18. do 20. ure 
pa vabijo na Kuharsko delavnico zdravih in okusnih lokalnih 
jedi. Udeležba je brezplačna. Več o dogodku lahko izveste 
na Facebookovi strani Centra za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj ali www.ctrp-kranj.si.

PREDSTAVE

Torkova kinoteka Poletje na Stari Savi 2018
Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi si danes, v torek, 10. 
julija, ob 20. uri lahko ogledate francosko komedijo režiserja 
Philippa de Chauverona »Bog, le kaj smo zagrešili?«.
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Anketa

Jure Zajc, Ljubljana: 

»Disciplina, red in brat
ski duh so vrednote, ki so 
vojski edinstvene in meni 
pomembne. Razmere v Slo
venski vojski so boljše, kot se 
predstavljajo v javnosti, a čas 
poklicu vojaka ni naklonjen.« 

Ana Žerjav, Brežice: 

»Študiram obramboslovje in 
verjetno se bom odločila za 
vojaški poklic. Ta je fizično 
naporen, veliko je špartanske 
vzgoje, dela v vseh vremenskih 
razmerah, a občutek, da služiš 
domovini, je neprecenljiv.« 

Tomi Horvatič, Radoslavci: 

»Kot štipendist Slovenske 
vojske sem zavezan, da se po 
končanem študiju udeležim 
temeljnega vojaškega uspo
sabljanja in nato selekcije za 
častnike. Nekako sem se že 
zaprisegel poklicu vojaka.«

Urška Vedlin, Ptuj: 

»Končala sem študij varnos
tnih ved in se lahko zaposlim 
kot policistka, detektivka ali 
vojakinja. Usposabljanje v 
vojski je fizično naporno, po
membna je časovnica in dvo
mim, da bom vsemu kos.« 

Maša Likosar

Na Bohinjski Beli je potekal 
vojaški tabor za mlade. Ude
ležence smo povprašali, ali 
bi se zaposlili v Slovenski 
vojski.

 
Foto: Primož Pičulin

Služiti Slovenski 
vojski

Enes Kararić, Litija: 

»Zanimam se za šolanje 
vojaškega častnika in se na
gibam k temu, da bi se po 
študiju zaposlil v Slovenski 
vojski. Vojska vcepi discipli
no in te nauči varnega roko
vanja z orožjem.«

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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info@g-glas.si

Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo 
oblačno. Nastala bo že kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo oblač
no s padavinami, deloma nevihtami. V četrtek bo spremenljivo 
oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine.

Marjana Ahačič

Begunje – Prav v teh dneh se 
zaključuje menjava strehe na 
cerkvi sv. Petra nad Begunja-
mi. Skoraj trideset let staro 
lesno kritino nadomeščajo z 
ravno prirezanim bobrovcem 
antracitne barve, ki je skoraj-
da enaka dosedanji. Jeseni, 
je povedal župnik iz Begunj 
dr. Matjaž Ambrožič, bodo 
uredili še drenažo ter obvo-
de za meteorne vode in s tem 
začeli postopek izsuševanja 

cerkvenega poslopja in ga 
tako rešili pred uničujočo vla-
go. Lesena streha je namreč 
že pred časom začela pušča-
ti, voda pa je prodrla tudi pod 
objekt.

»Gre za zares nujne pose-
ge, da cerkev izsušimo ter 
pripravimo na morebitno 
restavracijo fresk in gotskih 
reber,« je povedal.

Freske v cerkvi sv. Petra so 
stare skoraj pet sto let. Kot je 
povedal Ambrožič, so eden 
od večjih ohranjenih opusov 

freskarskega mojstra Jerne-
ja iz Loke.

Obnova strehe bo stala oko-
li petdeset tisoč evrov; župni-
ja jo financira z lastnimi sred-
stvi in darovi vernikov. Tako 
je prejšnji petek domačinka 
flavtistka Mateja Bajt v cerkvi 
organizirala dobrodelni kon-
cert Tria kljunastih flavt Le 
Phénix, v katerem poleg nje 
igrata še Una Košir in Kristi-
na Martinc. Zbrani prispevki 
so bili namenjeni prav obno-
vi strehe in fresk. 

Ker je cerkev spomeniško 
zavarovana, pri obnovi dob-
ro in tesno sodelujejo z zavo-
dom za varstvo kulturne de-
diščine, dovoljenje zanjo pa 
so morali dobiti tudi od pri-
stojnega ministrstva. Da se 
bo notranjost cerkve dokonč-
no poslovila od vlage, bo tra-
jalo nekaj let. »Potem pa upa-
mo na posluh države pri re-
stavriranju pol stoletja starih 
fresk, saj bi bil za nas to pre-
velik zalogaj,« je še povedal 
župnik Matjaž Ambrožič. 

Cerkev ima zdaj novo streho 
Znameniti cerkvi sv. Petra nad Begunjami v teh dneh menjajo streho. Gre za prvi korak v nujni sanaciji 
slikovite stavbe, katere notranjost krasijo pesto let stare freske, ki jih že nekaj časa močno ogroža vlaga.

V cerkvi je bil dobrodelni koncert Tria kljunastih flavt Le 
Phénix, v katerem igra domačinka Mateja Bajt. 

Slikovita cerkev sv. Petra nad Begunjami je z začetka 16. 
stoletja. Da bi jo ohranili, jo morajo zavarovati pred vlago, 
zato so jo že prekrili z novo streho in začeli postopke 
izsuševanja. 

Kranj – Včeraj zjutraj smo pod krošnjami lip v parku pred sede
žem Gorenjskega glasa naleteli na razigrano skupino skavtov 
iz stega Brezovica 1. Potem ko so dekleta odslužile kazen v 
obliki sklec, ker s seboj niso prinesle svoje zastavice, so nam 
zaupali, da gre za skavte iz starostne skupine od enajst do pet
najst let, poimenovane Barjanska četa. V Kranj so se pripeljali 
z avtobusom, pot pa bodo nadaljevali peš do Podbrezij, kjer 
bodo naslednjih deset dni taborili. Na poletno taborjenje se 
vsako leto odpravijo drugam, letos so se tako odločili, da se 
odpravijo na Gorenjsko. Skupaj s četovodji in pomočniki bo 
naše kraje v slednjem tednu in pol pobliže spoznavalo trideset 
brezoviških skavtov. 

Brezoviški skavti na taboru v Podbrezjah

Brezoviški skavti so se včeraj peš podali iz Kranja do tabora 
v Podbrezjah. / Foto: Simon ŠubicFreske v cerkvi sv. Petra so stare skoraj petsto let. 

Predstavljajo enega večjih ohranjenih opusov 
freskarskega mojstra Jerneja iz Loke.

Radovljica – Parkirišči pred hotelom Grajski dvor in pod Po
licijsko postajo Radovljica vzdolž Kranjske ceste sta odslej v 
celoti opredeljeni kot modri coni, namenjeni brezplačnemu 
kratkotrajnemu parkiranju, so sporočili z radovljiške občin
ske uprave. Časovna omejitev treh ur velja od ponedeljka do 
petka med 7. in 17. uro. Kot so pojasnili, so novo prometno 
ureditev uvedli, da bi v mestnem središču povečali frekven
tnost parkiranih vozil oziroma ob delovnikih zagotovili več 
prostih parkirnih mest tako za domačine kot turiste. Na ju
govzhodnem delu parkirišča pod policijsko postajo, kjer je 
14 parkirnih mest, ostaja parkirni režim nespremenjen, torej 
deloma na voljo za neomejeno parkiranje, deloma pa v modri 
coni. Čas prihoda vozila mora biti označen na vidnem mestu 
v vozilu. Obvestilni tabli o režimu parkiranja sta nameščeni 
na vhodih obeh parkirišč, območje modre cone pa na vhodih 
označuje tudi talna modra črta.

Nov parkirni režim na parkiriščih

Pred uvedbo novega režima je bilo parkirišče deloma na 
voljo za neomejeno parkiranje, deloma pa v modri coni. 
Sedaj ob delovnikih povsod velja časovna omejitev treh ur.


