
GORENJSKA

Emin dom je zdaj v 
nekdanji ljudski šoli
Na Dovjem so celovito prenovili 
stavbo stare šole, v mansardi pa 
uredili tri neprofitna stanovanja, ki 
so se jih razveselile tri kranjsko
gorske družine. Občina je na raz
pis za oddajo stanovanj v najem 
prejela trinajst vlog.
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GORENJSKA

Avgusta začetek  
gradnje dvorane
Župan Žirov Janez Žakelj je minuli 
petek z izbranim izvajalcem, ki je 
bil na razpisu izbran kot najugod
nejši ponudnik, podpisal pogodbo 
za gradnjo večnamenske športne 
dvorane s povezovalnim delom ob 
osnovni šoli v Žireh.

7

KRONIKA

Najboljši režiser tega 
ne bi znal tako narediti
Zgodbice, ki jih je Darej Gorjup, 
obtožen izsiljevanja škofjeloškega 
podjetnika, natvezel svoji žrtvi, bi 
bile vredne hollywoodskega filma, 
je prepričan vodja kriminalistične 
preiskave Dario Levačič.

12

ZADNJA

Bazen uradno ni odprt
V testnem bajerju v Kopačnici, ki 
je bil poleti priljubljeno zbirališče 
domačinov in tudi obiskovalcev iz 
bolj oddaljenih krajev, se je letos 
mogoče ohladiti samo na lastno 
odgovornost. Upravljavec bi mo
ral izpolniti stroge zahteve pristoj
nega inšpektorata.

24

VREME

Danes in jutri bo večino-
ma sončno, popoldne bo 
več oblačnosti. V četrtek 
bodo popoldanske plohe 
in nevihte bolj verjetne.

15/29 °C
jutri: večinoma sončno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V petek je bila skup-
ščina delničarjev Gorenjske 
banke, sklic je zaradi imeno-
vanja treh novih članov nad-
zornega sveta zahtevala tudi 
srbska AIK Banka, ki bo se-
danji skoraj 33-odstotni de-
lež po pridobitvi dovoljenj 
lahko povečala preko polo-
vice, saj so delničarji Save 
na nedavni skupščini sogla-
šali, da ji Sava proda še svoj 
37,65-odstotni lastniški de-
lež v banki. Ker Sava v Go-
renjski banki nima glasoval-
nih pravic, je AIK Banka že 

na tokratni skupščini uvelja-
vila svoj vpliv in tako zagoto-
vila, da sta bila sprejeta oba 
njena nasprotna predloga 
in da so bili imenovani tudi 
vsi trije nadzorniki, ki jih je 
predlagala. Tako je skupšči-
na glede uporabe bilančne-
ga dobička za leto 2017 skle-
nila, da se od 7,6 milijona 
evrov dobička nameni za di-
vidende le 658 tisoč evrov, to 
je 1,85 evra na delnico, ki jih 
bo banka delničarjem izpla-
čala najkasneje do 20. sep-
tembra. Uprava in nadzor-
ni svet sta predlagala za di-
vidende 3,25 milijona evrov 

oziroma 9,14 evra na delni-
co, Vseslovensko združenje 
malih delničarjev pa v na-
sprotnem predlogu 7,1 mi-
lijona evrov ali 20 evrov na 
delnico. 

Kar zadeva spremembo 
statuta, je skupščina potrdi-
la predlog AIK Banke, da bi 
pri povečanju osnovnega ka-
pitala banke za 8,1 milijona 
evrov nove delnice najprej 
ponudili obstoječim delni-
čarjem in šele po tem, če ti 
ne bi vpisali in vplačali vseh, 
bi k sodelovanju povabili 
»tretje osebe«. 

Banka že pod Kostićevim vplivom
Glasovanje na petkovi skupščini delničarjev Gorenjske banke je pokazalo,  
da ima srbska AIK Banka v lasti poslovneža Miodraga Kostića že prevladujoč 
vpliv v banki. Na skupščini sta bila namreč sprejeta oba njena nasprotna 
predloga, tako glede dividend kot spremembe statuta.

Srbska AIK Banka ima že glavno besedo v Gorenjski banki. Na sliki: poslovna stavba 
Gorenjske banke v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Priloga:  Loški glas
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Simon Šubic

Kokra – Neprilagojena hi-
trost je bila vzrok za hudi 
prometni nesreči motori-
stov, ki sta se v četrtek in so-
boto zgodili v Kokri na ce-
sti med Preddvorom in Je-
zerskim. Prva se je žal kon-
čala s smrtjo motorista, ki je 
nekaj po 20. uri izgubil nad-
zor nad motorjem, padel in 
zdrsel na nasprotno smerno 
vozišče. Tam je trčil v osebni 
avtomobil. Zaradi hudih po-
škodb je motorist umrl na 
kraju nesreče. 

V soboto opoldne se je na 
isti cesti hudo poškodoval še 
en motorist, ki je prav tako 
padel zaradi neprilagojene 
hitrosti. S kraja so ga odpe-
ljali s helikopterjem. 

Na gorenjskih cestah je le-
tos umrlo pet oseb, od tega 
po dva motorista in vozni-
ka osebnih avtomobilov, ki 
so bili tudi povzročitelji ne-
sreč, ter pešec, v katerega 
je trčil voznik osebnega av-
tomobila, so še pojasnili na 
Policijski upravi Kranj. V 
enakem lanskem obdobju je 
bilo smrtnih žrtev šest.

Hudi nesreči 
motoristov v Kokri

Simon Šubic

Medvode – Medvode bodo 
naslednje leto in pol eno 
samo veliko gradbišče. 
Ob gradnji kanalizacijske-
ga omrežja v okviru trenu-
tno največjega kohezijske-
ga projekta v državi, pozna-
nega tudi pod imenom Či-
sto zate, ki že intenzivno po-
teka, se je namreč Občina 
Medvode odločila, da na is-
tem območju sočasno zgra-
di ali obnovi tudi vso osta-
lo komunalno infrastruktu-
ro. Včeraj sta tako medvoški 
župan Nejc Smole in Franc 
Žmavc, predsednik upra-
ve podjetja IMP, ki bo dela 
izvedlo, podpisala pogodbo 
o izvedbi sočasne gradnje. 

Vrednost vseh del prese-
ga osem milijonov evrov, 
od tega bo občina za obno-
vo in gradnjo novega vodo-
voda in meteorne kanaliza-
cije ter rekonstrukcijo ce-
ste Vikrče–Tacen zagoto-
vila skupno 6,78 milijona 
evrov, medtem ko bo grad-
njo plinovoda financira-
lo javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana. »Cilj nam je, 
da se dela končajo do konca 
leta 2019, lahko pa se zgo-
di, da se bo kakšen odsek 
gradil še v letu 2020, saj gre 
za povsem občinski projekt, 
tako da bo tudi izvedba od-
visna od finančnih zmožno-
sti občine,« je napovedal žu-
pan Smole. 

Medvode postajajo veliko gradbišče
Občina Medvode bo v naslednjem letu in pol na območjih, kjer bo potekala gradnja fekalne 
kanalizacije, sočasno gradila tudi drugo infrastrukturo – vodovod, meteorno kanalizacijo ....  

Medvoški župan Nejc Smole (desno) in predsednik uprave 
IMP-ja Franc Žmavc sta včeraj podpisala pogodbo o izvedbi 
sočasne gradnje komunalne infrastrukture. 47. stran
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Knjigo prejme MARTIN CVETEK iz Bohinja.

Matevž Pintar

V Begunjah je Elan v sklo-
pu svoje tovarne odprl Alp-
ski smučarski muzej. V 
njem predstavlja svojo več 
kot 70-letno zgodovino. 
Tokrat nas je zanimalo, ali 
krajani menijo, da bo muzej 
privabil turiste. 

Konec aprila je Radovljica 
dobila novo knjižnico. Zad-
njo knjigo so iz stare knji-
žnice v množični živi verigi 
preselili občani. Anketirane 
smo spraševali, kako pogos-
to obiskujejo knjižnico. 

Gorenjski glas v sodelova-
nju z Občino Radovljica iz-
daja časopisno prilogo De-
želne novice, ki jo občani 
brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Vprašali smo jih, 
kako pogosto jo prebirajo. 

Na prvi dve vprašanji je 
odgovarjalo 240 anketira-
nih, na zadnje vprašanje pa 
584, saj smo to vprašanje 
zastavili tudi sodelujočim v 
anketi, ki smo jo že objavi-
li v eni izmed preteklih šte-
vilk Gorenjskega glasa. Več 
kot tri četrtine anketiranih 
je prepričanih, da bo odprtje 

Elanovega Alpskega smu-
čarskega muzeja privabilo 
turiste v njihov kraj. Dob-
ra desetina meni, da odpr-
tje muzeja ne bo vplivalo na 
število turistov v Begunjah, 
11 odstotkov pa o tem nima 
mnenja. 

Približno tretjina vpraša-
nih knjižnico obiskuje re-
dno, petina občasno, 13 od-
stotkov redko, tretjina od 
vseh vprašanih pa knjižnice 
ne obiskuje.

Večina, 79 odstotkov so-
delujočih v anketi, redno 
bere prilogo Deželne novice, 

14 odstotkov jo bere občas-
no, redko jo berejo trije od-
stotki, štirje odstotki pa je 
ne prebirajo. Med razlogi so 
največkrat navedli, da jih ne 
zanimajo lokalne novice in 
da nimajo časa za branje.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak-
tni center invalidskega pod-
jetja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440 in si ob na-
ročilu izberete eno izmed 
daril.

Elanov Alpski smučarski muzej 
bo privabil turiste v Begunje

Jože Košnjek

Galicija na Koroškem – 
Kmečki prazniki na Koro-
škem, ki sta jih pred 17 leti 
začeli organizirati Kmetij-
ska izobraževalna skupnost 
in Skupnost južnokoroških 
kmetov, ki združuje kmeti-
ce in kmete z dvojezičnega 
dela južne Koroške, so bili 
prva leta »koroško« obarva-
ni. Zadnja leta so veliko več: 
prerasli so v Srečanje kme-
tic in kmetov petih dežel: Av-
strije, Slovenije, Italije, Ma-
džarske in Hrvaške. Sreča-
nje ni zgolj manifestativ-
ne narave, temveč kaže obe-
tavne sadove v medsebojni 

pomoči, izmenjavi izkušenj 
in svetovanju ter sodelova-
nju, še zlasti mladih, na ka-
terih sloni tudi kmetijstvo. 
Sad tega sodelovanja je tudi 
projekt Agra Slomak, ki po-
vezuje slovenske manjšin-
ske kmetijske organizaci-
je in pomaga pri skupnih 
predstavitvah na kmetijskih 
sejmih v Radgoni.

Letošnji 17. Kmečki pra-
znik in Srečanje kmetic in 
kmetov iz petih dežel je bilo v 
nedeljo v Galiciji / Gallizien v 
čudovitem naravnem okolju 
na severni strani Obirja, bli-
zu veličastnega Podkanjske-
ga slapu / Wildsteiner Was-
serfalla. Tokrat so manjkali 

le Madžari oziroma kme-
tje iz Porabja. Iz hrvaškega 
Gorskega Kotorja oziroma 
Čabra je Zoran Ožbolt pri-
peljal blizu dvajset kmetic 
in kmetov, ki delujejo in so-
delujejo v tamkajšnji kmetij-
ski izobraževalni skupnosti, 
ukvarjajo pa se predvsem s 
čebelarstvom, rejo govedi in 
ovac ter z gozdarstvom. Naši 
problemi so enaki vašim, je 
povedal Ožbolt. Največji pa 
je odhajanje mladih za bolj-
šim kruhom v druge kraje in 
posledično opuščanje kme-
tij. Pohvalil je dobro sodelo-
vanje s slovenskim ministr-
stvom za kmetijstvo, za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu 

in za gospodarstvo. »Pridite 
v naše kraje in s seboj pripe-
ljite mlade. Morda bo kdo pri 
nas našel simpatijo in ostal 
pri nas,« je povedal.

»Mislim, da se pomena 
tega čezmejnega sodelova-
nja, zlasti s Korošci, prema-
lo zavedamo in ga prema-
lo upoštevamo, saj smo bili 
Gorenjci prav zaradi sodelo-
vanja z njimi vključeni v ne-
katere čezmejne projekte,« 
je dejala dolgoletna svetoval-
ka gorenjske območne enote 

Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Majda Loncnar in po-
budnica za sodelovanje go-
renjskih kmetov s koroški-
mi. Skupnost južnokoroških 
kmetov je namreč vplivna v 
Koroški kmetijski zbornici, 
saj ima v njej kar štiri svetni-
ke. Pred slabimi tridesetimi 
leti so začeli z enim, v prihod-
nje pa nameravajo zastopstvo 
še povečati, vsaj na pet. Tudi 
letos ima Majda Loncnar ve-
like zasluge, da je prišel z 
Gorenjskega na Koroško 

poln avtobus kmetic in kme-
tov. Gorenjci smo imeli pre-
cej besede tudi v kulturnem 
in družabnem programu. 
Plesala je folklorna skupina 
Folklornega društva iz Gro-
belj pri Domžalah, ki deluje 
od leta 2007 naprej, za dob-
ro voljo in ples pa je skrbel 
mladi ansambel Podjelovški 
glas iz Poljanske doline. Ko 
sem glasbenike vprašal, od 
kod so, so mi odgovorili, da 
je najbolj primeren odgovor: 
okolica Sovodnja. 

Praznovanje kmetov petih dežel
Nedeljski kmečki praznik v Galiciji na Koroškem je bil tudi gorenjsko obarvan. Blizu petdeset kmetic in kmetov je odšlo na obisk k sosedom, sodelovali 
pa so tudi naši folkloristi in godci.

Na nedeljskem Kmečkem prazniku na Koroškem je bilo ob glasbi muzikantov s Poljanskega 
razpoloženje veselo.

Predstavniki organizacij kmetov iz štirih dežel na odru nedeljskega praznika v Galiciji. 
Manjka zbornični svetnik in kapelski župan Franc Jožef Smrtnik, ki je imel obveznosti na 
blagoslovitvi v domačih Kortah.

Simon Šubic

Ljubljana – Predsednik repu-
blike Borut Pahor je včeraj 
ob izteku tridesetdnevnega 
roka predsednika državne-
ga zbora Mateja Tonina pri-
čakovano obvestil, da ne bo 
predlagal kandidata za pred-
sednika vlade. Državni zbor 
naj bi se s to odločitvijo sez-
nanil na seji predvidoma v 
petek, tedaj pa bo začel teči 
drugi krog iskanja manda-
tarja, v katerem lahko poleg 
predsednika republike kan-
didata v roku 14 dni predla-
gajo tudi poslanske skupine 
ali skupina najmanj desetih 
poslancev. 

Kot je v dopisu državne-
mu zboru sporočil Pahor, je 
po ustanovni seji državnega 

zbora opravil posvetovanja 
z vodji poslanskih skupin, 
na njihovi osnovi pa je ugo-
tovil, da noben kandidat ne 
uživa potrebne podpore za 
izvolitev za predsednika vla-
de. »Po tem sem kandidatu-
ro za predsednika vlade po-
nudil predsedniku stranke 
SDS, ki je na nedavnih pred-
časnih parlamentarnih vo-
litvah osvojila največ pos-
lanskih sedežev. Gospod Ja-
nez Janša mi je pisno pojas-
nil, zakaj ne daje soglasja h 
kandidaturi. Tudi gospod 
Marjan Šarec, predsednik 
LMŠ, drugouvrščene stran-
ke na zadnjih volitvah, me 
je seznanil, da nima zago-
tovljene potrebne večine za 
izvolitev za predsednika vla-
de,« je zapisal Pahor. 

Pahor nima kandidata 
za predsednika vlade
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Na nižinskem območju 
je največja grožnja dob-
rim kmetijskim zemlji-

ščem urbanizacija, to je pozi-
dava zemljišč s stanovanjskimi 
stavbami in poslovnimi objekti 
ter gradnja infrastrukturnih 
objektov. Na hribovskem obmo-
čju, kjer ni veliko takšnih urba-
nističnih apetitov, največjo ne-
varnost predstavlja zaraščanje; 
gozd je namreč zelo agresiven 
in se ob opustitvi košnje ali paše 
dokaj hitro razširi na travnike 
in pašnike. Medtem ko so šte-
vilni kmetje na ravninskem ob-
močju v preteklosti dokaj hitro 
podlegli finančnemu pribitku, 
ki ga prinaša sprememba kme-
tijskega zemljišča v stavbno 
(cena stavbnega zemljišča je 
namreč lahko tudi štirideset-
krat višja od cene kmetijske-
ga zemljišča), so se hribovski 
kmetje vsaj doslej dokaj dobro 
upirali zaraščanju. In se še 
upirajo ... Morda tudi zato, 
kot je pred nedavnim dejal 
hribovski kmet Stane Bergant, 
ker so hribovski kmetje bolj ču-
stveno navezani na zemljo, kot 
so ravninski kmetje.

V letošnjem poletju sem ve-
liko kolesaril po gorenjskem 
hribovskem podeželju, še zlasti 
na Škofjeloškem, in se lahko 
na lastne oči prepričal, kako 
trdo je življenje hribovskih 
kmetov in kako tudi v težkih 
pogojih obdelujejo zemljišča 
in negujejo pokrajino. Bravo, 
hribovski kmetje! Nisem videl 
nepokošenega travnika, videl 
pa sem veliko »slik«, ki jih na 
ravninskem območju skorajda 

ni več možno videti. Tako sem 
lahko opazoval možakarja, ki 
je kljub zrelim letom v hudi 
strmini vihtel koso, kosca, ki 
je s traktorsko kosilnico kosil v 
takšni strmini, da sem se samo 
čudil in čakal, ali se bo košnja 
srečno končala, kmečko druži-
no, ki je na roke, z grabljami 
in vilami, spravljala seno s str-
mine na bližnjo asfaltno cesto, 
kjer je že čakala nakladalna 
prikolica ... 

Prav bi bilo, da bi takšne 
»slike« v živo videli tudi lju-
bljanski in bruseljski uradniki, 
ki krojijo evropsko in slovensko 
kmetijsko politiko. Verjetno bi 
potlej bolj spoštovali hribovske 
kmete in verjetno bi tudi laž-
je podprli ukrepe za lajšanje 
življenja in kmetovanja na 
hribovskih območjih, kjer je 
ob nekaterih plusih tudi veliko 
minusov – ekonomika kmeto-
vanja je slabša in zaslužek pri 
prodaji kmetijskih pridelkov 
manjši, stroji, ki so prilagojeni 
za delo v hribovskih razmerah, 
so dražji, v strmini je več mož-
nosti za nesreče, daljša je pot 
do javnih ustanov ...

Ko turisti v teh poletnih 
dneh spoznavajo Gorenjsko, 
pri tem pa zaidejo tudi v naj-
bolj zakotne hribovske kotičke, 
se ne morejo čuditi, kako lepo 
zelena in negovana je naša 
pokrajina. Nesporno je, da k 
temu vsaj delček prispevajo 
tudi hribovski kmetje, ki s tem, 
ko obdelujejo zemljišča, skrbijo 
tudi za lepšo podobo pokrajine. 
Prav je, da se jim ta prispevek 
prizna, ovrednoti in plača.

Bravo, hribovski kmetje!

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Simon Šubic

Kranj – Letošnje poletje nam 
skoraj vsakodnevno postre-
že tudi s plohami in nevih-
tami. Ker poletje obenem 
predstavlja tudi vrhunec 
planinske sezone, je zagoto-
vo dobro vedeti, kako ravna-
ti, če nas v gorah ujame ne-
vihta. »Zaščite pred udarom 
strele ni, je samo preventi-
va, kar pomeni, da se v gore 
odpravimo dovolj zgodaj in 
smo popoldne, ko so poletne 
nevihte najpogostejše, že na 
varnem v dolini ali planinski 
koči,« svetuje strokovni so-
delavec Planinske zveze Slo-
venije (PZS) in alpinistični 
inštruktor Matjaž Šerkezi. 

Če vas nevihta v gorah 
vseeno preseneti, morate 
sestopiti z grebenov in iz-
postavljenih vrhov, sploh 
tam, kjer so jeklenice oz. 
predmeti iz železa, opozarja 
Šerkezi. Ne zadržujte se niti 
v bližini rdečih skal, saj te 
vsebujejo kovine. S sebe od-
stranite vse kovinske pred-
mete, a jih ne odvrzite – le 
spravite jih na varno mes-
to, proč od sebe, saj jih bos-
te po koncu hude ure še pot-
rebovali. Šerkezi tudi svetu-
je, da se med nevihto use-
dete na vrv ali hrbtno pod-
logo nahrbtnika, noge spra-
vite v nahrbtnik in oblečete 
zaščitna oblačila. Biti mo-
rate čim nižji. Izogibajte se 
tudi osamelih dreves in iz-
postavljenih predmetov, s 
telesom se ne dotikajte sten, 
po katerih se lahko 'spreho-
dijo' tokovi strele. »Najvar-
neje pred udarom strele je 
na melišču, kjer čepimo ali 
sedimo na nahrbtniku. Če 

vseeno nadaljujemo sestop, 
naj bo razdalja med nami 
vsaj dvajset metrov,« je raz-
ložil Šerkezi.

Poleg mobitela tudi 
zemljevid

Čeprav slovenske gore 
vsako leto po podatkih Pla-
ninske zveze Slovenije obiš-
če kar okoli 1,7 milijona do-
mačih in tujih obiskovalcev, 
so te vse prej kot mačji ka-
šelj. Ne nazadnje se je letos 
zgodilo že več kot 240 gor-
skih nesreč, devetnajst se jih 
je končalo tudi tragično. Od-
hod v gore je zato treba skrb-
no načrtovati, se nanj prip-
raviti in s seboj vzeti vso pot-
rebno planinsko opremo, 
ki pa jo je seveda treba zna-
ti uporabljati. Turo je treba 
prilagoditi tudi svojim izku-
šnjam in sposobnostim; če 

se v gore odpravljate v sku-
pini, pa turo obvezno prila-
godite izkušnjam in sposob-
nostim najšibkejšega udele-
ženca. Nepogrešljiv je tudi 
mobitel s polno baterijo, a ko 
elektronika odpove, sta po 
besedah Šerkezija najdra-
gocenejša tiskani zemljevid 
in vodnik, ki bosta v pomoč, 
tudi če se izgubite. 

Kaj naj bo v nahrbtniku

»Na določenih predelih 
lahko še vedno naletimo 
na zbit in pomrznjen sneg, 
ki ga lahko prečimo samo 
s primerno opremo – cepi-
nom, derezami in primerno 
obutvijo. Svetujemo upora-
bo čelade, ki ščiti glavo v pri-
meru padca na mokrih kore-
ninah ali skali in pred manj-
šim padajočim kamenjem, 
ki ga je letos več predvsem 

zaradi obilice snega pozi-
mi in trenutnih nalivov, ki 
zrahljajo skale. Kjer poti po-
tekajo pod stenami, je nujna 
uporaba čelade,« je opozoril 
Šerkezi. Poleg že omenjene 
opreme pa v vsak planinski 
nahrbtnik, ne glede na vrsto 
ture, sodijo še alu-folija ali 
velika črna vreča ali bivak 
vreča, osebni komplet prve 
pomoči, čelna svetilka in re-
zervne baterije, mobilni te-
lefon s polno baterijo, belež-
ka in navadni svinčnik, sve-
ča in vžigalice v neprepustni 
vrečki ter kot železna rezer-
va tudi hrana z visoko ener-
gijsko vrednostjo in dolgim 
rokom obstojnosti, ki je lah-
ka in ima majhen volumen, 
je naštel. Planinci naj ima-
jo s seboj tudi topla oblači-
la, kapo in rokavice, saj se v 
gorskem svetu vreme zelo 
hitro spremeni. Zelo nizke 
temperature in sneg poleti 
v gorah niso nič nenavadne-
ga in največ podhladitev je 
ravno v poletnih mesecih, je 
razložil Šerkezi. 

Planinske poti v Sloveniji 
so sicer zelo dobro opremlje-
ne, vendar pa gre še vedno za 
naravo, zato so izpostavlje-
ne različnim šumom, kot so 
število obiskovalcev, podo-
ri, nalivi. Ker ima lahko pot, 
ki je bila še včeraj varna in 
prehodna, že danes povsem 
drugačno podobo, se je treba 
pred vsako turo pozanimati 
tudi o poti in njenem stanju. 
Kakovostne in preverjene 
informacije o stanju na pla-
ninskih poteh in varnejšem 
obiskovanju gora boste naš-
li na spletni strani Planin-
ske zveze Slovenije, podrob-
nejše informacije pa kar pri 
oskrbnikih planinskih koč. 

Kaj storiti, če nas v gorah 
ujame nevihta
Če vas v gorah preseneti nevihta, morate sestopiti z grebenov in izpostavljenih vrhov, sploh tam, kjer 
so jeklenice oz. predmeti iz železa, svetuje alpinistični inštruktor Matjaž Šerkezi.

Da bi se izognili nevihtam, se v gore vedno odpravite zgodaj zjutraj. / Foto: Manca Čujež (PZS)

Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi / Foto: Manca Čujež (PZS)
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Dovje – Občina Kranjska 
Gora je prenovila stavbo sta-
re šole sredi vasi Dovje. V 
spomeniško zaščiteni stavbi 
iz leta 1892 je do leta 1964 
delovala šola, po preselitvi 
v novo šolsko stavbo v Moj-
strani pa so v starem objektu 
uredili stanovanja. Stavbo je 
z leti načel zob časa in na Ob-
čini Kranjska Gora so jo lani 
začeli temeljito prenavljati, 
pri čemer so sledili smerni-
cam Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine. Poskrbeli 

so za statično sanacijo, za-
menjali stavbno pohištvo 
(plastična okna in vhodna 
vrata so zamenjali z leseni-
mi), obnovili streho in fasa-
do. Kot je povedal Alojz Ja-
kelj z Občine Kranjska Gora, 
so pri tem našli tudi nekaj iz-
virnih poslikav, ki jih bodo 
skušali obnoviti in na ta na-
čin ohraniti spomin na nek-
danjo dovško šolo.

Na podstrešju, ki je bilo 
doslej prazno, pa so uredi-
li tri neprofitna stanovanja. 
Velika so od trideset do pet-
deset kvadratnih metrov, 

vsako ima lastno etažno 
centralno ogrevanje na pele-
te, vsakemu stanovanju pri-
pada tudi shramba. V pri-
hodnje bodo uredili še par-
kirišča ob objektu. Celotna 
prenova je trajala leto dni, 
Občino Kranjska Gora pa je 
stala dobrih 300 tisoč evrov.

Novim najemnikom je 
ključe prejšnji četrtek po-
delil župan občine Kranjska 
Gora Janez Hrovat. Med tre-
mi družinami, ki so se raz-
veselile novega doma, je tudi 
tričlanska mlada družina To-
nejc - Ćatić. Mamica Maja, 

očka Selmir in enoletna 
Ema so se doslej stiskali na 
desetih kvadratnih metrih v 
sobici v stanovanju staršev v 
Kranjski Gori, zdaj pa bodo 
zaživeli »na svojem«, pri če-
mer bo Ema imela celo svo-
jo (sicer majhno) sobico. Kot 
so povedali, so imeli že vse 
pripravljeno za selitev in so 
v novem stanovanju tudi ta-
koj prespali, Emo pa so tudi 
že vpisali v vrtec v Mojstra-
ni.  Neprofitna najemnina 
bo znašala od dobrih sto do 
okrog 130 evrov na mesec, 
smo izvedeli.

Na razpis za oddajo treh 
stanovanj v najem so na 
Občini Kranjska Gora si-
cer prejeli trinajst vlog. In 
če še pred tremi leti ni bilo 
veliko zanimanja za nepro-
fitni najem, pa je zdaj vlog 
več od prostih neprofitnih 
stanovanj. Občina jih ima 

v lasti 53, po besedah župa-
na Janeza Hrovata pa si pri-
zadevajo za »kroženje«, to-
rej da najemniške družine 
po nekaj letih, ko se finanč-
no okrepijo, stanovanje od-
kupijo, občina pa denar na-
meni za gradnjo novih sta-
novanj. 

Emin dom je zdaj v nekdanji ljudski šoli
Na Dovjem so celovito prenovili stavbo stare šole, v mansardi pa uredili tri neprofitna stanovanja, ki so se jih razveselile tri kranjskogorske družine.

Družina Tonejc - Ćatić – očka Selmin, mamica Maja in enoletna Ema – je iz rok 
kranjskogorskega župana Janeza Hrovata prejela ključe svojega novega doma. / Foto: Gorazd Kavčič

Stavba stare šole na Dovjem je bila zgrajena leta 1892, do leta 1964 je v njej delovala šola, 
kasneje pa so v njej uredili stanovanja. Danes je v celoti prenovljena.

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Od usta-
novitve Prostovoljnega ga-
silskega društva Gozd - Mar-
tuljek letos mineva okrog-
lih osemdeset let. Visok ju-
bilej so proslavili z različni-
mi aktivnostmi. V skladu z 
gasilsko tradicijo so izvedli 
sektorsko gasilsko vajo, tok-
rat na območju objektov Ko-
munale Kranjska Gora na 

Tabrah, zbrali pa so še na 
slavnostni seji, na kateri so 
zaslužnim članom društva 
podelili priznanja za dolgo-
letno delo. Praznovanje so 
sklenili z veselico. 

»Najtežji so bili prav za-
četki delovanja društva,« 
zgodovino opisuje zdajšnji 
predsednik Robert Plavčak, 
ki je obenem tudi predse-
dnik Gasilske zveze Kranj-
ska Gora. »Opreme in 

sredstev ni bilo, vsak kra-
jan in član je prispeval, kar 
je pač zmogel, tako v denar-
ju kot opremi ali delu. Opre-
ma se je takrat hranila doma, 
zato je kaj kmalu nastala pot-
reba po izgradnji gasilskega 
doma. In ta se je začela hit-
ro, na podarjenem zemljiš-
ču, na katerem stoji tudi da-
našnji dom.«

Kot še poudarja Plavčak, 
je bilo med gasilci in kraja-
ni vedno veliko solidarno-
sti, zato se je društvo lah-
ko razvijalo. »Tako je leta 
1990 nastala tudi potreba 
po gradnji gasilskega oro-
dišča v Srednjem Vrhu, kar 
je bil z vidika požarne var-
nosti zagotovo velik pre-
mik. Članstvo je narašča-
lo, izboljševali sta se opre-
mljenost in usposobljenost 
gasilcev. Velik razvoj pa je 
gasilstvo v Dolini začelo do-
življati po ustanovitvi nove 
Občine Kranjska Gora in 
samostojne Gasilske zveze 
Kranjska Gora. To je prines-
lo še boljšo opremljenost in 

bolj enakomeren razvoj ga-
silstva v Dolini.«

Danes martuljski gasilci 
domujejo v sodobnem ga-
silskem domu, ki je bil zgra-
jen pred dobrimi desetimi 
leti. »Prav tako kot včasih že 
načrtujemo zamenjavo sta-
rega gasilskega vozila z no-
vejšim in bolj operativnim. 
Menjava generacij se je v 
naši vasi pokazala kot dob-
ra, prav tako skrbimo za ra-
zvoj podmladka in članic 
kot tudi za medgeneracijsko 

povezovanje in sodelovanje. 
Torej imamo ob osemdese-
tletnici delovanja v društvu 
marsikaj pokazati.« 

Društvo zdaj šteje več kot 
sto članov, od tega jih je več 
kot dvajset operativnih. Tudi 
s podmladkom nimajo te-
žav. »Skoraj v vsaki družini 
v vasi je kdo gasilec ali član 
društva, zato zgledi vlečejo. 
Seveda je veliko odvisno tudi 
od mentorjev mladine in mi 
imamo dobre, pridne in de-
lavne,« je ponosen Plavčak. 

»Danes je društvo moder-
no in sodobno opremljeno z 
vso potrebno gasilsko in re-
ševalno opremo. Operativ-
ni člani so usposobljeni za 
ukrepanje ob vsakem času 
in trenutku. Po 15 letih spet 
načrtujemo nakup novega 
in modernejšega ter opera-
tivno bolj uporabnega gasil-
skega vozila. Z dolgoročnim 
programom opremljanja ga-
silskih enot v občini je dolo-
čeno, da naj bi ga opravili že 
v prihodnjem letu.«

Visok jubilej gasilstva v Gozdu - Martuljku 
Osemdeset let delovanja so v Prostovoljnem gasilskem društvu Gozd - Martuljek pred nedavnim obeležili z veliko sektorsko gasilsko vajo in slovesnostjo, 
na kateri so zaslužnim članom podelili priznanja.

Na slavnostni seji so zaslužnim članom podelili priznanja.

Velika sektorska vaja je bila tokrat na območju Komunale 
Kranjska Gora.

Po načrtih naj bi nekaj novih neprofitnih stanovanj 
v bližnji prihodnosti uredili na Delavski ulici v 
Mojstrani, kjer naj bi pridobili tudi nekaj bivalnih 
enot za začasno namestitev posameznikov in družin v 
najhujši stiski.
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Tržič – Frančiška je bila na 
praznovanju kljub zavidlji-
vim letom zelo razposajena 
in zgovorna. Pravi, da jo je 
pri zdravju ohranjalo delo. 
»Imela sem velik vrt, obde-
lovala sem njive, to je bilo 
tisto, kar me je ohranjalo pri 
močeh. Poleg tega so mi do-
mači vedno stali ob strani in 
trenutki, preživeti z druži-
no, mi bodo vedno ostali v 
spominu, zaradi njih je bilo 
moje življenje brezskrbno.« 
Frančiško vsak dan obiš-
če hči Mira. »Še vedno lepo 
skrbijo zame, čutim njihovo 
skrb. Neizmerno sem sreč-
na, da so me ob stotem roj-
stnem dnevu obiskali vsi 
najbližji, take množice ni-
sem navajena. Podarili so 
mi album in rože, te imam 
še vedno najraje.« Nad sta-
rostjo se stoletnica ne pri-
tožuje. »Nikoli mi ni dolg-
čas, zjutraj lahko spim po-
zno v dan, peljejo me na vrt, 
kar mi je zelo všeč, veliko pa 
tudi berem.« Branje in la-
godno življenje svetujem 
vsem: »Pomembno je, da 

živite življenje, ki vam odgo-
varja, uredite si ga tako, da 
vam bo ugodno in lagodno 
in verjemite mi: vse se da, če 
se hoče.«

Frančiška Zafošnik je si-
cer Štajerka, ki se je na Go-
renjsko preselila šele pri 87 
letih. Rodila se je v Vrtičah 
pri Zgornji Kungoti. Za teda-
nje razmere izhaja iz dokaj 

premožne kmečke družine, 
v kateri se je rodilo enajst 
otrok. Ukvarjali so se z ži-
vinorejo, poljedelstvom, vi-
nogradništvom. Po končani 
osnovni šoli je do 27. leta de-
lala na domači kmetiji, nato 
se je poročila in se z možem 
najprej preselila v Maribor, 
kmalu zatem v Mursko So-
boto, kjer se je mož zaposlil 

na železnici. V Murski Sobo-
ti je preživela vso svojo aktiv-
no dobo, bila je gospodinja, 
rodila sta se jima hčerka in 
sin. Žal tragedija Frančiški 
ni bila prizanesena, saj jo je 
prizadela mnogo prezgodna 
sinova smrt. Hčerka je dobi-
la zaposlitev na Gorenjskem 
in si tu tudi ustvarila dru-
žino. Po smrti moža, ko je 
Frančiška ostala sama in so 
ji zaradi starosti začele peša-
ti moči za samostojno življe-
nje, je tudi ona prišla na Go-
renjsko. Zaradi zdravstve-
nih težav so morali Franči-
ški nujno poiskati pomoč, 
nastanila se je v Domu Petra 
Uzarja v Tržiču in tu v miru 
preživlja jesen svojega živ-
ljenja. »Gorenjska je lepa,« 
pravi. 

Ob stoletnici je slavljen-
ko obiskal tudi tržiški župan 
Borut Sajovic in ji namenil 
posebne besede izpod rok 
pesnika in pisatelja Ferija 
Lainščka. »To arabesko lju-
bezni, ki nama zdaj sveti, / je 
mojster naslikal pred davni-
mi leti. / Misterij dvojine, ki 
nikdar ne mine, / prepoln je 
nemira, strasti in topline.« 

Vse se da, če se hoče
Frančiška Zafošnik je pretekli teden praznovala visok jubilej – stoti rojstni dan. V Domu Petra Uzarja v 
Tržiču, kjer gospa stanuje, so ji pripravili praznovanje v družinskem krogu, spekli so tudi torto in prav 
vsak stanovalec in vsak zaposleni je dobil kos.

Frančiška Zafošnik s hčerko Miro / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – Pri spominskem obe-
ležju v Kokri je vsako leto slo-
vesnost v spomin na tragične 
dogodke med drugo svetovno 
vojno, ko so nemške okupa-
cijske sile kot povračilo za par-
tizanski napad v dolini Kokre 
požgale vas, ubile 15 vaščanov 
in še 11 talcev iz begunjskih 
zaporov, ženske in otroke pa 
izgnale v nemška taborišča. 
Jože Krč in Stane Povšnar, ki 
sta bila v zgodnjem otroštvu 

med izgnanimi, ter Stanko 
Povšnar, potomec izgnane-
ga domačina, so k spomeni-
ku položili venec. Na slove-
snosti smo prisluhnili reci-
tacijam in pesmim Mešane-
ga pevskega zbora Kokrškega 
odreda pod vodstvom Milana 
Bajžlja, pozdravu predsedni-
ka Združenja borcev za vred-
note NOB Preddvor Franca 
Ekarja in slavnostni govor-
nici Dori Osterman iz pokra-
jinskega odbora ZZB za Go-
renjsko.

Franc Ekar je povedal, da 
njihova organizacija skrbi za 
25 spominskih obeležij na 
območju občine, ki so pos-
tavljena v spomin 140 padlih 
partizanov, ilegalcev in tabo-
riščnikov, ki so umrli v drugi 
svetovni vojni. Eden od njih 
je tudi spomenik v Kokri, ki 
so ga po vojni postavili na 
cerkvenem zemljišču v so-
glasju s takratnim jezerskim 
župnikom Vovkom in s pri-
volitvijo cerkvenih oblasti v 
Ljubljani. Obeležje še danes 

zaznamuje spomin na takra-
tne dogodke in ohranja vred-
note NOB.

»Danes živimo v miru in 
to nam je nekaj samoumev-
nega. Vendar ni, za to se je 
bilo treba boriti,« je na slo-
vesnosti v Kokri dejala slav-
nostna govornica Dora Os-
terman in poudarila, da se 
je takrat odločalo o biti ali 
ne biti, o tem, ali se ukloni-
ti podivjani okupatorski sili 
ali pa se ji upreti in se bori-
ti za domovino in svobodo. 
Spregovorila je o ustanovitvi 
in odmevnih akcijah Kok-
rškega odreda in o tragični 
usodi vasi Kokra, ki je julija 
1942 postala žrtev okupator-
jevega nasilja, pa tudi o tem, 
da je bil narodnoosvobodilni 
boj temelj povojnega socia-
lističnega razvoja in pozneje 
tudi samostojne slovenske 
države, čemur danes opo-
reka desna politika, ki sku-
ša prevrednotiti zgodovino. 
Govornica je govor sklenila 
z mislijo, da danes potrebu-
jemo pogum in vero v lastne 
sposobnosti, da bomo ohra-
nili tisto, za kar so se borili 
naši starši in stari starši.   

Kokra postala okupatorjeva žrtev
V spomin na požig vasi Kokra leta 1942, ustrelitev in izselitev domačinov v nemška taborišča so v Kokri 
pripravili spominsko slovesnost.

K spomeniku so položili venec domačina, ki sta bila izgnana v otroštvu, in potomec 
izgnanca v nemško taborišče. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Pobuda je nastala že 
ob majski mednarodni kon-
ferenci Kulturna dediščina 
kot razvojna priložnost, ko 
so udeleženci ugotavljali, 
da raznoliko bogastvo de-
diščine predstavlja vezivo 
celotne skupnosti, ustvar-
ja prepoznavnost prostora 
in ponuja vsebine, ki omo-
gočajo turistično ponudbo. 
Toda kakšen odnos do nje 
imamo kot družba, ki tudi 
z njeno pomočjo trenutno 
beleži gospodarsko rast? 
Na kulturni dediščini sloni 
velik del turistične ponud-
be, toda koliko sredstev, ki 

jih pomaga zaslužiti dediš-
čina, dobi tudi nazaj za svo-
je vzdrževanje in ohranja-
nje? Očitno ne dovolj, zato 
je ob Evropskem letu kul-
turne dediščine spontano 
nastala tudi pobuda, ki so jo 
udeleženci konference sku-
paj z župani zgodovinskih 
mest naslovili na odgovor-
ne. Kot je povedala gene-
ralna sekretarka združenja 
Mateja Hafner Dolenc, si-
cer iz Škofje Loke, so pobu-
do poslali poslancem držav-
nega zbora in na prihodnjo 
vlado.

Pobuda za ohranitev kul-
turne dediščine kot javne 
dobrine navaja, da mora po-
litika prepoznati pomen de-
diščine za človeštvo in ji za-
gotoviti vlogo, kot jo ima v 
evropskem prostoru, ter ob 
sedanji štiriodstotni gospo-
darski rasti zagotoviti redna 
sredstva za njeno vzdrževa-
nje. Ministrstvo za kulturo 

naj aktivno deluje na po-
dročju osveščanja, izobra-
ževanja in ohranjanja kul-
turne dediščine, ob hkra-
tni zagotovitvi več sredstev 
za obnovo kulture dedišči-
ne, kot je sramotnih 700 ti-
soč evrov v letu 2017. Mini-
strstvo za kulturo, Ministr-
stvo za gospodarstvo, Mini-
strstvo za okolje, prostor in 
infrastrukturo ter Ministr-
stvo za znanost, izobraževa-
nje in šport, katerih dejav-
nosti se navezujejo na de-
diščino, naj opredelijo po-
men in vlogo kulturne de-
diščine ter skupaj poišče-
jo sistemske možnosti za 
sofinanciranje dejavnosti, 

ki podpirajo njen obstoj. 
Ministrstvo za finance naj 
končno s finančnimi meha-
nizmi, ki jih imamo kar ne-
kaj in jih je treba samo pre-
poznati, ne le vztrajno zav-
račati, olajša pridobivanje 
sredstev in spodbudi inve-
sticije v dediščino. »Mi, ki 
vsak dan, tako ali drugače, 
živimo s kulturno dedišči-
no kot javnim dobrim, pa 
se bomo zavezali k spošto-
vanju in njenemu ohranja-
nju tako zaradi kakovosti 
lastnega prostora in bivanja 
kot zaradi odgovornosti do 
prihodnjih generacij. V na-
sprotnem primeru je evrop-
sko leto kulture dediščine 
v Sloveniji izgubljeno leto, 
za katerega si vsi želimo le, 
da čim prej mine,« navaja-
jo podpisniki. Med tridese-
timi podpisniki jih je tudi 
ducat z Gorenjskega, med 
njimi tudi župani zgodo-
vinskih mest.

Želijo ohraniti 
kulturno dediščino
Na Ptuju je zasedalo Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije, v katero so vključena tudi 
gorenjska mesta. Ob letošnjem Evropskem letu 
kulturne dediščine so naslovili pobudo državi za 
ohranitev kulturne dediščine kot javne dobrine.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki je skupaj 
z Občino Fermo iz Italije, Občino Topola iz Srbije in 
Muzeji radovljiške občine kot vodilnim partnerjem 
partner projekta Digitalne zgodbe malih zgodovinskih 
mest – diStory, je 30. junija končalo ta projekt in že 
začelo z novim. Projekt REFRESH (Young art(ist)
s refreshing heritage sites: Mladi umetniki oživljajo 
zgodovinska središča), v katerem je Združenje vodilni 
partner, so pridobili na razpisu Ustvarjalna Evropa, 
partnerji pa so še: lokalna razvojna agencija ITACA iz 
Italije, Fundacija San Antonio iz Murcie v Španiji in 
Nacionalni muzeji Moldova iz Iassija v Romuniji.  

Sovodenj – Zaradi sanacije plazu nad cesto Sovodenj–Javorjev 
Dol od preteklega četrtka velja popolna zapora ceste za vsa 
vozila na stometrskem odseku pri naselju Koprivnik, in sicer 
med 7. in 12. ter med 13. in 19. uro, so sporočili z Občine 
Gorenja vas - Poljane. Zapora bo predvidoma trajala štiri-
najst dni, v tem času pa je obvoz urejen preko Nove Oselice, 
Cerkljanskega Vrha in Otaleža.

Zapora ceste Sovodenj–Javorjev Dol
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Kranj – V Sloveniji številne 
ustanove, ki skrbijo za bral-
no kulturo in razvoj bral-
ne pismenosti, že desetle-
tja pripravljajo različne de-
javnosti. Letos so se prvikrat 
povezale v tako imenovani 
Nacionalni mesec skupnega 
branja 2018. Častno pokro-
viteljstvo nad pobudo, kate-
re dolgoročni cilj je rast bral-
ne kulture in bralne pisme-
nosti Slovenk in Slovencev 
doma in v zamejstvu, je pre-
vezel predsednik republike 
Borut Pahor. 

»Z Nacionalnim mese-
cem skupnega branja 2018 
mlade spodbujamo, da be-
rejo in se o branju pogovar-
jajo,« je dejal predsednik Pa-
hor, ki je listino o častnem 
pokroviteljstvu podelil usta-
novam pobudnicam. To so 
Bralno društvo Slovenije, 
Društvo Bralna značka Slo-
venije – ZPMS, Društvo slo-
venskih pisateljev, Maribor-
ska knjižnica, Mestna knji-
žnica Kranj, Mestna knji-
žnica Ljubljana, Slovenska 
sekcija Mednarodne zveze 
za mladinsko književnost 
IBBY, Združenje slovenskih 
splošnih knjižnic in Zveza 
bibliotekarskih društev Slo-
venije. 

»Mestna knjižnica Kranj 
je ena od organizacij, ki so 
osnovale akcijo in jo tudi vo-
dijo. Razlog za to je, da knji-
žnica že nekaj let izvaja od-
mevne programe na po-
dročju spodbujanja branja: 
v njenem okviru deluje 21 
bralnih skupin za odrasle s 
skupnim imenom Modro 

brati in kramljati, za otroke 
pa pripravljamo dva odmev-
na programa: Kviz Modrega 
psa in Družinsko branje,« 
pravi direktorica Mestne 
knjižnice Kranj Breda Ka-
run in dodaja, da jim listi-
na o častnem pokrovitelj-
stvu predsednika Boruta Pa-
horja, ki so jo prejeli prejšnji 
ponedeljek, pomeni spod-
budo, da vse organizacije, ki 
se ukvarjajo s spodbujanjem 
branja, pri tem pomemb-
nem delu še tesneje sodelu-
jejo.

Nacionalni mesec sku-
pnega branja 2018 bo pote-
kal od 8. septembra, medna-
rodnega dneva pismenosti, 
do 8. oktobra, ko se zaklju-
či Teden otroka. Vse sode-
lujoče ustanove bodo v tem 
času izvajale različne bral-
ne dejavnosti, ki spodbujajo 

bralno kulturo. Tako naj bi 
se branja udeležile različne 
znane osebnosti in prosto-
voljci, potekale bodo okrogle 
mize in razprave o prebra-
nih knjigah, igralne urice s 
knjigami in podobno. Vse to 
se bo dogajalo v vzgojno-iz-
obraževalnih zavodih, knji-
žnicah, knjigarnah in dru-
gih kulturnih ustanovah, od 
gledališč do muzejev. 

V Cankarjevem domu 
v Ljubljani bodo 10. sep-
tembra pripravili nacional-
ni strokovni posvet Beremo 
skupaj, 17. septembra, na 
dan zlatih knjig, se bo bral-
na sezona začela z bralnim 
maratonom, ob srečanju 
slovenskih mladinskih pi-
sateljev pa bo 27. septembra 
v Murski Soboti seminar za 
vzgojitelje in učitelje, na ka-
terem bodo predstavili tudi 

razvoj pisav, književnih mo-
tivov in avtorjev, ki so po-
membno zaznamovali slo-
vensko kulturo.

Slovenska sekcija IBBY 
bo septembra pripravila 
bralno spodbujevalno akci-
jo, Mestna knjižnica Kranj 
pa bo septembra organizira-
la skupno srečanje vseh čla-
nov 21. bralnih skupin, kjer 
bodo brali in se pogovarjali o 
prebranem. 

Potekale bodo tudi druge 
aktivnosti, od literarne ma-
tineje v lahkem branju, ko 
bodo dogodki organizirani 
skupaj z Društvom za pri-
lagojeno obliko komunici-
ranja Labra, do strokovne-
ga posveta z naslovom Stan-
dardi in knjižnice, 5. okto-
bra pa bo v Mariboru preda-
vanje z naslovom Branje za 
življenje.

Spodbujajo bralno kulturo
Mestna knjižnica Kranj je med pobudnicami novega projekta Nacionalni mesec skupnega branja, 
pokroviteljstvo nad njim pa je prevezel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Tudi Mestna knjižnica Kranj, ki že nekaj let izvaja programe na področju spodbujanja 
branja, sodeluje v projektu Nacionalni mesec skupnega branja. / Foto: Gorazd Kavčič

Uprava in nadzorni svet 
sta, za razliko od AIK Banke, 
predlagala sklep, po katerem 
bi uprava ob soglasju nadzor-
nega sveta lahko pri dokapi-
talizaciji v celoti ali deloma 
izključila prednostno pravi-
co obstoječih delničarjev. 

Da AIK Banka uprav-
ljavsko že obvladuje Go-
renjsko banko, je potrdilo 
tudi glasovanje o treh no-
vih članih nadzornega sveta. 
Skupščina je namreč potrdi-
la predlog, kot ga je v zahtevi 
za sklic skupščine predložila 
AIK Banka, in za nove nad-
zornike imenovala dr. Jurija 
Bajca, upokojenega redne-
ga profesorja na Ekonom-
ski fakulteti Univerze v Beo-
gradu, posebnega svetovalca 
na Ekonomskem inštitutu v 
Beogradu ter avtorja in soav-
torja šestih knjig, Vladimir-
ja Sekulića, člana upravnega 
odbora AIK Banke, in Tima 
Umbergerja, ki je zaposlen 
kot višji svetovalec v ruski 
družbi East Capital. Ime-
novanje novih članov je bilo 
potrebno zato, ker bo dvema 
sedanjima nadzornikoma 
konec avgusta potekel man-
dat, eden pa je lani odstopil.

Delničarji so obravnavali 
tudi poročilo o lanskem po-
slovanju. Za banko je bilo 
leto 2017 poslovno najuspe-
šnejše v zadnjih petih letih, 
saj je banka presegla načrto-
vane rezultate, pa tudi tiste 
iz leta 2016. Z rednim delo-
vanjem je ustvarila 15,6 mi-
lijona evrov dobička, kar je 
bilo 17 odstotkov več kot v 
letu prej, ob tem pa je obli-
kovala za 5,5 milijona evrov 
oslabitev in rezervacij, tako 
da je poslovno leto zaključila 

s 6,5 milijona evrov čistega 
dobička. Obseg poslovanja, 
merjen z bilančno vsoto, je 
povečala kar za 23,8 odstot-
ka, na 1,87 milijarde evrov. 
K temu sta prispevala tako 
skoraj 21-odstotno poveča-
nje vlog kot tudi rast kredi-
tnega portfelja, ki je bila v 
letu 2017 kar 19-odstotna. 
Na obeh področjih, tako kre-
ditnem kot depozitnem, je 
banka v okviru bančnega 
sistema dosegala nadpov-
prečne stopnje rasti, tako da 
je tržni delež s 4,1 odstotka 
povišala na 4,7 odstotka. Ka-
pitalska ustreznost banke 
se je zaradi povečanega ob-
sega poslovanja v primerja-
vi s koncem leta 2016 sicer 
znižala za 1,8 odstotne toč-
ke, še vedno pa je bila visoka 
in je znašala 16,09 odstotka. 

Pri kreditiranju ji je lani po-
novno uspelo povečati tako 
število strank in sklenjenih 
poslov kot tudi obseg donos-
nih posojil. Obseg kreditira-
nja podjetij je bil za deset od-
stotkov višji kot v letu 2017, 
pri kreditiranju prebival-
stva pa je bil porast glede na 
leto prej kar 23,5-odstoten. V 
obeh segmentih so rasli hit-
reje kot domači bančni trg, 
kar se je odrazilo tudi v okre-
pitvi tržnega deleža.

Banka že pod 
Kostićevim vplivom
31. stran

Gorenjska banka tudi 
letos nadaljuje uspešno 
poslovanje. Kot so 
sporočili iz banke, je v 
prvem polletju ustvarila 
11,4 milijona evrov 
čistega dobička, ohranila 
pa je tudi položaj enega 
vodilnih ponudnikov 
lizinga vozil in opreme.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Varna hiša Gorenj-
ske, nevladna organizacija, 
ki nudi začasno namestitev 
ženskam – žrtvam nasilja in 
njihovim otrokom, deluje že 
petnajst let. 

»Namestitev v varni hiši 
poiščejo ženske, ki v krogu 
družine doživljajo psihično, 
fizično, spolno in (ali) eko-
nomsko nasilje. Letos mine-
va 15 let, odkar se je v Var-
no hišo Gorenjske skupaj s 
svojim otrokom zatekla prva 
uporabnica. V teh letih smo 
skupaj sprejeli 836 oseb, 
med njimi 420 žensk in 416 
otrok, v povprečju sedemde-
set na leto,« pove Vilma Re-
govc, direktorica Varne hiše 

Gorenjske. V varni hiši so 
prebivale ženske različnih 
starosti, od 19 do 78 let, pri-
hajale so zaposlene, brez-
poselne, ženske na porod-
niškem dopustu, porodni-
ce, upokojenke, dijakinje, 
prišle so z otrokom in z ot-
roki ali same. »Občuduje-
mo prav vsako posamezni-
co, ki je zbrala toliko pogu-
ma in moči, da je prekinila 
nasilje,« nadaljuje Regovče-
va. »V Varni hiši jim zago-
tavljamo varen prostor, kjer 
dobijo podporo za pogovor 
in razumevanje stiske, za-
gotovljena je tajnost in ano-
nimnost. Zelo pomembni 
sta pomoč in podpora stro-
kovnih delavk ter pomoč pri 
urejanju pravic v postopkih 

pred ustanovami. Ob 15-le-
tnici se zahvaljujemo go-
renjskim centrom za social-
no delo, ki so v letih od 2000 
do 2003 iskali možnosti, da 
bi pomagali ranljivi skupini 
žensk in otrok, ki doživljajo 
nasilje, in jo tudi našli sku-
paj z vsemi 18 gorenjskimi 
občinami. Tako so gorenj-
ske občine v letu 2003 zbra-
le sredstva za nakup var-
ne hiše in od takrat naprej 
vsako leto sofinancirajo de-
lovanje programa. Najve-
čjo finančno pomoč za pro-
gram namenja Ministrstvo 
za delo, delež prispeva Fun-
dacija invalidskih in huma-
nitarnih organizacij. Za po-
moč smo hvaležni tudi do-
natorjem.«

Petnajst let varne hiše
V vseh teh letih so sprejeli 420 žensk in 416 otrok. Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prosvetno dru-
štvo Sotočje Škofja Loka 
vabi na Sv. Ožbolt nad Ško-
fjo Loko na Semanji dan, 
ki bo v nedeljo, 5. avgusta. 
Ob 10. uri bo najprej maša, 
ob 12. uri pa tradicionalna 

prireditev 22. Srečanje ljud-
skih pevcev in godcev, kjer 
bodo pokazali, kako so vča-
sih peli, godli, plesali in se 
oblačili naši predniki. Raz-
pis za izbor nastopajočih je 
bil objavljen v Gorenjskem 
glasu. Pričakujejo od šest do 
osem skupin. Vstopnine ni, 

za jedačo in pijačo je poskr-
bljeno, več informacij pa 
lahko dobite na telefonski 
številki 051 344 119. 

»Na Semanjem dnevu 
skrbi za organizacijo priredi-
tve, prevoz in postavitev odra, 
šotora, miz in klopi, strežbo, 
varnost in pospravljanje po 
zaključku prireditve štiride-
set prostovoljcev. Če je lepo 
vreme, nam od izkupička os-
tane nekaj za nakup Miklavž-
evih daril, kadar pa je slabo 
vreme, imamo izgubo, ki jo 
moramo pokriti iz ostalih de-
javnosti,« pove Jožica Žnidar-
šič iz društva Sotočje. Nastop 
skupin ni tekmovalnega zna-
čaja, vsi nastopajoči prejme-
jo bon za malico in prizna-
nje. Organizirajo tudi sreče-
lov z dobitki, ki jih prispeva-
jo donatorji in člani društva. 

Semanji dan na Sv. Ožboltu

Na lanskem 21. Srečanju Ljudskih pevcev in godcev so 
nastopile tudi Blegaške sinice iz Poljan. / Foto: Miro Stanonik
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Visoko – Že precej dotrajan 
vhodni portal dvorca Visoko 
je pred časom vendarle dobil 
novo podobo. Dela so pote-
kala pod vodstvom strokov-
njakov iz ljubljanskega re-
stavratorskega centra. Žu-
pan občine Gorenja vas - Po-
ljane Milan Čadež računa, 
da bo država tudi v prihod-
nje priskočila na pomoč pri 
ohranjanju stavbne dedišči-
ne na Visokem, v kar je obči-
na doslej vlagala zgolj lastna 
sredstva. Dvorec so namreč 
lani razglasili za spomenik 
državnega pomena, tako da 
je Občina Gorenja vas - Po-
ljane skupaj z Občino Škofja 
Loka in zavodom za varstvo 
kulturne dediščine pred ča-
som že pripravila tudi prvi 
predlog načrta upravljanja 
dvorca.

Občina v teh dneh kon-
čuje tudi gradnjo sanitarij 
v kletnem delu stavbe. Z iz-
kopom za ureditev sanitarij 
so po besedah župana zače-
li že v februarju, a so številni 

nepredvideni dogodki ne-
koliko zavlekli gradnjo, ki 
bi jo morali končati še pred 
odprtjem dvorca v juniju. 
»Po zaključku grobih grad-
benih del je namreč v pro-
store vdrla vlaga, tako da je 
bilo treba tla in zidove pred 
polaganjem ploščic izsuši-
ti. V dogovoru z zavodom 
za varstvo kulturne dedišči-
ne smo se odločili tudi za za-
menjavo vhodnih vrat v sa-
nitarije, da bodo v skladu 
z ostalo stavbno opremo v 
objektu.« Naložba, ki vklju-
čuje tudi rušitvena dela za 
kasnejšo celovito obnovo 
kleti, predhodno hidroizo-
lacijo temeljev ter uredi-
tev tlakov in oblog v hodni-
kih kleti, bo po županovih 

besedah vredna dobrih 40 
tisoč evrov. Objavili so že 
tudi razpis za izbiro izva-
jalca za nadaljevanje ob-
nove, ki bo potekala v skla-
du s konservatorskim načr-
tom. V prihodnjih dveh le-
tih bodo zgradili celovito zu-
nanjo meteorno kanalizaci-
jo, hidroizolirali in statično 
utrdili temelje dvorca ter sa-
nirali streho na obeh objek-
tih. Uredili bodo tlake z vse-
mi inštalacijami v celotni 
kletni etaži dvorca in obno-
vili še zadnji pritlični pros-
tor, in sicer osrednjo go-
stinsko sobo, ki bo nato lah-
ko služila svojemu namenu 
preko celega leta. Dodatna 
dela bodo vredna 430 tisoč 
evrov, je še razložil župan.

Obnovili vhodni portal
V Tavčarjevem dvorcu na Visokem tudi letos nadaljujejo obnovo. Pred časom so strokovnjaki iz 
Restavratorskega centra Ljubljana končali prenovo vhodnega portala, v kletnih prostorih pa v teh dneh 
končujejo gradnjo sanitarij.

Obnovljen vhodni portal / Foto: Gorazd Kavčič

Ta čas gradijo sanitarije v kletnem delu stavbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kamnik – Občina Kamnik 
se je dražbe sicer udeleži-
la, vendar pri uveljavljanju 
predkupne pravice ni bila 
uspešna, so nam sporočili z 
občinske uprave. Kot je raz-
vidno iz zapisnika, ki nam 
ga je posredoval stečajni up-
ravitelj premoženja Kemij-
ske industrije Kamnik, se je 
dražbe udeležilo devet dra-
žiteljev. Izklicna cena za 
kompleks, ki stoji na sever-
nem robu nekdanje kam-
niške smodnišnice, je zna-
šala 250 tisoč evrov, na kon-
cu pa je bilo na dražbi us-
pešno podjetje SMJ Tehni-
ka s sedežem v Kamniku, 
ki je kompleks odkupilo po 
ceni 371 tisoč evrov. Podjetje 

se ukvarja s prodajo varilnih 
aparatov, tračnih žag za re-
zanje kovine in drugih ma-
terialov za varjenje. 

Občina je za nakup zem-
ljišča v nedavno spreje-
tem rebalansu proračuna 
zagotovila 350 tisoč evrov 
sredstev. Na območju pa so 
želeli urediti površine za 
šport in rekreacijo ter turi-
zem, je takrat povedala di-
rektorica občinske uprave 
Maja Sušnik. Občina se je 
za nakup kompleksa pote-
govala po tem, ko v prime-
ru prodaje Katzenberga, 
nekdanje upravne stavbe 
smodnišnice, ni uveljavlja-
la predkupne pravice in jo 
je na javni dražbi za 310 ti-
soč evrov kupila kamniška 
družba VPS Svetovanje.

Občina ni uspela  
z nakupom
Občini Kamnik na četrtkovi javni dražbi ni uspelo 
uveljaviti predkupne pravice za nakup poslovnega 
kompleksa nekdanje Kemijske industrije Kamnik.

Škofja Loka – Iz Škofje Loke obveščajo o delni dolgotrajni 
zapori Ceste talcev zaradi sanacije opornega zidu. Cesta 
talcev med priključkom za gostilno Inglič in priključkom za 
Osnovno šolo Škofja Loka - Mesto bo zaprta od od 24. julija 
do 25. avgusta. Na isti lokaciji in v istem terminu bo v času 
izven prometnih konic vzpostavljena tudi občasna popolna 
kratkotrajna zapora ceste.

Zapora ceste pri Ingliču

Mateja Rant

Žiri – Novo športno dvorano, 
ki predstavlja največji pro-
jekt v zgodovini samostoj-
ne občine, bodo začeli gra-
diti avgusta, zaključek vseh 
del pa predvidevajo jeseni 
2020. Naložba bo po bese-
dah župana Janeza Žaklja 
vredna dobrih osem milijo-
nov evrov. Kot so pojasnili 
na občini, sta obstoječa telo-
vadnica in stari del žirovske 
šole v uporabi že več dese-
tletij, vmes so se že večkrat 
spremenili standardi in nor-
mativi, ki jih za te objekte 
predpisuje ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport. »Normativi oziroma 
zahteve so vedno višje, tudi 
življenjski slog občanov se je 
v zadnjih dvajsetih letih ob-
čutno spremenil, rekreacija 

je dobila pomembnejšo vlo-
go v njihovem vsakdanjem 
življenju,« so pojasnili na 
občini in dodali, da jih je vse 
to vodilo k pripravi projektov 
in dokumentacije za izpol-
nitev predpisanih pogojev 
za prostore šole ter prosto-
ra za izvajanje šolskih špor-
tnih dejavnosti, klubskih de-
javnosti in ostalih rekreativ-
nih aktivnosti.

Gradnjo načrtujejo v dveh 
delih, in sicer se bo izvaja-
lec najprej lotil gradnje nove 
večnamenske tripolne dvo-
rane, ob kateri bodo uredi-
li tudi šest garderob, kabi-
net za učitelja, gimnastično 
jamo, plesno oziroma vad-
beno dvorano, prostor za 
fitnes, prostor za borilne ve-
ščine, prostor za balvansko 
plezanje in prostor v pritlič-
ju, ki ga nameravajo oddajati 

v najem pod tržnimi pogoji. 
V avli športne dvorane bo 
tudi manjši lokal. Sočasno 
bodo gradili še povezovalni 
del med obstoječimi šolski-
mi prostori in novo dvorano, 
v katerem bodo uredili novo 
kuhinjo, večnamenski pros-
tor z jedilnico, dve igralnici 
za vrtec, dve učilnici in pro-
store za upravo z zbornico za 
učitelje. Sledila bo odstrani-
tev obstoječe športne dvora-
ne, na tej lokaciji pa je potem 
predvidena ureditev parki-
rišč. Po zaključku prvega 
dela bodo nadaljevali z grad-
njo šolskega poslopja na juž-
ni strani večnamenske dvo-
rane, sledi še odstranitev sta-
re šolske stavbe, na mestu 
katere bodo potem prav tako 
uredili dodatna parkirišča za 
potrebe šole in nove športne 
dvorane.

Del projekta gradnje špor-
tne dvorane je tudi nov in 
sodoben atletski stadion, 
ki so ga uradno odprli ko-
nec maja, naložba pa je bila 
vredna okrog pol milijona 
evrov. S premikom atlet-
skega stadiona proti seve-
ru so omogočili umestitev 
nove dvorane in povezoval-
nega dela. Sočasno z grad-
njo atletskega stadiona so 
urejali tudi kanalizacijo, vo-
dovod in izboljšali poplavno 
varnost za območje šole in 
bližnjega naselja Polje. S to 
naložbo so pridobili sto me-
trov steze za sprint, dvesto-
metrsko tekaško stezo in 
košarkarsko igrišče s tarta-
nom. V sklopu stadiona, ki 
je eden sodobnejših na Škof-
jeloškem, je tudi rokometno 
oziroma nogometno igrišče 
in zunanji fitnes.

Avgusta začetek gradnje dvorane
Župan Žirov Janez Žakelj je minuli petek z izbranim izvajalcem, ki je bil na razpisu izbran kot 
najugodnejši ponudnik, podpisal pogodbo za gradnjo večnamenske športne dvorane s povezovalnim 
delom ob osnovni šoli v Žireh.

Občina bo za izvedbo so-
časne gradnje komunalne 
infrastrukture v dveh letih 
najela tri milijone evrov po-
sojila, ostalo pa bo zagotovi-
la iz občinskega proračuna, 
pretežni del v letih 2018 in 
2019, nekaj malega pa tudi 
v 2020, je še razložil. 

Sočasna gradnja preosta-
le infrastrukture bo poteka-
la po vseh vaseh in zaselkih, 
kjer bo potekala tudi grad-
nja fekalne kanalizacije, je 
poudaril župan. Pogodbe-
na vrednost del za gradnjo, 
predvsem pa obnovo obsto-
ječega javnega vodovoda, ki 
je že zelo dotrajan, znaša 
3,1 milijona evrov. Dobre tri 
milijone evrov bo stala grad-
nja meteorne kanalizacije, 
ki se je bodo po županovih 
besedah najbolj razveselili 
na območjih Zgornjih Pir-
nič, Verja, Vaš, Goričan in 
Rakovnika, kjer imajo pre-
bivalci velike težave ob vsa-
kem hujšem nalivu. Za re-
konstrukcijo ceste Vikrče–
Tacen pa bo občina nameni-
la 593 tisoč evrov. 

»Skupna pogodbena vred-
nost gradbenih del znaša 

torej 6,78 milijona evrov, 
kar je za našo občino, ki ima 
letno realizacijo proraču-
na okoli 14 milijonov evrov, 
od tega pa za investicije na-
menja od tri do štiri milijo-
ne evrov, finančno zelo zah-
teven projekt, poleg tega pa 
tri milijone evrov dodajamo 
h kohezijskim sredstvom za 
izgradnjo fekalne kanaliza-
cije,« je poudaril Smole, ki 
upa, da bodo naročena dela 
izvedena pravočasno. »Pri 
tako velikih projektih se za-
gotovo pojavljajo težave. Gre 
vendarle za mati vseh pro-
jektov v Medvodah, z vsako 
pogodbo, ki jo na novo pod-
pišem, sem o tem še bolj 
prepričan,« še razmišlja.

Tudi prvi mož IMP-ja 
Franc Žmavc pričakuje, da 
bodo dela izvedli kakovo-
stno in končali v dogovorje-
nem roku. »Zavedamo se, da 
danes ni problem samo pri-
dobiti takšno pogodbo, am-
pak da jo tudi izvedeš, kaj-
ti pomanjkanje izvajalcev in 
delovne sile je trenutno pri-
sotno. Na ta projekt smo se 
zelo dobro pripravili, naše 
ekipe so pripravljene, čaka-
mo samo, da obrnemo ključe 
in začnemo kopati,« je dejal.

Medvode postajajo  
veliko gradbišče
31. stran
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Igor Kavčič

Kranj – Prešernov gaj, ka-
mor so v 19. stoletju po ne 
ravno dolgem zemeljskem 
bivanju k večnemu počitku 
odšli trije pomembni prebi-
valci Kranja, pesnika France 
Prešeren in Simon Jenko ter 
izumitelj fotografije na stek-
lo Janez Puhar, in je v novo-
dobnem času park, je v pe-
tek gostil glasbeno skupino 
Tantadruj. Prej omenjenim 
v čast. Skupina, ki že tri de-
setletja goji tradicijo uglas-
bitev poezije slovenskih pe-
snikov tako, da jih na izviren 
način povezuje z avtorsko 
glasbo, je namreč predsta-
vila nekaj novih uglasbitev 
Prešerna, Jenka, tudi Puhar-
ja, ki je glasbenike navdah-
nil s skladbo Lovska.

Tantadrujevci v osnovni 
postavi Boštjan Soklič (kita-
ra, glas), Mateja Blaznik (ki-
tara, glas) in Aleš Hadalin 
(glas) so k muziciranju pova-
bili odlične glasbene goste. 
Z njimi so v različnih kom-
binacijah zaigrali Vid Sark 
(flavta), Bojan Šen (mando-
lina) in Aleš Koren (violina). 
Trubadurje je gostil sam 
Ivan Cankar v reinkarnaciji 
Petre Puhar, zato je publika, 
ki je dodobra napolnila pavi-
ljon sredi Gaja, najprej sli-
šala nekaj uglasbitev njego-
vih pesmi. Sledile so nekate-
re manj znane prej omenje-
nih avtorjev, ob gromkem 
aplavzu pa so nas glasbeni-
ki ob zaključku nagradili še s 
čudovito Cankarjevo Kamor 
jim veli vihar, ravno pravimi 
besedami za današnji čas. 

Za tri gajevce in druge
Skupina Tantadruj je v Prešernovem gaju igrala 
Prešerna, Jenka, Puharja, Cankarja ...

Petra Puhar v Cankarjevi podobi je k igranju pesnikov iz 
Gaja povabila skupino Tantadruj z gosti. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Selca – Avstrijski kulturni 
forum je v počastitev začet-
ka polletnega predsedovanja 
Avstrije Svetu Evropske uni-
je v Londonu organiziral fo-
tografsko razstavo na pros-
tem z naslovom Another 
Europe (Druga Evropa). Za 
osrednjo temo razstavne-
ga projekta na tako imeno-
vanih foto klopcah so dolo-
čili evropsko kulturno dedi-
ščino. Da si Britanci v svo-
ji prestolnici lahko ogleda-
jo, iz skupnosti kako kultur-
no različnih in bogatih držav 
odhajajo, bi jih lahko zbod-
li ob brexitu, ki so ga sami 
izbrali.

Organizator je v sodelo-
vanju z londonskim kura-
torjem Hamishem Parkom 
iz vsake od 28 držav članic 
Evropske unije k sodelova-
nju povabil enega fotogra-
fa. Slovenijo tako zastopa 
Andrej Tarfila iz Selc. »Se-
veda mi povabilo k sodelo-
vanju zelo veliko pomeni, 
hkrati pa si štejem v čast, da 
edini zastopam državo Slo-
venijo. To ni svetovni nate-
čaj, kamor fotografi sami 
pošiljamo fotografije, am-
pak so organizatorji razsta-
ve – ob sicer množici odlič-
nih slovenskih fotografov 
– poiskali in izbrali mene. 

Vsekakor prijeten občutek, 
da si opažen na mednarodni 
fotografski sceni, hkrati pa 
je to zame tudi nova izkuš-
nja,« je ob razstavi povedal 
samostojni fotograf Andrej 
Tarfila, stalni sodelavec Go-
renjskega glasa, ki fotografi-
ra tudi za nekatere tuje foto-
grafske agencije. 

Kot je ob tem povedal, je 
sprva za razstavo namenil 
fotografijo klekljarice, ker pa 
je koncept razstave predvi-
deval bolj globalno predsta-
vitev Slovenije in ne zgolj 
lokalnih posebnosti, sta se 
skupaj s kuratorjem Parkom 
odločila za eno njegovih naj-
bolj prepoznavnih fotogra-
fij Sorško polje. S fotogra-
fijo cerkvice in električnih 
daljnovodov na Sorškem po-
lju je namreč leta 2016 zma-
gal na nacionalnem Sonyje-
vem izboru in potem v odpr-
ti kategoriji še na glavnem 
natečaju Sony World Photo-
graphy Awards.

Osemindvajset fotografij 
na razstavi je postavljenih v 
zelo prehodnem delu Lon-
dona med železniško po-
stajo Kings Cross in poslov-
no stavbo Googla. Želja or-
ganizatorjev je namreč bila, 
da bi si fotografije ogledalo 
čim več ljudi. Po meritvah 
pretočnosti gre mimo mi-
lijon ljudi na mesec. Vsak 

fotograf je tudi predstavljen 
v nekaj besedah – o Andre-
ju je zapisano, da pri foto-
grafiranju rad išče poseb-
ne trenutke, v katerih naj-
de skrita sporočila, sicer ne-
vidna očem običajnih ljudi. 
Na povabilo slovenske am-
basade v Londonu, ki je pos-
krbela za njegovo pot in na-
mestitev, se je odprtja raz-
stave udeležil tudi sam, pri-
sotna pa je bila tudi sloven-
ska kulturna atašejka v Lon-
donu Špela Vrbnjak. »Ide-
ja razstave fotografij na 

klopcah se mi zdi zelo za-
nimiva in je na prizorišču 
tudi dobro sprejeta. Od šte-
vilnih ljudi z ambasad dru-
gih evropskih držav sem do-
bil zelo dobre odzive, da je 
moja fotografija med zani-
mivejšimi,« je še dejal An-
drej Tarfila. 

Razstava bo v Londonu na 
ogled do 9. avgusta, v Avstrij-
skem kulturnem forumu pa 
imajo željo, da bi jo selili tudi 
po drugih evropskih prestol-
nicah. Naslednjič torej mor-
da tudi v Ljub ljani.

Sorško polje na londonski klopci
Osemindvajset fotografov iz prav toliko evropskih držav članic Evropske unije se predstavlja na razstavi 
na prostem v Londonu. Slovenijo zastopa Andrej Tarfila iz Selc s fotografijo Sorškega polja.

Andrej Tarfila pred svojo fotografijo na razstavišču na 
prostem v Londonu / Foto: arhiv Andreja Tarfile

Igor Kavčič

Bled – Leto je naokrog in 
spet je čas za Okarino, ki ve-
lja za največji slovenski festi-
val etno glasbe, s svojo 28. iz-
vedbo pa tudi festival z naj-
daljšo neprekinjeno tradi-
cijo. Na osrednjem koncer-
tnem prostoru jezerski pro-
menadi (dva koncerta bos-
ta na Blejskem gradu) je fe-
stival včeraj odprl povratnik 
z lanske Okarine senegalski 
glasbenik Seckou Keita, ki se 
mu je tokrat na odru pridru-
žila valižanska harfistka Ca-
trin Finch. O letošnjem pro-
gramu festivala – nad orga-
nizacijo skrbi Zavod za kul-
turo Bled – je spregovoril 
njegov pobudnik in vsa leta 
umetniški vodja Leo Ličof, 
ki je tudi izbral letošnje na-
stopajoče. Med vrhunci le-
tošnjega festivala bo zago-
tovo ena velikih svetovnih 
»godb na pihala« romunski 
orkester Fanfare Ciocarlia, s 

svojo postavo bo nastopil vir-
tuoz na kitari Richard Tho-
mpson, festival pa bo zaklju-
čila kraljica etno-hip hop fu-
siona Natacha Atlas.

»Slovenija ima več odlič-
nih etno skupin, ki pa so tudi 
sicer precej prisotne na slo-
venskih prizoriščih. Mi išče-
mo ekskluzivnost, torej glas-
benike, ki še niso ali pa zelo 
poredko nastopajo v Slove-
niji. Večinoma gre za sesta-
ve in posameznike, ki so na 
festivalu prvič, nekaj pa je 
tudi takih, ki se po uspešnih 
nastopih pred leti, na Bled 
vračajo,« na vprašanje, za-
kaj na festivalu letos ni slo-
venskih glasbenikov, odgo-
varja Leo Ličof in v nadalje-
vanju predstavi letošnji pro-
gram. Že danes bo nastopila 
zasedba Mokoomba iz Zim-
babveja, ki kombinira tradi-
cionalno in moderno glas-
bo z močnim afriškim pri-
okusom. »To je ples mlade 
Afrike z Viktorijinih slapov,« 

poudarja Ličof. V sredo in če-
trtek sledita dva koncerta na 
gradu. Grški kitarist in skla-
datelj Dimitris Mystakidis 
preigrava grško tradicional-
no glasbo, imenovano rem-
betiko. Igral bo tudi pesmi 
grških izseljencev v Ameriko 
in se s tem v glasbenem slo-
gu približal bluesu. S čudo-
vitim žametnim glasom in 
in kitaro zdravilno moč po-
daja Waldemar Bastos, ro-
jen v Angoli, ki bo igral glas-
bo, ki se je razvijala v portu-
galskih kolonijah. Petkova 
zasedba dekleta z bas kitaro 
Manou Gallo iz Slonokošče-
ne obale prinaša še eno glas-
bo, povezano z afriškimi ko-
reninami, tokrat v sodobni 
preobleki funka, džeza, sou-
la in bluesa, ki ga združu-
je v večplastne glasbene ko-
laže. Zasedba Gato Preto iz 
Mozambika je avtorski pro-
jekt raperke Gato Misterio-
se in skladatelja in aranžer-
ja Leeja Bassa. Njun nastop 

je futurističen in unikaten. V 
nedeljo bo sledila mednaro-
dna zasedba Bokanté. Glas-
ba z Guadalupov govori o kri-
zi beguncev, rasizmu, člove-
škem trpljenju, uničujočem 
odnosu do narave.

Drugi teden začenja sim-
patična mlada francoska sku-
pina Deluxe, ki krmari med 
džezom, hiphopom, sou-
lom, funkom. Ne bo manj-
kalo glasbenih presenečenj. 
Los Mirlos iz Peruja se ime-
nujejo po črnem kosu, so kra-
lji glasbene zvrsti cumbia. 
Glasba iz sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja še vedno 
zveni sveže. Ime Dakh Da-
ughters si je nadelo sedem 
glasbenic iz Ukrajine, ki pre-
igravajo različne instrumen-
te. Dekleta so aktivistke, nji-
hova glasba je ezoterična, ek-
lektična, nekakšen frik kaba-
ret z dodatkom punk energi-
je. Sledil bo že omenjeni Ri-
chard Thompson, izvrsten 
kitarist, ki bo zagotovo ena 

izmed poslastic letošnjega 
festivala. Edini dan z dve-
ma nastopoma bo 3. avgust, 
najprej se bo predstavil Yip's 
Children's Choir iz Hon-
gkonga, sledila pa bo skupi-
na dvanajstih glasbenikov 
Fanfare Ciocarlia z romun-
sko-moldavske meje. Pra-
vi Balkan, ki bo všeč metal-
cem in rokerjem, džezistom 
in etno frikom. Prvo avgu-
stovsko soboto bo sledil sa-
ksofonist, raziskovalec zvoka 

Guillaume Perret iz Francije, 
ki bo navdušil predvsem lju-
bitelje »močnih« koncertov. 
Festival bo v nedeljo, 5. avgu-
sta, zaključila znana glasbe-
nica egiptovsko-izraelskega 
porekla Natacha Atlas, ki bo 
poskrbela za fuzijo arabske 
in zahodne glasbe.

Naj dodamo, da so vsi 
koncerti razen dveh na Blej-
skem gradu, kjer šteje vstop-
nina na grad, brezplačni. Na 
poslušanje.

Na Okarino po glasbe sveta
Včeraj se je s koncertom harfistke Catrin Finch in Seckoua Keite, glasbenika na kori, začel 28. Okarina 
festival Bled. V štirinajstih dneh se bo na Blejskem gradu in na jezerski promenadi zvrstilo petnajst 
vrhunskih glasbenih skupin in posameznikov iz Evrope, Afrike, Južne Amerike in Hongkonga.

Francoski raziskovalec zvoka Guillaume Perret bo nastopil 
predzadnji dan festivala. / Foto: arhiv Okarina Festivala Bled
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Vilma Stanovnik

Radovljica – Na tretji tekmi 
svetovnega pokala v težav-
nosti v francoskem Brianco-
nu je z vrhom finalne sme-
ri prepričljivo na najvišjo 
stopničko stopila Janja Gar-
nbret (Šaleški AO), edini slo-
venski finalist Domen Ško-
fic (ŠPO PD Radovljica) pa 
si je po enoletnem premo-
ru od zmagovalnega odra v 
Franciji priplezal bronasto 
medaljo. Po polfinalnem vo-
dilnem položaju je moral v 
finalu sicer priznati premoč 
zmagovalcu Nemcu Alexan-
dru Megosu in drugouvršče-
nemu Francozu Romainu 
Desgrangesu. 

»Občutek ob tretjem mestu 
je, kot da bi zmagal. Težko mi 
je bilo startati kot zadnji, ker 
sem polfinale res super odple-
zal. S plezanjem sem zelo za-
dovoljen, predvsem pa sem 
vesel, da sem iz tekme v tek-
mo bolj sproščen, vedno bolj 
znam pokazati, kaj sem natre-
niral v pripravljalnem obdob-
ju,« je povedal 24-letni Domen 
Škofic iz Vrbenj, ki je sezono 

začel s sedmim in četrtim 
mestom, slast zmagovalnega 
odra svetovnega pokala pa na-
zadnje okusil julija lani v Vil-
larsu, kjer je bil drugi.

V ženskem finalu so med 
najboljšo osmerico nastopile 
kar štiri naše tekmovalke, kar 
se je zgodilo drugič v zgodo-
vini svetovnega pokala, prvič 
novembra 2007 na tekmi v 
Valencu. V takratnem fina-
lu je bila tudi Mina Markovič 
(ŠPK Plus), ki si je v svojem 
prvem letošnjem finalu v Bri-
anconu priplezala peto mes-
to. Vita Lukan (ŠPO PD Ra-
dovljica) in Mia Krampl (AO 
PD Kranj) sta drugič v karie-
ri nastopili v članskem finalu 
ter se uvrstili na šesto oziro-
ma sedmo mesto, kar je naj-
boljša uvrstitev za 17-letno 
Radovljičanko do zdaj, med-
tem ko je 18-letna tekmoval-
ka z Golnika prav na rojstni 
dan izenačila svoj najboljši 
dosežek iz lanskega Chamo-
nixa.

Športnoplezalno karava-
no nova tekma čaka že pri-
hodnji konec tedna v itali-
janskem Arcu.

Na stopničkah tudi Škofic

Domen Škofic (desno) si je po enem letu znova priplezal 
mesto na zmagovalnem odru. / Foto: Luka Fonda

Jože Marinček

Murska Sobota, Domžale – 
Konec tedna se je začelo dr-
žavno nogometno prvenstvo 
v prvi SNL Telekom. Triglav 
je gostoval v Murski Soboti in 
se vrnili z osvojeno točko, saj 
je bil rezultat 1 : 1. Mura je v 22. 
minuti uspela zabiti premier-
ni prvoligaški zadetek. Po po-
daji Matica Maruška je žogo v 
mrežo Kranjčanov preusme-
ril Arh Česen. A veselje doma-
činov ni trajalo dolgo. Napako 
branilcev Mure Boškovića in 
Peričića je izkoristil Tom Žu-
rga, ki je iz oči v oči suvere-
no matiral vratarja Šafarića. 
Mura pritisnila na gol Tri-
glava in si pripravila številne 
priložnosti, a vratarja Cura-
novića niso uspeli premaga-
ti. »Igrali smo disciplinirano, 
kompaktno in kombinator-
no. Žal nismo izkoristili nekaj 
zrelih priložnosti. Dobra tek-
ma obeh moštev in zaslužena 
delitev točk,« je črto pod dvo-
bojem potegnil glavni trener 

NK Triglav Dejan Dončić. 
Nogometaši Domžal so z 2 

: 0 na domačem igrišču pre-
magali ekipo Krškega. Šele v 
69. minuti so domači navijači 
dočakali prvi gol v sezoni v slo-
venski ligi. Po zmedi v kazen-
skem prostoru je Bizjak po-
dal Gnezdi Čerinu, ta je stre-
ljal, a je vratar Zalokar žogo že 
skorajda ustavil. Z golove črte 
jo je skušal izbiti Tomaž Zak-
rajšek, kar pa je naredil tako 
nespretno, da je žogo pod 
prečko poslal v lasten gol. Ko 
je že kazalo, da se bodo Dom-
žale morale zadovoljiti z mini-
malno zmago, se je Mujan od-
ločil za močan strel od daleč in 
žoga je končala v mreži, tako 
da je bila tekma dokončno od-
ločena. 

Tekme drugega kroga bodo 
nogometaši odigrali konec te-
dna, že v četrtek pa Domža-
le, ki so se na povratni tekmi z 
rezultatom 1 : 1 proti Širokem 
Brijegu uvrstile v drugi krog 
evropskih kvalifikacij, čaka 
obračun pri ruski Ufi.

Točka Triglavu, tri točke 
Domžalam

Vilma Stanovnik

Kranj – Lahko bi napisali, da 
na kranjski mivki letos ni 
bilo nič novega. Pa vendar 
ni čisto res, saj je bilo prizo-
rišče tekmovanja iz tradicio-
nalnega pred občinsko stav-
bo letos prestavljeno na Slo-
venski trg. Je pa res, da so na-
vijači kljub bolj kislemu vre-
menu v soboto na odločilnih 
obračunih znova napolnili 
tribune.

V ženski konkurenci je 
bil finale ponovitev lanske-
ga, saj sta se Tjaša Jančar 
in Tjaša Kotnik pomerili z 
Ano Skarlovnik in Jeleno 
Pešić. Jančarjeva in Kotni-
kova sta bolje začeli in kaza-
lo je, da bosta zlahka osvoji-
li prvi niz. Pri rezultatu 18 : 7 
pa sta s štirimi zaporednimi 
točkami izkušeni Skarlov-
nikova in Pešićeva prisilili 
nasprotnici k odmoru. Pre-
den je njuno serijo prekini-
la Kotnikova, sta dosegli še 
dve točki, a kljub temu na 
koncu izgubili prvi niz. Dru-
gi niz se je začel bolj izena-
čeno, vendar pa sta aktualni 
državni prvakinji zasluženo 
slavili z rezultatom 2 : 0 (21 : 
14, 21 : 18).

Že prej sta na deževni tek-
mi za tretje mesto Nina in 
Tajda Lovšin z 2 : 0 (21 : 14, 
21 : 15) premagali Niko Bevc 
in Kajo Kersnik.

V boju za tretje mesto sta 
v moški konkurenci zmaga-
la Jernej Potočnik in Gregor 
Lah, ki sta z 2 : 0 (21 : 18, 21 : 
17) premagala Nejca Marov-
ta in Črtomira Bošnjaka.

Zadnjo tekmo večera pa 
je bil moški finale. Že na za-
četku se je izkazal Tadej Bo-
ženk in poskrbel za vodstvo 
s 3 : 0. Žiga Kumer in Rok 

Možič sta izenačila na osmi 
točki in prvi niz je bil izena-
čen vse do končnice, ko sta 
bila uspešnejša Boženk in 
Danijel Pokeršnik. V dru-
gem nizu je prvo točko os-
vojil Kumer, Možič pa je z 
blokom dodal še eno. Mla-
da odbojkarja sta narekovala 
tempo igre in precej namu-
čila aktualna prvaka. Vodila 
sta že s 15 : 12, a v končnici 
sta bila Pokeršnik in Boženk 
boljša in slavila z 2 : 0 (21 : 19, 
21 : 18). Za Pokeršnika je to 
že sedmi naslov državnega 

prvaka, s čimer se je izena-
čil na drugem mestu s Sa-
mom Miklavcem, zadnje 
tri pa je osvojil prav v paru 
z Boženkom. »Pričakova-
la sva takšen finale. Niti za 
trenutek nisva podcenjeva-
la nasprotnikov, saj sta fanta 
skozi celoten turnir dokaza-
la, da imata željo in pogum 
premagati vsakogar. Dob-
ro je, da sva ostala zbrana in 
v zaključkih nizov naredi-
la točno to, kar sva se dogo-
vorila,« je povedal Tadej Bo-
ženk.

Prvaki so ubranili naslov
Po uvodni vročini se je v soboto zvečer v kislem vremenu letošnje državno prvenstvo v odbojki na 
mivki zaključilo z zmagoslavjem Tjaše Jančar in Tjaše Kotnik ter Tadeja Boženka in Danijela Pokeršnika.

V ženskem finalu sta znova slavili Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik. / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Krvavec – Letošnje državno 
prvenstvo za gorske kolesar-
je v olimpijskem krosu je po-
tekalo v organizaciji društva 
Bam.bi in v sodelovanju z 
Bike Parkom Krvavec.

Traso članske kategorije je 
predstavljal 3,5-kilometrski 
krog s 150 metri višinske raz-
like. Od startno-ciljnega pros-
tora pred hotelom Krvavec je 
kolesarje pot vodila po prvem 

delu proge Panorama in Je-
zerca do Kriške planine, sledil 
je krajši, a strm vzpon in nato 
spust po spodnjem delu proge 
Panorama. Najdaljši vzpon je 
v nasprotni smeri proge Bam-
bino potekal nazaj proti star-
tno-ciljnemu prostoru.

Ob odsotnosti lanskoletne-
ga zmagovalca Luka Mezgeca 
je s progo v elitni konkuren-
ci med moškimi najhitreje 
opravil Rok Naglič iz kamni-
škega Calcit bike teama, drugi 

je bil Gregor Dimic (Energija 
team.com), tretji pa prav tako 
Calcitov kolesar Luka Tavčar.

V ženski konkurenci je 
bila v kategoriji U23+ Eli-
te najboljša Blaža Pintarič 
(Pintatim), druga je bila Ta-
nja Žakelj (Unior devinci fa-
ctory racing) in tretja Maru-
ša Knap (Calcit bike team).

Proga je bila letos neko-
liko drugačna kot po nava-
di in je zaradi strmih klan-
cev od tekmovalcev zahtevala 

tudi precej kondicije. Čeprav 
je bila po mnenju nekaterih 
manj tehnično zahtevna, je 
kljub temu iz boja za najbolj-
ša mesta zaradi počenih pnev-
matik izločila kar nekaj favo-
ritov. Za nameček pa je pred 
koncem dirke članov zače-
lo tudi deževati, kar je zaradi 
spolzke proge dirko še dodat-
no otežilo.

»Glede na to, kako je kazala 
napoved in da se je tekmova-
nje odvijalo na Krvavcu, kjer 
jo vreme hitro lahko zagode, 
smo lahko kar veseli, da je dež 
začel šele ob koncu dirke,« 
je povedal vodja tekmova-
nja Anže Bizjak s Športnega 
društva Bam.bi, ki je po treh 
letih organiziranja prvenstev 
enduro letos prvič pripravi-
lo tudi državno prvenstvo v 
olimpijskem krosu. »Proga 
je bila zahtevna, kot se za dr-
žavno prvenstvo tudi spodo-
bi. Zadovoljni smo tudi z ude-
ležbo, saj je startalo kakšnih 
dvesto kolesarjev v vseh staro-
stnih kategorijah,« je še dodal 
Anže Bizjak.

Na krajših razdaljah so se 
pomerili tudi tekmovalci v 
nižjih starostnih kategori-
jah, amaterji ter veterani.

Olimpijski kros na Krvavcu
V nedeljo je na Krvavcu potekalo državno prvenstvo za kolesarje v olimpijskem krosu.

Približno dvesto kolesarjev v različnih starostnih kategorijah se je v nedeljo pomerilo  
na državnem prvenstvu v olimpijskem krosu.
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Jelena Justin

Nekdanji mejni prehod 
Predel je izhodišče za nekaj 
zanimivih tur, ki pa so ne-
označene, pravzaprav brez-
potje, kjer je nujen smisel 
za orientacijo. Zahtevnejši 
vzpon je na Predelske glave, 
ki se naprej nadaljuje na vrh 
Laštanovca, Skutnik in Vršič. 
Lažje dostopne, a še vedno je 
nujen smisel za orientacijo, 
so Nemške glave, naš tokra-
tni cilj. Na zemljevidih bomo 
našli še dve imeni: Zotten-
kopf ali Cime dei Mughi. 

Po gorenjski avtocesti se 
zapeljemo do izvoza Hru-
šica, od koder nadaljujemo 
naprej do Rateč. Malce pred 
Trbižem zavijemo levo pro-
ti mejnemu prehodu Pre-
del. Peljemo skozi nekdanji 

rudarski kraj Rabelj / Cave 
del Predil. Čez nekaj kilome-
trov smo pri Rabeljskem je-
zeru, kjer se začnemo vzpe-
njati na Predel. Na preho-
du parkiramo, z vzponom 
pa začnemo pri ogromnem 
mejnem kamnu (obelisk) na 
italijanski strani. 

Ko stopimo na travnik, ho-
dimo po njegovi desni stra-
ni. Ko pridemo do gozda, 
je steza dobro vidna. Strmo 
se povzpnemo v okljukih. 
Pred seboj hitro zagledamo 
grapo. Ko se ji približamo, 
zagledamo tudi možica. Po-
zor! Dobro vidna pot gre ob 
levi strani možica, vendar 
ni prava. Pri možicu zavije-
mo ostro desno mimo njega, 
naredimo dva koraka in spet 
smo na dobro vidni stezi, 
ki preči grapo in nadaljuje 

s strmim vzponom skozi 
gozd. Po dežju vzpon ni ne-
prijeten zaradi precej blatne 
poti, prepletene s številnimi 
koreninami. 

Ko pridemo iz nekakšne-
ga skalnega korita, je pred 
nami druga, kamnita grapa. 
Možica zagledamo na drugi 
strani. Prečimo še to grapo 
in nadaljujemo z vzponom. 
Ko dosežemo gost pas ru-
ševja, ga prečimo (pot je iz-
sekana). Ko izstopimo na 
plano, zagledamo možica. 
Ta nam bo še kako koristil, 
ko se bomo vračali po poti 
vzpona. Pot se malce spu-
sti in na drugi strani spet 
povzpne. Hodimo mimo 
mejnih kamnov številka 
21, 22 in 23. Ko pred seboj 
zagledamo vrh Nemške gla-
ve s trdnjavo na desni strani, 

je pred nami najzahtevnejši 
del poti; spust v strmo škrbi-
no. Potrebna je previdnost, 
saj je na poti strjen grušč, 
plezalni vložek pa je trdna 
skala, ki drži. Škrbina ima 
tudi obvoz, ki pa je bil vide-
ti zahtevnejši kot ta običajen 
spust. Na škrbini se na naši 
levi odpre globoka, ozka gra-
pa, mi pa nadaljujemo pro-
ti vrhu Nemške glave, do ko-
der nas pripelje strma, lepa 
pot. 

Nemške glave so odličen 
razglednik; Kaninsko pogor-
je, greben Poliških Špikov, 
Koštrunove špice, Viš, Lepa 
glava, Visoka polica, zadaj Ka-
mniti lovec, Kraljevska špica, 
Rabeljsko jezero, Predelske 
glave, Mangart, Jalovec, na 
dosegu roke pa Jerebica.  

Do ohranjene utrdbe se 
prebijemo skozi gosto ru-
ševje.

Sestopimo po poti vzpona. 
Škrbina je pri vzponu precej 

lažja kot pri sestopu. Pozor-
ni bodimo predvsem v delu, 
kjer je naokoli ruševje, da ne 
zgrešimo možička, ki nas bo 
pravilno usmeril. 

Ob tem le še skromen nas-
vet: ture se ne lotevajmo po 
močnejšem deževju, saj zna 
biti zaradi možnosti zdrsa na 
več mestih precej nevarna.
Nadmorska višina: 1597 m
Višinska razlika: 540 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Nemške glave (1597 n. m.)

Mejne glave
Izjemno razgledišče na meji med Italijo in Slovenijo. Z nizko višinsko razliko 
kar vabi na obisk, a odločilen je smisel za orientacijo. Možički le tam, kjer je 
res nujno potrebno.

Izhodišče vzpona je mejni prehod Predel oz. začetek vzpona ob obelisku. / Foto: Jelena Justin

Razgled na očake Zahodnih Julijcev / Foto: Jelena Justin

Z vrha pogled na predvrh in na škrbino, tehnično najzahtevnejši del poti / Foto: Jelena Justin

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Vadba za zdravo hrbtenico
Z bolečinami v hrbtenici se 

srečuje vse več ljudi. Najpo-
gostejša je bolečina v križu, s 
katero se po statistiki vsi sre-
čamo vsaj enkrat v življenju. 
Za akutno bolečino je kriva 
prevelika mehanska obre-
menitev, kar povzroči nateg 
mišic ali zdrs medvretenčne 
ploščice, običajno je to nep-
rimerna športna aktivnost, 
dvigovanje težkih bremen ali 
nenaden nepravilen gib.

Kar 25 odstotkov ljudi pa 
se sooča s kronično bolečino 
v križu. Vzroki so nepravilna 
drža, preveč sedenja, nepra-
vilna obremenitev in preve-
lika telesna teža. Za zdravo 
hrbtenico brez bolečin torej 
lahko veliko storimo sami.

Hrbtenico sestavlja od 32 
do 35 vretenc, od tega je 24 
vretenc gibljivih, preostala 
pa so med seboj zraščena in 

tvorijo križnico in trtico. Med 
gibljivimi vretenci so med-
vretenčne ploščice, obdajajo 
pa jih vezi in mišice. Hrbte-
nica tvori zelo značilno dvoj-
no S-obliko, za njeno zdrav-
je pa je zelo pomembno, da 
naravne krivine v čim večji 
meri ohranjamo.

Kaj lahko sami storimo za 
zdravje svoje hrbtenice:

1. Skrbimo za primerno te-
lesno težo – ob povečani tele-
sni teži je povečan pritisk na 
medvretenčne ploščice.

2. Skušamo zmanjšati čas 
sedenja, med dolgotrajnim 
sedenjem se skušamo raz-
gibati in raztegniti zakrčene 
mišice – razgibamo vratne 
mišice, izvedemo primik in 
odmik lopatic, upogib in iz-
teg hrbtnih mišic.

3. Med sedenjem, špor-
tom in drugimi obreme-
nitvami – predvsem med 
dvigovanjem težkih bre-
men – skušamo ohranja-
ti nevtralen položaj hrbte-
nice (ohranjanje naravnih 
krivin, predvsem v ledve-
nem delu).

4. Se redno gibamo in izva-
jamo vaje za krepitev trupa. 

Vaje za zdravo hrbtenico

Mišice, ki jih moramo 
krepiti za ohranjanje zdrave 
hrbtenice, imenujemo tudi 
stabilizatorji trupa. Sestav-
ljajo jih: globoke mišice tru-
pa (transversus abdominis, 
multifidus), površinske mi-
šice trupa (prema in pošev-
ne trebušne mišice, vzrav-
nalke trupa), trebušna pre-
pona in mišice medenične-
ga dna (MMD).

Začnemo z učenjem sti-
skanja in vadbo MMD (več 
o tem naslednji teden), na-
daljujemo pa z aktivacijo 
prečne trebušne mišice (m. 
transversus abdominis). 
Navodila: Uležemo se na 
hrbet in pokrčimo kolena, 
hrbtenico imamo v nevtral-
nem položaju – med kri-
žem in tlemi je za eno dlan 

prostora, dlan položimo na 
spodnji del trebuha. Zač-
nemo z vdihom v trebuh 
(dlan se dvigne navzgor) 
in nato z izdihom potegne-
mo popek k hrbtenici in sti-
snemo globoko trebušno 
mišico (dlan se pomakne 
navzdol). Ko imamo nad-
zor nad stiskanjem teh mi-
šic in ohranjanjem nevtral-
nega položaja, lahko zač-
nemo izvajati zahtevnejše 
vaje. To so predvsem opo-
re (planki) in stranske opo-
re ter dvigi rok in nog v leži 
na trebuhu. Ker tu nimamo 
prostora za opise vseh vaj, 
navodila zanje poiščite na 
spletu.

Poznam ogromno prime-
rov ljudi, ki so z redno vad-
bo za mišice trupa odpravili 
težave s hrbtenico, tako da je 
vredno poskusiti!
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Grega Flajnik

Kolesarjenje smo nadalje-
vali proti Solnograškim jeze-
rom. Precej časa smo kolesa-
rili po stezi, ki je nastala, ko so 
ukinili železnico, ki je pove-
zovala mesti Salzburg in Bad 
Ischel. Prvi dan smo zaklju-
čili v mestu Mondsee ob isto-
imenskem jezeru. Mesto, ki 
ga v poletnih mesecih obiš-
če veliko gostov, je znano po 
tem, da so tu našli naselje ko-
liščarjev, ki so tu živeli pred 
približno pet tisoč leti, v far-
ni cerkvi svetega Mihaela pa 
so snemali poroko Marije in 
stotnika Von Trappa iz muzi-
kala Moje pesmi, moje sanje. 

Drugi dan je bil namenjen 
obisku jezera Wolfgangsee 
in mesta Bad Ischel. Kot vsa-
ko jutri smo tudi ta dan zače-
li z jutranjo telovadbo in se s 
tem ogreli za svoje podvige. 

Po zajtrku smo se počasi 
pripravili na kolesarjenje in 
potem na pot. Prva postaja 
je bilo mesto St. Gilgen, ki 
leži na zahodnem delu jeze-
ra Wolfgangsee. Mesto je roj-
stni kraj Mozartove mame, 
tu pa je več let živela tudi nje-
gova sestra Ninerl. Še bolj 
znano mesto ob jezeru je 
St. Wolfgang, staro romar-
sko mesto, ki je bilo drugo 
največje romarsko središče 
v srednjeveški Evropi, takoj 
za Rimom. V te kraje so v po-
letnih mesecih radi zahajali 
vladarji habsburške monar-
hije. In tam, kjer je hodil ce-
sar, je živelo veliko pomemb-
nih ljudi in sta se cedila med 
in mleko. V te kraje so pred 
sto in več leti veliko investi-
rali. Tako je pred 145 leti tu 
prvič zaplula večja ladja, kar 
je bilo za jezera prava novost. 
Na bližnjo goro Schafberg še 

danes vozi zobata železnica, 
ki so jo postavili že leta 1893 
izključno v turistične name-
ne. Z njo so na razdalji 5,85 
kilometra premostili višin-
sko razliko 1190 metrov, naj-
večji naklon železnice pa je 
26 odstotkov.

Pot nas je vodila naprej do 
Bad Ischla, ki je zdraviliško 
mesto in poletna turistična 
destinacija Dunajčanov. Tu 
je namreč poleti bival tudi ce-
sar in pravi Dunajčani so mo-
rali biti tudi poleti ob njem. V 
mestu je živelo veliko ume-
tnikov, predvsem glasbeni-
kov – Franz Lehar, Johann 
in Oskar Strauss ter Anton 
Bruckner so živeli tu in igrali 
po cesarjevem naročilu. Zad-
nji avstro-ogrski cesar Franc 
Jožef naj bi prav tu podpisal 
ukaz za napad na Srbijo, s či-
mer se je pravzaprav začela 
prva svetovna vojna. Njegova 

žena Sissi pa se je rada spre-
hajala po številnih parkih in 
enega so poimenovali prav 
po njej. V mestu je veliko le-
pih zgradb, cesar pa je svojo 
skril očem obiskovalcev. Pos-
krbel je tudi skrivni rov do 
svoje ljubice, ki se je menda 
imenovala Katrin – tako kot 
bližnja gora, na katero vozi 
žičnica s prikupnimi starin-
skimi kabinami. Vračali smo 

se skoraj po isti poti, le da 
smo se ustavili v mestu Wol-
fgangsee, si ogledali prelepo 
baročno cerkev z gotskim ol-
tarjem in se nato z ladjico pe-
ljali na drugo stran jezera na-
zaj v Mondsee. Zvečer smo se 
odpravili v bližjo restavracijo 
na okusno večerjo. Kako ne 
– saj smo ta dan prekolesari-
li 88 kilometrov in naredili 
več kot 450 višinskih metrov. 

Ravno prav, da nam je ostalo 
še nekaj moči za večerno pre-
pevanje. Kot se kraju in času 
spodobi, smo zapeli tudi pe-
sem Beli cvet (Edelweiss) iz 
muzikala Moje pesmi, moje 
sanje. Latnik hotela gospod 
Willi nam je že toliko zaupal, 
da smo sami iz njegovega 
hladilnika vzeli pijačo in pla-
čali šele naslednji dan – tudi 
to se včasih dogaja. 

Kolesarsko potepanje po 
Solnograškem (2. del)

Vedno veseli; v ozadju gora Schafberg, na katero pelje zobata železnica.

Vilma Stanovnik

Bled – Čeprav je zjutraj kaza-
lo, da bo letošnji blejski plaval-
ni izziv moker tako v vodi kot 
na kopnem, se je pred star-
tom petkilometrske preizkuš-
nje pokazalo sonce in tekmo-
valci so navdušeno skočili v 22 
stopinj Celzija toplo jezero.

»Že štiri leta se udeležu-
jem maratonov, prej sem bil 
tudi triatlonec. Ker sem zbo-
lel za rakom, sem se odločil 
samo za plavanje – in to poč-
nem zlasti za zdravje in svo-
jo dušo,« je povedal Marko 
Conjar iz Kamnika.

»Na maraton sem prišla, 
ker sem pač doma tukaj na 
Bledu in priložnosti nisem 
želela izpustiti. Zame je to 
dober trening, nisem pa si 
postavljala tekmovalnih ci-
ljev,« je povedala olimpij-
ka Špela Perše, sicer članica Plavalnega kluba Gorenjska 

banka Radovljica, ki jo nas-
lednji teden čaka nastopa 
na evropskem prvenstvu na 
Škotskem. »Na evropskem 
prvenstvu se bom potrudila 
plavati po najboljših močeh, 
upam pa, da bo to zadoščalo 
za uvrstitev med najboljših 
16,« je povedala Špela, ki je 
bila na Bledu s časom 1;07:39 
na pet kilometrov dolgi pro-
gi najhitrejša v ženski kon-
kurenci. 

V moški konkurenci je s ča-
som 1;05:48 zmagal Vito Vo-
denik, prav tako tekmovalec 
Plavalnega kluba Gorenjska 

banka Radovljica. Na krajši, 
1250 metrov dolgi razdali, je 
s časom 18:25 zmagala Zala 
Pogačar, v moški konkuren-
ci pa s časom 18:22 Christof 
Wandratsch.

Blejskega plavalnega izzi-
va se je udeležilo tudi 15 mla-
dih plavalcev iz Južne Afri-
ke, ki so po besedah trenerja 
Nevilla Schmitta prišli pred-
vsem po mednarodne izku-
šnje, uživali pa so tako na 
Bledu kot v petek zvečer na 
Kranfestu.

»Zadovoljni smo z udelež-
bo več kot 160 plavalcev iz 15 
držav, kar je skoraj štirikrat 

toliko kot lani. Dobili smo 
veliko pohval – predvsem 
gostov iz Avstrije in Nemči-
je. Veseli smo, da se je pri-
reditve udeležilo veliko zna-
nih plavalk in plavalcev, med 
drugim je plaval tudi nekda-
nji svetovni prvak in svetov-
ni rekorder v plavanju čez 
preliv iz Francije v Anglijo 
Christof Wandratsch. Po-
sebna zahvala pri organiza-
ciji gre Sava hotelom, ki so 
omogočili kremne rezine 
za udeležence, in Turizmu 
Bled, ki je podprl našo prire-
ditev,« je povedal vodja tek-
movanja Juš Veličković.

Navdušeni so skočili v jezero
Kranjsko plavalno društvo Zvezda je v sodelovanju z Veslaško zvezo Slovenije pripravilo Blejski plavalni 
izziv, ki je privabil tako športnike kot rekreativce iz Slovenije in tujine.

Blejski plavalni izziv je privabil več kot 160 plavalk in plavalcev iz Slovenije in tujine.

Špela Perše

Vilma Stanovnik

Železniki – Tekma lokostrel-
cev za zlato čipko je tokrat po-
tekala drugo leto, hkrati pa 
je bila to tudi četrta tekma 
3D-slovenskega pokala tra-
dicionalnih lokov in je štela 
tudi za prvo občinsko prven-
stvo občine Železniki. Orga-
nizatorji iz Društva lokostrel-
cev Eisnern so na travnik in v 
gozd nasproti smučišča Ru-
dno pri Ribiškem domu Že-
lezniki zvabili skoraj sto loko-
strelk in lokostrelcev. Na kon-
cu sta si zlati čipki za najboljši 
rezultat zaslužila Branko Gra-
hovar (VLR Vilijem) v moški 
kategoriji in Tanja Ljubej (LD 
Ishi) v ženski kategoriji. »Naše 
društvo je staro tri leta, lani pa 
smo podobno tekmo organi-
zirali prvič. Združili smo jo s 
čipkarskimi dnevi in tudi le-
tos so lokostrelke in lokostrel-
ci tekmovali za zlato čipko, 
čeprav so bili čipkarski dnevi 
tokrat malo prej. Lani se je tek-
movanja udeležilo koli petde-
set tekmovalcev in tekmovalk, 
letos pa že blizu sto, kar je za 

nas lepo priznanje,« je povedal 
predsednik društva Urh Dem-
šar in pojasnil, da so v društvu 
usmerjeni predvsem v poljsko 
lokostrelstvo in 3D. 

»V društvu nas je okoli 25, 
največ s tradicionalnimi loki. 
Pripravljamo tečaje in v dru-
štvu je veliko mladih, med nji-
mi tudi nekaj uspešnih strel-
cev, ki se pokažejo zlasti na 
takšnih tekmah in šolskih tek-
movanjih,« je povedal Urh 
Demšar, ki je bil vesel tudi 
evropske konkurence.

Tekmovalci so bili navduše-
ni nad lepo naravo, večina pa 
so streljali v gozdu. Cilj so bile 
3D-tarče naravne velikosti ži-
vali. »Postavili smo krog po 14 
tarč, od jazbeca, kozoroga, li-
sice, gamsa, srne do pajka in 
risov. Vsaka tarča je drugač-
na,« je še pojasnil Urh Dem-
šar in se zahvalil ekipi sode-
lavcev, članom društva in dru-
gim, ki so pripomogli k odlič-
ni organizaciji. »Zahvalju-
jem se tudi tekmovalcem, ki 
so nas obiskali v tako lepem 
številu. Se vidimo naslednje 
leto,« je še dodal Urh Demšar.

Lokostrelci za zlato čipko

Lokostrelci so uživali na tekmi v Železnikih.
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Simon Šubic

Kranj – Kljub sodnim poči-
tnicam se je na kranjskem 
okrožnem sodišču prejšnji 
teden nadaljevalo sojenje 
Dareju Gorjupu, obtožene-
mu goljufanja in izsiljevanja 
škofjeloškega podjetnika od 
oktobra 2014 do septembra 
2017, ko naj bi od svoje žrtve 
po zatrjevanju tožilstva iz-
mamil več kot pol milijona 
evrov v denarju in zlatu. To-
žilstvo ga obenem obtožu-
je tudi nedovoljene proizvo-
dnje in prometa škodljivih 
stvari za zdravljenje, ker naj 
bi nezakonito prodajal viag-
ro in njej podobne tablete. 

Sodišče je na zadnjih 
obravnavah zaslišalo nove 
priče, med njimi tudi krimi-
nalista Daria Levačiča, ki so 
ga svojci podjetnika prvi sez-
nanili z domnevnim izsilje-
vanjem in je v nadaljevanju 
vodil kriminalistično prei-
skavo, v kateri so uporabi-
li tudi prikrite ukrepe tajne-
ga opazovanja in delovanja, 
prestrezanja elektronskih 
komunikacij ter prisluško-
vanja telefonskim pogovo-
rom osumljenega Ljubljan-
čana. Levačič je pojasnil, da 
je že ob prvem obisku opa-
zil, da je bilo podjetnika zelo 
strah in je bil izredno neza-
upljiv. »Nikomur ni ničesar 
verjel, tudi ko sem mu poka-
zal kriminalistično značko, 
je dolgo trajalo, da sem ga 
prepričal, da sem dejansko 
kriminalist. Trajalo je vsaj 
kakšne pol ure, preden mi 

je le zaupal svojo zgodbo,« 
se spominja. Kot je dodal, je 
podjetnik v svoji pripovedi 
omenil toliko različnih do-
godkov in ljudi, da mu bistva 
zgodbe takoj sploh ni uspeli 
izluščiti. »Takoj se je videlo, 
da so bila določena dejstva, o 
katerih so ga ti ljudje prepri-
čali, neresnična. Na primer, 
da je vsa Škofja Loka zasede-
na s policijo, za kar smo se-
veda vedeli, da ni res. Že od 
začetka je omenjal Dareja 
Gorjupa, poleg njega pa še 
polno drugih oseb, ki pa jih 
ni nikoli videl in ni poznal. 
Predstavljene so mu bile kot 
kriminalisti, varnostniki, ta-
ksisti ...« je razložil Levačič 
in poudaril, da je obtoženi 
ustrahovanemu podjetniku 
napletel ogromno različnih 

zgodbic. »To je bil pravi 
Hollywood, najboljši reži-
ser tega ne bi znal tako nare-
diti,« je prepričan. Oškodo-
vanec pa je ob vsem tem de-
jansko verjel, da mu je Gor-
jup hotel samo dobro, je do-
dal Levačič. 

Podjetnik je velike vsote 
denarja plačeval zaradi svo-
je varnosti, da v njegovo hišo 
ne bi prišli kriminalisti, je 
nadaljevala priča. »Najbolj 
se je bal, da bi prišlo v jav-
nost, da je kupoval viagro. 
Zdaj je ta škoda že narejena. 
Z mediji se je zgodilo, kar 
se je najbolj bal.« Krimina-
list je ob tem Gorjupov zago-
vor, da mu je podjetnik pla-
čeval visoke zneske za spol-
ne usluge, označil za absur-
den. V tistem mesecu dni, 

ko so prisluškovali obtože-
nemu, se namreč Gorjup in 
podjetnik nista niti enkrat 
pogovarjala o spolnih odno-
sih, pa čeprav sta imela med 
sabo zelo odkrite pogovore, 
je razložil. »Niti enkrat v pre-
iskavi, v telefonskih pogovo-
rih, ki so bili prestreženi, in 
v njunih razgovorih v hiši ni 
bil omenjen spolni odnos ali 
kakršnokoli nudenje spol-
nih odnosov. Kar sem zas-
ledil v medijih glede spolnih 
odnosov in zneskov, ki naj 
bi jih plačeval, je absurd,« je 
prepričan kriminalist. Gor-
jupov zagovornik je na te be-
sede pripomnil, da krimina-
listi med izvajanjem prikri-
tih ukrepov tudi niso našli 
nobenega dokaza, da bi ob-
toženi komurkoli prodajal 
zdravila, pa ga tega vseeno 
obtožujejo. »Da so zdravila 
Gorjupova, smo sklepali na 
podlagi pogovorov, njegovih 
navedb, da jih bo kupil Itali-
jan – Guissepe,« je odgovo-
ril Levačič. 

Sojenje sicer zaradi do-
mnevnega sodelovanja pri 
izsiljevanju poteka tudi zo-
per Gorana Glamočanina, 
medtem ko kazenski posto-
pek zoper soobtoženega Vla-
dimirja Marinkovića vodi-
jo ločeno, saj je slednji prip-
rt v tujini. Glamočanin svo-
jo vpletenost v izsiljevanje 
odločno zanika. V isti zadevi 
sta bila obtožena tudi Marko 
Bitenc in Leonard Podgor-
nik, ki sta svoj del krivde pri-
znala in si prislužila pogojni 
kazni zapora. 

Tudi najboljši režiser tega  
ne bi znal tako narediti
Zgodbice, ki jih je Darej Gorjup, obtožen izsiljevanja škofjeloškega podjetnika, natvezel svoji žrtvi, bi 
bile vredne hollywoodskega filma, je prepričan vodja kriminalistične preiskave Dario Levačič. 

Sojenje domnevnemu izsiljevalcu Dareju Gorjupu bodo na 
kranjskem sodišču nadaljevali avgusta. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Ta teden poteka dru-
gi del nacionalne preventiv-
ne akcije za večjo varnost vo-
znikov tovornih vozil in av-
tobusov. Namen evropsko 
usklajene akcije, ki bo pote-
kala do nedelje, je spodbu-
diti te voznike k doslednej-
šemu spoštovanju prome-
tnih predpisov, so razložili 
na Javni agenciji RS za var-
nost prometa. Ob tem so po-
udarili, da se je v prvem delu 
akcije pred štirimi meseci, 
ko so ugotovili kar 227 krši-
tev cestnoprometnih pravil, 

izkazalo, da bi bilo na slo-
venskih cestah treba zagoto-
viti stalen nadzor nad tovor-
nimi vozili in avtobusi. Zato 
bosta tokratna akcija in nad-
zor usmerjena predvsem k 
preprečevanju in opozarja-
nju na najpogostejše kršit-
ve, kot so neuporaba varno-
stnega pasu, prekoračitev 
hitrosti, neupoštevanje ob-
veznih počitkov in odmorov 
ter manipulacije in goljufi-
je pri uporabi tahografov, so 
napovedali. 

Lani se je na slovenskih 
cestah zgodilo 2294 pro-
metnih nesreč. V nesrečah, 

ki so jih povzročili vozni-
ki tovornih vozil, je umrlo 
devet udeležencev (predla-
ni 14, leto pred tem pa 17) – 
po trije vozniki tovornih vo-
zil in pešci, dva potnika in 
voznik osebnega avtomobi-
la. V prometnih nesrečah z 
udeležbo voznikov tovornih 
vozil in avtobusov v zadnjih 
petih letih izstopa predvsem 
število smrtnih žrtev zaradi 
neprilagojene hitrosti. Števi-
lo umrlih voznikov tovornih 
vozil je lani ostalo enako, se 
pa je med njimi za dvanajst 
odstotkov povečalo število 
povzročiteljev nesreč. Med 

slednjimi je bil večji tudi de-
lež tujih voznikov (39 odstot-
kov), podoben trend pa se 
nadaljuje tudi letos (41 od-
stotkov). Največ prometnih 
nesreč z udeležbo vozni-
kov tovornih vozil se je sicer 
lani zgodilo v naseljih – sko-
raj polovica. Največ smrtnih 
prometnih nesreč (42 od-
stotkov) se je zgodilo na av-
tocestnem omrežju. 

Agencija za varnost pro-
meta je v letu 2016 izved-
la sistematično opazovanje 
pripetosti voznikov, pri če-
mer so se vozniki tovornih 
vozil in avtobusov izkazali 

kot najbolj tvegani vozniki 
v prometu. Rezultati opazo-
vanja pripetosti so namreč 
pokazali, da varnostni pas 
v povprečju uporabljata dva 

od treh voznikov tovornih 
vozil (potniki na sprednjih 
sedežih v tovornih vozilih v 
povprečju 63-odstotno) in le 
vsak tretji voznik avtobusa.

Nov nadzor voznikov tovornjakov
Agencija za varnost prometa ugotavlja, da bi bilo na slovenskih cestah treba zagotoviti stalen nadzor 
nad tovornimi vozili in avtobusi, ne samo občasnih.

V zadnjem enotedenskem nadzoru nad vozniki tovornih 
vozil in avtobusov so policisti ugotovili 227 kršitev. 

Simon Šubic

Ljubljana – Ljubljansko viš-
je sodišče je po poročanju 
medijev pred kratkim potr-
dilo obsodilno sodbo zoper 
24-letno Patricijo Cenček 
z Jesenic, ki je 4. februar-
ja lani v Ljubljani ubila svo-
jega partnerja, tako da ga je 
po prepiru s kuhinjskim no-
žem zabodla v prsni koš. S 
tem je postala pravnomočna 
sodba prvostopenjskega so-
dišča, ki je obtoženo decem-
bra lani obsodilo na trinajst 
let zapora. 

Obdolžena je na sodišču 
trdila, da se je njen partner 
samopoškodoval, a je sodiš-
če verjelo izpovedi policista, 
da mu je žrtev ob prihodu 
na kraj dogodka dejala, da 

ga je zabodla ona. Kot poro-
čajo mediji, je Cenčkova ve-
čer pred tragedijo partner-
ja, s katerim naj bi sicer že 
prekinila zvezo, pobrala pri 
prijatelju. Po skupnem po-
pivanju naj bi se ob odho-
du spet sprla, spor pa nada-
ljevala tudi doma. Tam naj 
bi pograbila nož in svojega 
fanta zabodla, nato pa nož 
izvlekla, kar je bilo po mne-
nju sodnega izvedenca tudi 
usodno za žrtev. Pri svojem 
dejanju je bila obdolžena 
prištevna, je še ugotovilo so-
dišče. Kranjski odvetnik Du-
šan Csipö, zagovornik obto-
žene, je za medije napove-
dal, da bo obramba zdaj ob-
sodilno sodbo z zahtevo za 
varstvo zakonitosti izpodbi-
jala na vrhovnem sodišču.

Potrdili kazen za 
uboj partnerja
Višje sodišče je potrdilo trinajstletno zaporno 
kazen Jeseničanki Patriciji Cenček. 
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v soboto znova poostreno 
nadzirali treznost voznikov. 
Ti so bili v času poostrenega 
nadzora kar vzorni, saj so se 
od skupno 115 odrejenih al-
kotestov »le« trije iztekli po-
zitivno. So pa zato policisti 
na precej pijanih in drugače 
omamljenih voznikov nale-
teli med rednim patruljira-
njem po gorenjskih cestah. 

Na območju Bleda so v 
okviru nadzora odredili 69 
preizkusov alkoholizira-
nosti in ugotovili tri kršitve. 
Naleteli so tudi na otroka, ki 
je v spremstvu svojca na par-
kirišču vozil osebni avtomo-
bil. Avtomobil so zasegli. Na 

območju Kranja so odredili 
46 preizkusov alkoholizira-
nosti, noben pa ni bil pozi-
tiven. Zaradi vožnje brez ve-
ljavnega vozniškega dovolje-
nja so zasegli en avtomobil, 
obravnavali pa so tudi vo-
žnjo v rdečo luč. Škofjeloški 
policisti so zaradi alkohola 
vožnjo prepovedali dvema 
voznikoma.

Zadnji konec tedna so po-
licisti zaradi vožnje brez vo-
zniškega dovoljenja zasegli 
še osebni avtomobil in mo-
torno kolo, iz prometa pa so 
izločili še deset opitih voz-
nikov. Dva voznika so izlo-
čili zaradi suma vožnje pod 
vplivom prepovedanih drog. 
Na Bledu je vinjen voznik 
povzročil tudi nesrečo.

Policisti vabili na alkotest



Ana Šubic

O
d četrtka do 
sobote je bil 
Kranj v zna
menju tradi
cionalnega 

Kranfesta, ki je s številni
mi glasbenimi, kulturnimi, 
kulinaričnimi in športnimi 
dogodki popestril dogajanje 
na mestnih ulicah. S seboj pa 
je prinesel tudi nekaj spre
memb. Medtem ko je bilo 
glavno koncertno prizoriš
če Kranfesta v minulih letih 
na Slovenskem trgu, je letos 
ta gostil državno prvenstvo 
v odbojki na mivki, glavni 
oder pa so preselili v mesto, 
na Glavni trg. »Spremembe 
so bile želene s strani sve
ta zavoda, programskega 
sveta in tudi Mestne občine 
Kranj. Kranfest oz. Kranj
ska noč, ki je bil sinonim za 
največjo zabavo na Gorenj
skem po številu obiskoval
cev in tudi zvenečih imenih, 
zdaj ubira drugo pot. Neka
teri so bili razočarani, ogro
mno je pa tudi takih, ki so 
spremembe pozitivno spre
jeli,« je ugotavljal Srečo Šta
gar z Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj.

Mladi bi se zabavali  
dolgo v noč

Kot je dejal, so bili razočara
ni predvsem mladi med 18. in 
30. letom, ki se želijo zabava
ti dlje kot do polnoči, kolikor 
traja progam v mestu. Minu
la leta so se namreč na Slo
venskem trgu lahko zabava
li do druge ure zjutraj. Poleg 
tega po mnenju Štagarja Gla
vni trg ni primeren za zabave, 
pač pa v mesto sodi program, 

kakršnega so zasnovali letos. 
»Obiskovalcev je bilo nedvo
mno manj kot prejšnja leta,« 
je dejal in dodal, da to pripi
sujejo spremembi koncepta, 
manj zvenečim glasbenim 
imenom, med katerimi tudi 
ni bilo nikogar z območja nek
danje Jugoslavije, in muha
stemu vremenu. Na podlagi 
zbranih odzivov se bodo odlo
čili, kakšna bo zasnova festi
vala v prihodnje, zagotovo pa 

jih čaka veliko izzivov, je pre
pričan Štagar.

Največ obiskovalcev  
na Glavnem trgu

Odbojka na mivki je bila s 
selitvijo z dosedanje lokaci
je pred avlo Mestne občine 
Kranj na precej bolj izpostav
ljeni Slovenski trg letos delež
na zelo veliko poznosti. Mno
go obiskovalcev je Kranfest 

KRANFEST NA NOVI POTI
Kranjske ulice so znova utripale v duhu Kranfesta. Osrednji gorenjski poletni festival, ki je imel letos 
nekoliko spremenjen koncept, sicer ni bil deležen tolikšnega obiska kot zadnja leta, najbrž tudi zaradi 
muhastega vremena. A v mestu je bilo kljub temu zelo živahno.

Petkov večer na Glavnem trgu: množico obiskovalcev so zabavali bluz rokerji Hamo  
& Tribute 2 Love (na fotografiji) in skupina Tabu. / Foto: Primož Pičulin

Ognjena predstava na Maistrovem trgu / Foto: Primož Pičulin

kljub spremembam in muha
stemu vremenu pritegnil 
tudi v mestno jedro. Že četr
tkov večer z Eroiko Aromati
ko in orkestrom je bil po bese
dah Štagarja odlično spre
jet: »Takšen program je vred
no ohranjati, popularna klasi
ka sodi v mesto.« V petek so 
množico obiskovalcev na Gla
vnem trgu zabavali bluz roker
ji Hamo&Tribute 2 Love in 
skupina Tabu, v soboto pa so 
tam odmevali zvoki legendar
nih Beatlov in Abbe, ki jih pre
igravata skupini Help! A Beat
les Tribute ter Abba Mia.

Večje prizorišče je bilo tudi 
pred Prešernovim gledališ
čem, kjer je bil v petek akustični 
koncert Tinkare Kovač, v sobo
to pa je nastopil Slavko Ivančič. 
Pred njima so za smeh obisko
valcev skrbeli komiki z impro 
komedijo in s stand up nas
topi. Pred gledališčem je oba 
dneva potekala tudi Kranjska 
kuhna, ki je imela tudi nekaj 
primorskega pridiha. Kon
certi so se vrstili še na drugih 
manjših prizoriščih, na ulicah 
so svojo ponudbo predstavljali 

mojstri domače in umetnost
ne obrti, Plečnikovo stopnišče 
je gostilo art tržnico, dogajanje 
pa so letos popestrili tudi med
narodni festival lajnarjev, uli
čno gledališče, ognjene pred
stave …

Ognjeni krst 

Ognjeno obarvan pa je bil 
tudi sobotni krst festivala 
Kranfest na dvorišču Khislste
ina. Na večernem VIPspre
jemu, katerega gostitelj je 
bil kranjski podžupan Boris 
Vehovec, so v družbi povablje
nih gostov »prižgali« ogenj v 
srcih obiskovalcev festivala in 
umetnikov, ki so polnili odre 
Kranfesta. Gostje so uživali v 
ognjenem spektaklu plesalca 
z ognjem, živahnem progra
mu temperamentne violini
stke Oksane Pečeny in njene 
skupine, pokusili so flambira
ne jedi in ognjene napitke … 
Kasneje je goste pozdravil tudi 
kranjski župan Boštjan Trilar, 
ki je sicer gostil turško delega
cijo iz pobratene carigrajske 
občine Büyükҫemece. 

Letošnji Kranfest so popestrili tudi lajnarji. / Foto: Primož Pičulin

V petkovi impro komediji sta Rok Bohinc in Sašo Stare 
imela tudi pomoč iz občinstva. / Foto: Primož Pičulin

Kranska kuhna je imela tudi nekaj primorskega  
pridiha. / Foto: Primož Pičulin

Z ognjenega krsta Kranfesta, na katerem so stregli tudi 
ognjene napitke. / Foto: Primož Pičulin
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Vilma Stanovnik

P
otovanje po Nor-
mandiji smo ga 
nadaljevali z obis-
kom srednjeveškega 
pristanišča in ribiš-

kega središča ter priljubljene-
ga letovišča številnih umetni-
kov Honfleur in potjo po cve-
tlični obali Cote Fleurie, nato 
pa smo pripeljali na Cote De 
Nacre, obalo anglo-ameriške 
invazije v Normandiji. 

Se večkrat pogovarjate o 
dnevu D? Dnevu, ko se bo 
zgodilo ... Po zaslugi odlič-
nega vodiča smo izvedeli vse 
podrobnosti o zgodovinskem 
dnevu, 6. juniju 1944, tako 
imenovani operaciji Over-
lord, ki je bila največja pomor-
sko-zračna desantna operaci-
ja v zgodovini vojskovanja. 
Operacija se je začela z noč-
nim letalskim desantom pred 
glavnim izkrcanjem v zgod-
njih jutranjih urah na obalah 
Normandije. Kraj izkrcanja je 

Nemce neprijetno presenetil. 
Do danes je operacija Over-
lord največje vojaško izkrcan-
je v zgodovini človeštva, saj je 
v invaziji sodelovalo skoraj tri 
milijone ameriških, britan-
skih in kanadskih vojakov, ki 
so iz Velike Britanije prečka-
li Rokavski preliv in napadli 
Francijo.

V danes prijetnem meste-
cu Arromanches, kjer je del 
muzeja kar na prostem, smo 
si ogledali takratno vojaško 
opremo in najdene osebne 

predmete vojakov. V mes-
tu Longues sur Mer smo se 
sprehodili ob liniji nemških 
bunkerjev in občudovali nji-
hovo gradnjo, nato pa smo 
zavili do Colvilla.

Morda ste si v zadnjem 
času ogledali film Reševanje 
vojaka Ryana, akcijsko-zgo-
dovinsko dramo o izkrcanju v 
Normandiji. Grobovi vojakov 
in nepregledne vrste belih 
križev, ki smo jih videli, opo-
minjajo na vojne čase in so 
največje pokopališče padlih 
ameriških fantov. Spomin in 
opomin hkrati. Tako kot film, 
ki se začne in konča med beli-
mi križi v Normandiji.

Seveda pot po Normandi-
ji ni le spomin na čas vojne, 
temveč tudi na drugo zgodo-
vino. Veliko je je zapisane v 
skoraj čudežnem samostanu 
Mont Saint Michel v Spodnji 
Normandiji ob severni obali 
Francije. Obsega sto hekta-
rov površine, na njem pa stoji 
opatija Abbaye du Mont Saint 
Michel, ki je enkraten in veli-
časten primer srednjeveš-
ke arhitekture. Srednjeveški 

gradbeniki so okoli osem-
deset metrov visoke granit-
ne skale piramidne oblike, 
obdane s peščenimi sipina-
mi in živim peskom, nani-
zali stavbe opatije. Zanimi-
vost tega samostana je tudi v 
močni morski bibavici. Raz-
lika med plimo in oseko je v 
Normandiji in Bretanji osem 

in več metrov. Tako je samo-
stanski grič občasno več ur 
dnevno odrezan od kopnega 
in postane otok. Mont Saint 
Michel je od leta 1979 vpisan 
v seznam Unescove svetov-
ne kulturne dediščine, letno 
pa ga obišče več kot tri milijo-
ne ljudi. Med njimi smo bili 
letos tudi mi.

Normandija in Bretanja (2)

KRVAVA VOJAŠKA ZGODOVINA

Največje pokopališče padlih ameriških fantov, ki so se borili 
v Normandiji

Še danes nemški bunkerji v Longues sun Meru spominjajo 
na čas vojne.

Samostan Mont Saint Michel je enkraten in veličasten primer srednjeveške arhitekture.

V mojem srcu je nemir,
kakor bučno šumenje
morskih valov.

Kot detelj
kljuva v deblo,
meni nekdo 
kljuva v srce.

Vsaka stvar
ima svojo ceno.
Pred prevzemom
jo je treba plačati.
Niti ljubezen
ni položena v dlan.

Borila se bom,
plačala svoj davek.
Pa ne zaman,
na koncu vendarle
me čakaš ti. 

Barbara

Davek na ljubezen

PESMI MLADIH

Res je, na skoraj vse se plača davek. Ampak na koncu se 
vedno seštejejo minusi in plusi. Lepe poletne dni vam 
želim. Meta

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 Pungertu je 
bilo minulo 
soboto zaba-
vno že dopol-
dne, ko so pod 

velikim šotorom potekale 
raznolike ustvarjalne dela-
vnice, otroci pa so se lah-
ko prepustili tudi zanimivi 
preobrazbi. Z nekaj poteza-
mi čopiča so se iz navadnih 
deklic in dečkov spremenili 
v pravljične junake, živali ali 
druge domišljijske like. Pri-
sluhniti je bilo mogoče tudi 
pravljicam in se posladkati s 
slastnimi flancati.

Mize pod šotorom so bile 
prekrite z razno raznim 
materialom, kar je otrokom 
ponujalo obilo možnosti, 
da so s pomočjo svoje domi-
šljije ustvarili številne zani-
mive izdelke. Iz pene in 
dodatkov so tako med dru-
gim izdelovali lutke poša-
sti, med katerimi so bile 
nekatere videti zelo prija-
zne, druge pa prav strašlji-
ve. Poigrali in zabavali se se 
še ob različnih animacijah 

in prisluhnili pravljicam. 
Pred vhodom v šotor jih 
je pričakala navihana Pika 
Nogavička, ki je spuščala 
milne mehurčke, za kateri-
mi so se razposajeno podili 
otroci. Bolj resno vzdušje je 
vladalo za obzidjem gradu 
Khislstein, kjer so za otro-
ke pripravili pravo lokos-
trelsko zabavo. Otroci so 
lahko vzeli v roke čisto pra-
vi lok in se poučili o njegovi 
uporabi, pri čemer so svojo 

nalogo, obleganje grajske-
ga obzidja, vzeli zelo resno, 
tako da je bilo kmalu polno 
lukenj, ki so jih povzročile 
njihove natančno usmer-
jene puščice. »Lokostrels-
tvo smo se otrokom odločili 
predstaviti v okviru delavnic 
z Muzejčico, ki jih za otro-
ke pripravljamo v Gorenj-
skem muzeju,« je pojasnila 
študentka Vesna Perič, ki je 
skrbela, da so otroci pravil-
no namestili lok in izstrelili 

puščico proti cilju. Muzej-
čica je zelenolasa nagajiv-
ka, ki biva v gradu ter poz-
na vse skrite kotičke in luk-
nje, tudi v grajski kleti in 
na podstrešju. »Tako želi-
mo na zanimiv način otro-
ke privabiti, da si ogledajo 
tudi muzej in spoznajo pra-
vo zgodovino Kranja,« je še 
dodala Vesna Perič, ki jo je 
veselilo ogromno zaniman-
je, ki so ga otroci pokazali za 
njihovo delavnico.

OBLEGALI OBZIDJE
V okviru letošnjega Kranfesta je na Pungertu v Kranju potekal tudi mini otroški festival – Otroški 
Kranfest, na katerem so otroke čakala številna ustvarjalna in zabavna presenečenja.

Za obzidjem gradu Khislstein je potekala prava lokostrelska zabava. / Foto: Primož Pičulin

Otroci so se razposajeno podili za milnimi mehurčki, s 
katerimi jih je razveseljevala Pika Nogavička. / Foto: Primož Pičulin
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Peter Colnar

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 39 novorojenč-
kov. V Kranju je prvič zajokalo 17 dečkov in 7 deklic. Najte-
žji je bil deček, ki je tehtal 4290 gramov, najnižja porodna 
teža pa je pripadla deklici z 2110 grami. Na Jesenicah se 
je rodilo 10 dečkov in 5 deklic. Najtežji in najlažji sta bila 
dečka – prvemu je tehtnica pokazala 4620, drugemu pa 
2840 gramov.

Novorojenčki

Alexandre Dumas in grof Monte Cristo
Ali poznate dogodivščine 

grofa Monte Crista? Ste mor-
da brali izredno napeto knji-
go Trije mušketirji? To sta 
samo dve deli izmed tisoč 
dvesto priljubljenih, veči-
noma pustolovskih roma-
nov, ki jih je napisal francos-
ki pisatelj Alexandre Dumas 
starejši. Rodil se je 24. juli-
ja leta 1802. Bil je sin mula-
ta, ki je s svojimi romani več 
kot uspel ...
 Alexandre Dumas je 

imel sicer lepe dohodke, 
vendar je bil večkrat v stis-
ki, ker je bil zelo radodaren. 
Nekega dne se je oglasil pri 
njem pisatelj, ki s svojimi 
deli ni imel velikega uspe-
ha in je živel v pomanjkanju. 

»Posodite mi tristo fran-
kov,« je prosil Dumasa, 
»sicer bom prisiljen ustreliti 
svoje otroke in sebe.« 

Dumas je pretaknil vse 
žepe in nabral vsega skupaj 

dvesto frankov. Dal jih je in 
rekel: »Tole je vse, kar imam. 
Vzemite denar in ustrelite 
najprej sebe, potlej pa bo že 
nekako.«
 Alexandre Dumas je 

rad pripovedoval nasled-
njo zgodbo: »Ko so predla-
gali zdravico v čast navzo-
čih dam, je neki moški dvi-
gnil kozarec in vzkliknil: 
»Pijem na zdravje lepega 
spola obeh polobel!«

Nato je neki markiz pripo-
mnil: »Jaz pa pijem na zdrav-
je obeh polobel lepega spola!«
 Dumas je v neki kavar-

ni srečal mladeniča, ki ga je 
spoznal šele prejšnji dan. 
Mladenič se je hotel pred pri-
jatelji postaviti, da je Duma-
sov dober znanec, in je vzkli-
knil: »Zdravo, Dumas! Kako 
kaj pišeš?«

Dumas mu je odgovoril: 
»Zdravo, dragec, kako se 
pišeš?«

 Alexander Dumas je 
na starost trpel zaradi srč-
ne bolezni. Ko se mu je sta-
nje nekoč močno poslabša-
lo, mu je zdravnik predpi-
sal mirovanje in posteljo. 
Ker pa je dobro poznal svo-
jega pacienta, je pripomnil: 
»Predvsem mora biti bolni-
ška sestra stara najmanj pet-
deset let.«

Dumas ga je žalost-
no pogledal in vprašal: 
»Ampak, dragi doktor, ali mi 
ne bi raje dovolili dve po pet-
indvajset?«
 Nekoč je Alexandre 

Dumas karal svojo kuhari-
co, ker takrat, ko ima na obis-
ku goste, nikoli ne pove, kdaj 
gre spat: »Nina, če se spravi-
te v posteljo in me ne obve-
stite o tem, se lahko zgodi, 
da kaj potrebujemo v kuhi-
nji, vendar stvari brez vas ne 
bomo našli. Zato me morate 
obvestiti, da vas ne bo.«

Ko je bila nekoč kasneje 
pri njem zvečer zbrana dru-
ščina, je stopila k Dumasu 

kuharica in rekla: »Gos-
pod, če boste kaj želeli – zdaj 
grem v posteljo.«

Pregovori in reki
   Armenski pregovor: Današnja beseda je jutrišnji 

most.
  Arabski pregovor: Človekove besede so mera  
njegove pameti.
   Angleški pregovor: Dolg jezik je znamenje, da je 

roka kratka.
   Nemški pregovor: Besede so dobre, vendar kokoši 

nesejo jajca.

Smeh ni greh
Medtem ko se mladi mamici zavzeto pogovarjata, 
majhna punčka brezuspešno poskuša nekaj povedati: 
»Mami! Mami ...«
Mamica je sploh ne sliši, očka pa jo potegne vstran in 
pouči: »Ko odrasli govorijo, morajo otroci molčati. Ni 
lepo segati v besedo. Počakaj, da bo mamica povedala 
svoje, potem pa povej, kaj bi rada.«
Punčka: »Ko pa že tako dolgo čakam in sploh ne nehata!«

Samo Lesjak

F
estival težke in hru-
pne glasbe, kot so 
Krawal opredelili 
organizatorji Kul-
turnega društva 

ROV iz Železnikov, pogu-
mno in brezkompromisno 
vztraja že od svoje prve izve-
dbe 1994. Takrat je festival 
potekal ob udeležbi lokalnih 
bendov (Dreifuzz Canabis, 
Variola Vera, Maria Huani-
ta ...) kar v tamkajšnji kino-
dvorani in temelji za trdoži-
vi festival so bili postavljeni.

V naslednjih letih je fes-
tival privabil skoraj tristo 
glasbenih zasedb in soli-
stov tudi iz ostalih regij 

pa tudi onkraj naših meja 
ter tako še obogatil ponu-
dbo (Aktivna Propagan-
da, Marko Brecelj, Indust 
Bag, Elvis Jackson, Damir 
Avdić, Ana Pupedan ...), ki 
jim zbrano publiko vsakič 
znova uspe budno zadrža-
ti vse do jutra. Na tokratni, 
jubilejni izvedbi je to več 
kot dobro uspevalo skupi-
nam, ki žanrsko preigrava-
jo od hardcora in metala pa 
do punk-roka, drumm-bas-
sa ter indrustrial-popa; 
nastopili so Devils Brid-
ge Band, Vanečufar, Mor-
bid Creation, 3=Pjančki, 
Helahirn, Kotva, Đornata, 

Shadi, Demerit, Lintver, 
One Piece Puzzle, Ponor, 
Obscene Revenge, Osserp 
in Mutilated Judge.

Udarne energije, tako 
glasbene kot vitaminske, je 
bilo več kot dovolj, tako da 
nobenemu izmed prisotnih 
niso mogle do živega nikakr-
šne ovire, še najmanj obča-
sne hribovske meteorolo-
ške nevšečnosti. Festival, 
kot pravi tudi Gregor Gal-
jot z organizacijske strani, 
je tako bogat z izkušnjami, 
obenem pa še povsem svež 
in pripravljen na nove podvi-
ge obzorja (polne) lune nad 
Železniki.

ČETRT STOLETJA KRAWALA
Ljubitelji udarne glasbe so se ta konec tedna ponovno zbrali na idilični jasi na Jesenovcu v bližini 
Železnikov, kjer je potekal jubilejni, že petindvajseti festival Krawal.

Aktivni udeleženci že prvega festivala 3=Pjančki iz Železnikov so nastopili tudi na 
tokratnem jubilejnem Krawalu. / Foto: Andrej Tarfila

Kranjska Gora – Kranjska Gora bo letošnje poletje spet v 
znamenju domače in svetovne filmske produkcije: od 26. 
julija do 4. avgusta se bo tam odvrtel že tretji Mednaro-
dni filmfest Kranjska Gora – KGIFF. Ta prinaša najnovejše 
zgodbe iz sveta dokumentarnih in igranih filmov ter vabi 
na ustvarjalno druženje v objemu slikovite narave. Film-
sko dogajanje bo spremljal pester izobraževalni program, 
ki ga bodo sestavljale raznolike delavnice in enodnevna 
predavanja številnih mednarodno uveljavljenih mentor-
jev s področja filmske režije, scenaristike, filmske fotogra-
fije in produkcije. Tokratni festival je posvečen Boštjanu 
Hladniku, pionirju slovenskega modernističnega filma. 
Odprtje festivala bo v sredo, 1. avgusta, ob jezeru Jasna. 
Festival bodo sklenili z zaključno podelitvijo nagrad 4. 
avgusta v Podkorenu, vse festivalske dni pa bo obiskoval-
cem poleg pestre filmske in izobraževalne ponudbe čas 
krajšal tudi raznolik glasbeni program (Orlek, Silence ...).

Pred vrati filmski festival v Kranjski Gori

Na Krawalu so odmevali tudi ritmi elektronske glasbe: 
Helahirn / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Na 
Bralnico v Sokol-
skem domu danes, 
v torek, 24. julija, ob 
18. uri prihaja častni 
član Mednarodne 
zveze za mladinsko 
književnost, prevaja-
lec, pisatelj, gledali-
ški igralec, standup 
komik, raper, skratka 
velik ljubitelj vsega, 
kar je povezano z jezi-

kom, Boštjan Gorenc - Pižama. Skozi sproščen pogovor z 
blokovci in pumovci se bodo dotaknili njegovega ustvar-
janja, odpirali pa bodo tudi mladim bolj zanimive teme in 
odkrili kakšno pikro podrobnost iz njegovih šolskih dni.

Bralnica z Boštjanom Gorencem - Pižamo

Boštjan Gorenc - Pižama 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Alemars, s. p., vedeževanje 
Tanja  090 43 77

Cena minute je 1,69 EUR + DDV. 
Alemars vedeževanje, Dolinšek Tanja s.p., Trboje 33, Kranj

Pred kratkim je častitljivih devetdeset let praznovala Vida 
Kok iz Tupalič, ki trenutno živi pri najstarejši hčerki Olgi v 
Šenčurju. Za praznik so jo obiskale in ji zapele pevke pev-
skega zbora Josipine Turnograjske Društva upokojencev 
Preddvor, kjer je pred leti tudi sama prepevala. Neverjet-
no dobro se drži, ima zelo dober spomin, hčerka Olga pa 
zelo lepo zanjo skrbi, je vtis Anice Celar Gorza, pevke pri 
josipinkah. Pevke sicer zapojejo vsakemu devetdesetlet-
niku v domači občini. Vidi Kok želimo, da bi bila še naprej 
zdrava in  zadovoljna.

Zapele so ji josipinke

Slavljenka Vida Kok z josipinkami, kjer je tudi sama 
nekoč prepevala.

V soboto, 7. julija 2018, sta se na Jesenicah poročila Jure 
Zeljak in Andreja Stanisavljević, 12. julija 2018 sta se v 
Kranju poročila Peter Oman in Klaudija Teraž, 13. julija 
2018 na Bledu Gašper Petkovšek in Barbara Petkovšek, 
14. julija 2018 na Krvavcu Damjan Perko in Jelena Šobota, 
v Gradu Gašper Chiapolini in Tina Romšak, v Škofji Loki 
pa sta se 14. julija 2018 poročila Tilen Potisk in Jasmina 
Štucin, 18. julija 2018 pa Urh Pucihar in Lucija Košir.

Mladoporočenci

»Očarana/razočarana« 
Pred časom sem spoznala moš-
kega, s katerim sva se začela 
sestajati. Zanima me, ali ima 
ta zveza prihodnost ali je bolje, 
da si ne obetam preveč. Zani-
ma me tudi za službo, in sicer 
kako bodo spremembe vplivale 
name in na moje delo. Hvala in 
lep poletni pozdrav. 
Na ljubezenskem področju 
ste doživeli že skorajda vse. 
Bili ste že očarani, razoča-
rani in tudi malce začarani. 
Lahko bi rekli, da ste sedaj 
končno našli tisto, kar ste 
iskali. Partner ima lastno-
sti, ki vam zelo ugajajo, a 
hkrati so med vama velike 
razlike. Ste potrpežljivi in 
za ljubezen ste pripravljeni 
marsikaj tudi potrpeti. Od 
vas bo odvisno, kako boste 
sprejeli to, da presenečenj 
z njegove strani še ne bo 

konec. Prilagajanje, ki ga od 
vas tudi pričakuje, bo v vsa-
kem primeru neizogibno, in 
to bo negativno vplivalo na 
vajin odnos. Videti je, da bi 
s to osebo veliko bolje kot v 
partnerskem odnosu funkci-
onirala kot prijatelja. Stvari, 
ki vaju vendarle povezujejo, 
bi svoj smisel lažje našle 
ob pogovorih in druženjih. 
Ko bosta to ugotovila tudi 
sama, se bosta počutila 
sproščeno, brez zamer in 
čudnega občutka, da je bil 
kdo za kaj prikrajšan. Na 
delovnem mestu situacija 
ni več taka, kot je bila. Spre-
membe boste občutili z vsa-
kim dnem bolj in nekoliko 
manj veselo boste v teh dneh 
prihajali na delo. Sčasoma 
se bo situacija obrnila vam v 
prid, saj boste končno lahko 
pokazali, česa vse ste zmož-

ni. V oktobru vas čaka pod-
pis nekega dokumenta, kar 
vas bo osrečilo predvsem v 
finančnem smislu. Zaupajte 
vase in ujemite trenutek. 

»Škorpijonka R.« 
Tudi jaz sem se odločila, da 
se za pomoč obrnem k vam. 
Finančna situacija mi ne da 
miru in tudi na splošno sem 
v velikih skrbeh, iz katerih za 
zdaj ni videti izhoda. Zanima 
me tudi za hčerko in moža, se 
jima obeta kaj posebnega? 
Finančno stanje v vaši dru-
žini trenutno res ni zavidlji-
vo, a morate mi verjeti, da 
prihajajo lepi časi tudi za 
vas. Mož bo znesek, ki ga 
pričakuje, prejel, čeprav z 
zamudo. Delo, ki ga iščete 
zase, boste našli – in prav 
dobro bo vplivalo na vas, ko 
se boste znašli v drugačnem 

okolju! S hčerino osamosvo-
jitvijo prihajajo v vašo dru-
žino pozitivne spremembe, 
zato jo morate pri tej odloči-
tvi podpreti. Kopica drobnih 
sprememb bo v vašo druži-
no prinesla lepšo finančno 
situacijo in tudi stresa boste 
občutili veliko manj. Hčerko 
že dlje časa opazuje moški 
iz njene okolice in samo še 
vprašanje časa je, kdaj bo 
sebi dala priložnost za ljube-
zen. Je nekoliko sramežljiva 
in lahko bi rekla, da mora 
moški, ki bo pritegnil njeno 
pozornost, imeti tisto nekaj 
več. Kakor koli se bo odloči-
la, bo vedno gledala najprej 
na svojo srečo, kar je seveda 
prav. Mož je včasih preobre-
menjen z delom, saj vedno 
hoče narediti vse sam. Čas 
je, da si privoščite oddih in 
z mislimi odplavate. Srečno.

Lahko kar nadaljujemo s 
pogledom kart na določeno 
temo, in sicer zdravje. Žal je 
veliko resnih bolezni, včasih 
z zelo slabim zaključkom. 
Kdaj lahko v kartah vidimo, 
da je stanje zelo resno? V pri-
meru, da imamo kombinaci-
jo kart na primer Nesreča, 
Smrt, Izguba. Ali Sovražnik, 
Bolezen, Nesreča. Tretji pri-
mer Neiskrenost, Nesreča, 
Težave. V takih primerih 
nikoli ne smemo spraševal-
cu reči, da ga čaka nekaj naj-
slabšega, ampak ga z izbra-
nimi besedami napotimo k 
zdravniku. In kadar vidimo, 
da je stanje resno, je seve-
da za sam pogled premalo 
samo tri karte, naredimo 
celo sliko iz vseh kart v kom-
pletu in se osredotočimo na 
težavo. V karti Nesreča lahko 
govorimo o slabem le, če so 
preostale karte slabe. V karti 
Nesreča se velikokrat kažejo 
težave z želodcem ali trebu-
šni votlini. Če je prisotna še 
karta Neiskrenost, je lahko 
alergija na gluten ali celo celi-
akija, ki je med pogostejšimi 
avtoimunskimi boleznimi. 

Seveda če je poleg karta Sre-
ča ali druga pozitivna karta, 
gre lahko samo neko trenut-
no malo slabše stanje. Karta 
Sodnik ne predstavlja samo 
bolnišnice, to pomeni v pri-
meru, da sta poleg še karta 
Hiša in Oficir ali pa Vdova in 
Bolezen. Sodnik, Pot in Tat 
tudi prinašajo daljše okreva-
nje s pomočjo zdravnikov ali 
bivanja v bolnišnici. Da ne bo 
vse preveč negativno obar-
vano, saj smo le v času pole-
tja, dopusta in si vsi želimo le 
lepih stvari, bomo naslednji 
torek posvetili ljubezni. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
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

Maja Bertoncelj

M
etod Močnik 
je petdeseti 
rojstni dan 
praznoval 8. 
julija, in to v 

svojem slogu – na cestnem 
kolesu. Tudi letos se je udele-
žil Maratona Alpe, ki je pote-
kal ravno na njegov rojstni 
dan. Zabavo je imel dan prej. 
Praznoval je v krogu družine 
in prijateljev, ki so mu pri-
pravili nekaj presenečenj, 
med darili pa so bili karika-
tura, miniaturno kolo ... 

Metod je po rodu Kamni-
čan. Prihaja iz kmečke dru-
žine s petimi otroki. Šport in 
delo ga krepita že od otroš-
kih let. Veliko spominov ima 

na leta, ko je na Veliki pla-
nini pasel krave, pa na deset 
let ukvarjanja z biatlonom. 
Kasneje se je posvetil dru-
gim športom. Udeležuje se 
tekem v kolesarstvu, teku in 
smučarskem teku, od leta 
1991 nastopa na Triatlonu 
jeklenih v Bohinju. Ko tema 
nanese na športne dosežke, 
najprej omeni tretje mes-
to na državnem prvenstvu 
v teku na smučeh na petde-
set kilometrov med člani in 
udeležbo na tekmi svetov-
nega pokala v teku na smu-
čeh na Voglu. Zelo ponosen 
je tudi, da je eden od pionir-
jev gorskega kolesarstva, 
discipline olimpijski kros. 
Nekaj let je bil predsednik 
kamniškega Calcita. Bil je 
zraven ob začetkih teka na 

Grintovec, dirke gorskih 
kolesarjev Kamniški kros, 
vzpona na Veliko planino, 
Teka k sv. Primožu.

Zelo ponosen je tudi na 
svojo družino, s katero živi 
v Radomljah. Je poročen, 

oče 14-letnih dvojčkov Eve 
in Martina, ki oba trenirata 
tek na smučeh. Veliko treni-
rajo skupaj, se ob tem druži-
jo in uživajo športno življe-
nje. »Da bi le še dolgo bilo 
tako,« je pripomnil.

MOČNIKOVIH PETDESET
Z Abrahamom se je srečal Metod Močnik iz Radomelj, znani rekreativec, športni novinar ...

Metod Močnik v družbi žene Tine in otrok Eve in Martina

Skupinska fotografija s praznovanja
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1. nagrada: dve vstopnici za Blejski grad
2. nagrada: dve majici Okarina 
3. nagrada: zgoščenka Natache Atlas Myriad Road

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, 8. 
avgusta 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.

JEZERSKA PROMENADA 
 23.7. | CATRIN FINCH & SECKOU KEITA | VB / SENEgAl

 24.7. | MOKOOMBA | ZIMBABVE

 27.7. | MANOU gAllO | Slonokoščena obala

 28.7. | gATO PRETO | MOZAMBIK

 29.7. | BOKANTE | gUADElOUPE / ZDA 
 30.7. | DElUXE | FRANCIJA

 31.7. | lOS MIRlOS | PERU

 1.8. | DAKH DAUgHTERS | UKRAJINA 
 2.8. | RICHARD THOMPSON | VB

 3.8. | YIP´S CHIlDREN´S CHOIR | HONg KONg 
 3.8. | FANFARE CIOCARlIA | ROMUNIJA

 4.8. | gUIllAUME PERRET | FRANCIJA

 5.8. | NATACHA ATlAS | EgIPT / VB

BlEJSKI gRAD
 25.7. | DIMITRIS MYSTAKIDIS | Grčija

 26.7. | WAlDEMAR BASTOS | ANgOlA
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www.festival-okarina.si

Vsi koncerti ob 20.30 uri.
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Po več mesecih namigovanj, da sta pono-
vno par, sta se manekenka Bella Hadid 
(21) in pevec The Weeknd (28) zopet poja-
vila skupaj. Na Instagramu sta delila foto-
grafije, na katerih se s prijatelji zabavajo 
v Tokiu. Prvič sta bila opažena skupaj na 

zabavi Coachella, maja sta se na canskem filmskem festi-
valu celo poljubljala, junija pa so ju paparaci ujeli v Parizu. 
Na trditve, da sta bila opažena med poljubljanjem, je Bel-
la presenečeno odgovorila: »To nisem bila jaz.«

Sta Bella in The Weeknd spet par?

Policisti so v Atlanti aretirali člana hip 
hop skupine Amigos Offseta in njego-
vega telesnega stražarja. Dvojec je bil 
izvzet iz prometa zaradi prehitre vožnje, 
ob pregledu pa so policisti v avtomobilu 
našli orožje in marihuano. Raper in nje-

gov stražar sta obtožena posedovanja orožja in drog in v 
zaporu čakata na plačilo varščine. Šestindvajsetletnik je 
prestajal zaporno kazen iz enakih razlogov med leti 2013 
in 2015 in je trenutno na pogojnem izpustu.

Stalni znanec modrih angelov

Umrla je zvezdnica serije Tretji kamen 
od Sonca Elmarie Wendel. Stara je bila 
devetinosemdeset let. Žalostno vest je 
sporočila njena hčerka. “Počivaj v miru, 
Elmarie Wendel. Bila si super mama in 
strašna dama,” je zapisala pod fotografi-

jo iz priljubljene serije. Pokojni igralki so se poklonili šte-
vilni soigralci iz filmov in serij. Med drugimi je zaigrala v 
serijah Seinfeld, Splošna bolnišnica ter Dejstva življenja.

Umrla je Elmarie Wendel

Zvezdnik R&B Durell Bobs (42), znan 
pod umetniškim imenom Tank, je oblju-
bil večno zvestobo dolgoletni partnerki 
Zeni Foster (40). Poroka, na katero je bilo 
povabljenih dvesto svatov, je potekala v 
Los Angelesu. Ženinova priča je bil igra-

lec Jamie Foxx, medtem ko je bila njuna hčerka Zoey (10) 
njuna najmlajša priča, sin Zion (3) pa je držal prstana. Par 
sta postala pred osemnajstimi leti, se po rojstvu hčerke 
razšla in se kasneje znova našla.

Po mnogih letih sta se našla

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

Na Bledu je 
pred krat-
kim potekal 
peti Blejski 
zlati mikro-

fon. Mednarodno pevsko 
tekmovanje za otroke, mla-
dino in odrasle, ki se odvi-
ja v okviru Blejskih dne-
vov, je gostilo petdeset tek-
movalk in tekmovalcev iz 
Romunije, Malte, Bolgari-
je, Črne gore, Kosova, Hrva-
ške in Slovenije. Idejni vodja 
in organizator festivala San-
di Vovk pravi, da so tokrat 
izbrali res samo najboljše. 
»Nekaterim posameznikom 

smo poslali vabilo na tekmo-
vanje, vsi Slovenci so mora-
li prestati avdicijo, ki smo 
jo prvič organizirali tudi na 
Malti.« Tekmovalci so bili 
razdeljeni v pet starostnih 
kategorij, vsak se je predsta-
vil z dvema pesmima. »Naj-
več je bilo balad, zlasti v itali-
janskem jeziku. Slišali smo 
tudi popularne sklade sve-
tovnih div, kot sta Whitney 
Houston in Celine Dion.« 

Devetčlanska mednarod-
na žirija je ocenjevala pred-
vsem vokalno izvedbo in 
scenski nastop. Predsednik 
žirije, dirigent in docent na 
Akademiji za glasbo v Lju-
bljani Marko Hribernik 
pojasni: »Letos sem prvič 

sodeloval kot žirant na tek-
movanju in celotna izkuš-
nja me je presenetila, tako 
organizacija kot tudi nasto-
pi so bili perfektni. Ob nas-
topih nekaterih posamezni-
kov sem se naježil, saj so bili 
pevsko in tehnično popolni, 
navdušili so z odrsko pre-
zenco, krasno obleko. Ime-
li so tudi dodelane pesmi, ki 
so jim dodali še nekaj več.«

Med tekmovalkami do 
devet let je zmagala Romun-
ka Julia Maria Dobrea, v 
kategoriji 10–12 let Zarja 
Robar in v kategoriji 13–14 
let Nuša Sirk, obe Štajerki. 
Že omenjena Besničanka 
Aja Koblar Tutuč je bila naj-
boljša med tekmovalkami 

in tekmovalci, starimi od 15 
do 17 let, v kategoriji do šti-
rideset let pa je slavila Hrva-
tica Albina Grčić. Nagrado 
junior grand prix je v mlaj-
ših kategorijah osvojila Ana 
Grdadolnik  iz Lehna na 
Pohorju, ki je povedala, da 
zmage ni pričakovala. Na 
Blejskem zlatem mikrofonu 
je nastopila drugič, lani je 
prejela drugo nagrado v svo-
ji kategoriji. Nagrade grand 
prix pa se je razveselila Daria 
Pintilie  iz Romunije. »Pela 
sem iz srca in mislim, da je 
bilo to odločilno. Letos sem 
tu nastopila prvič in drugo 
leto se bom zagotovo vrnila, 
ker me je Bled očaral,« nam 
je zaupala.

NA BLEDU NAJVEČ BALAD
Na Blejskem zlatem mikrofonu je letos prepevalo petdeset tekmovalk in tekmovalcev iz sedmih držav. 
Med najboljšimi je bila tudi Gorenjka Aja Koblar Tutič iz Zgornje Besnice. 

V kategoriji pevk in pevcev med 15. in 17. letom je zmagala 
Gorenjka Aja Koblar Tutič iz Zgornje Besnice (v sredini). 

Skupni zmagovalki: Daria Pintilie iz Romunije in Ana 
Grdadolnik, ki je slavila v mlajših kategorijah. / Foto: Tina Dokl

Julia Maria Dobrea iz Romunije je bila najboljša med 
najmlajšimi nastopajočimi, starimi do devet let. / Foto: Tina Dokl

Prejemnici nagrade za vsakoletno udeležbo Maggie Lipovec 
in Nina Dovžan Perović z organizatorjem Sandijem Vovkom 

Predsednik strokovne žirije Marko Hribernik (desno) ter 
podpredsednika Jovan Joca Adamov in Rossana Potenza 

Žirantka Claudia Magrin je v imenu Malte prevzela posebno 
nagrado za najštevilnejšo udeležbo iz tuje države. 

Hrvatici Albina Grčić in Martina Bakić, ki se s petjem 
profesionalno ukvarjata že več let, sta se letos prvič 
udeležili Blejskega zlatega mikrofona in zasedli visoki 
mesti. Abina je bila prva v svoji kategoriji, Martina 
pa druga. Bled ju je navdušil in pravita, da se bosta 
zagotovo še vrnili. / Foto: Tina Dokl
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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

Stročji fižol, ves mehak in sočen

Spominjam se prvih maminih fižolovih prekel na našem prvem 
vrtu. Na »fižolovega Janeza« ga je vedno sadila, v začetku maja. 
Tistega dne ni smela zamuditi. In potem je čakala prvih strokov. 
V Weckove kozarce ga je vložila, da je ostal za zimo. Takrat ni 
bilo zamrzovalnih skrinj. Smo pa vedno iskali dober fižol in se 
učili, kako ravnati z njim, da bo res dober. Z Dolenjskega smo 
včasih dobili seme; dolge zelene stroke je imel, da so se kar nazaj 
zavijali. Tisti je največ odvrnil, se spomnim. Danes pa dobiš med 
semeni take, da so stroki vsi svetli, nežni, nobenih »štrikov« ni 
in v ustih se od mehkobe kar topi. Pravijo, da je stročjega fižola 
po svetu vsaj šeststo različnih sort. Tudi fižol je k nam prišel iz 
Južne Amerike, mehiški Indijanci so ga pa jedli divjega že pred 
devet tisoč leti. V letih lakote so fižolu radi rekli meso ubogih.

Stročji fižol v omaki

Za 4 osebe potrebujemo 50 dag stročjega fižola, 1 žlico masla, 1 
žlico moke, 1 žličko sladkorja, 1 žličko kisa, sol, poper iz mlinčka 
in peteršilj.
Fižol očistimo, skuhamo v slani vodi in odcedimo, vodo pa 
shranimo za zalivanje. Na maščobi prepražimo sladkor, 
moko, dodamo kuhan fižol, začimbe, zalijemo s fižolovo vodo 
in dušimo 10 minut. 

Stročji fižol s sirom

Potrebujemo 50 dag stročjega fižola, 1 žlico margarine, 1 žlico 
moke, 1 žlico sesekljane čebule 10 dag naribanega sira, sol in 
muškatni orešček.
Fižol kuhamo v slani vodi 25 minut. Medtem na margarini 
prepražimo čebulo, moko, zalijemo z malo mleka in vode, 
dodamo fižol in začimbe. Dušimo 10 minut. Ko je jed kuhana, 
jo potresemo z naribanim sirom in ponudimo.

Narastek iz stročjega fižola

Potrebujemo 50 dag stročjega fižola, 20 dag naribanega sira, 
za bešamel pa 1 žlico masla, 2 žlici moke, četrt litra mleka, 1 
rumenjak, sol, poper, peteršilj.
Fižol kuhamo v slani vodi 25 minut in odcedimo. Medtem 
naredimo bešamel tako, da na maslu prepražimo moko, jo 
počasi zalivamo z mlekom in odstavimo. V nekoliko ohlaje-
no zmes damo rumenjak in začimbe ter polovico naribanega 
sira. V pomaščeno jensko posodo izmenično nalagamo plasti 
fižola, bešamela in naribanega sira. Pečemo še 20 minut pri 
220 stopinjah Celzija.

Stročji fižol v solati

Skuhamo ga do mehkega, najbolje na sopari, ohladimo, so-
limo, prelijemo z bučnim oljem, vinskim kisom, potresemo 
s sesekljano čebulo in malce česna, premešamo, pustimo 
stati, da se preliv vpije v fižol, in ponudimo. Še boljši je, če 
mu dodamo tudi malo kisle smetane.

Puran v paprikini omaki in sirovi njoki
Puran ni uporaben le za 

dunajske zrezke, ampak lah-
ko puranje zrezke pripravi-
mo tudi v kombinaciji s pa-
prikami ter si tako zagotovi-
mo kvaliteten in okusen ob-
rok. Piko na i pa dodajo siro-
vi njoki, ki so odlična pope-
stritev jedi.

Za pripravo purana v pa-
prikini omaki potrebujemo: 
4 puranje zrezke, 2 rdeči pa-
priki, 1 rumeno papriko, 4 
stroke česna, 1 žličko maja-
rona, 1 žličko mlete rdeče pa-
prike, 1 žlico gorčice, sol in 
poper, 2 žlici olivnega olja.

Puranje zrezke operemo, 
osušimo in jih na rahlo po-
tolčemo. Z obeh strani jih 
posolimo in popramo ter 

premažemo z gorčico. Pa-
prike operemo, jim odstra-
nimo semena ter narežemo 
na tanjše rezine. Česen olu-
pimo in nasekljamo. V ponvi 
segrejemo olje in na njem z 
obeh strani popečemo pura-
nje zrezke. Dodamo paprike 
in česen. Pokrijemo in ku-
hamo 15 minut. Potresemo 
z majaronom in rdečo papri-
ko, po potrebi dosolimo, pre-
mešamo in pokrito kuhamo 
še 5 minut.

Nasvet: Načeloma ni treba 
dodajati nobene tekočine, saj 
dovolj vode spustijo paprike 
in meso. Če pride omaka pre-
več suha, po potrebi zalijemo 
z nekaj jušne osnove ali z be-
lim vinom.

Za pripravo sirovih njokov 
potrebujemo: 1 kg krompir-
ja, 150 g ostre moke, 3 žlice 
na drobno naribanega par-
mezana, 1 žličko soli, 1 jajce.

Krompir skuhamo in 
še toplega olupimo ter ga 
pretlačimo. V večji posodi 
ali na čisti delovni površi-
ni skupaj zmešamo pret-
lačen krompir, moko, sol, 
parmezan in jajce. Zgne-
temo testo in iz njega obli-
kujemo svaljke. Svaljke 
razrežemo na 2 cm debe-
le rezine, tako dobimo njo-
ke. V večjem loncu zavre-
mo osoljeno vodo in vanjo 
položimo njoke. Kuhamo 
toliko časa, dokler njoki 
ne priplavajo na površino, 

nakar jih s penovko pobe-
remo iz vode. 

Nasvet: Njoke naredimo 
v večji količini in jih nato 

zamrznemo. Pred kuha-
njem jih ne odtajamo, am-
pak jih še zamrznjene polo-
žimo v vrelo vodo.

Mojca Logar

Otoki večne pomladi je naj-
pogosteje uporabljen izraz za 
Kanarske otoke ali kanarčke, 
kot pogosto rečejo ljudje. Lega 
v Atlantiku in stalni vetrovi 
pasati so razlog za njihovo po-
sebno klimo. Otok je velik za 
desetino Slovenije, pa se tudi 
tukaj rastje in podnebje zelo 
hitro spreminjata. Severni del 
je bolj vodnat kot južni del, 
kjer je treba vse namakati. Pa 
pustimo te podatke. 

Kaj mi je bilo najbolj všeč? 
Naše bivališče je bilo v turi-
stičnem kraju, ki bi ga lahko 
primerjali z velikostjo petih 
Portorožev z vso infrastruk-
turo in komoditeto, ki jo pač 
taki kraji nudijo. Prvi hip sem 
si misila, le kje sem pristala. 
Torej, pot pod noge in odkrij 
bolj mirne kotičke na otoku, ki 
jih resnično lahko prav hitro 
najdeš. Tu se nahaja najvišja 
gora Španije, Pico del Teide, 
in že doma smo se dogovori-
li, da se bomo nanjo podali 
peš. Hodili smo ponoči, ker bi 
bilo podnevi prevroče. Zvezde 
in luna so sredi oceana, ko je 
nebo manj onesnaženo, bolj 
svetle. Dobrih pet ur smo ho-
dili do vrha. Celotno območje 
gore je razglašeno za narodni 
park, ki je pod Unescovo zaš-
čito. Zaščitena je vulkanska 
pokrajina in z njo povezana 
vegetacija in živali. Pozimi je 
na obali toplo in zeleno, pol 
ure vožnje proti gori, ki je vi-
soka 3718 m, pa je tudi sneg. 
Proti vrhu me je kar malo 
zanašalo. Z avtom se začneš 
vzpenjati na nivoju morja, 
začetek planinske poti pa je 
na 2200 metrih nad morjem. 
Na goro vozi žičnica, ki pri-
pelje tik pod vrh ogromno tu-
ristov. Jaz pa turist, ne, to pa 

ne. Vsaj malo moram biti tudi 
popotnik, pa naj bom kjerkoli. 

Povsod nudijo kozmetič-
ne izdelke iz aloje, rastline, 
ki ima tukaj svoje rastišče. 
Po tem, ko smo že kupili ču-
dovito mleko za telo, smo se 
spomnili, kako pa ga bomo 
prinesli domov, če imamo le 
majhne kovčke za osebno pr-
tljago, kjer ne smeš imeti te-
kočin. Potem smo se vsi vsak 
dan večkrat mazali in masi-
rali s tem naravnim mlekom. 
Kakšni tepci. 

Ko si nekje prvič, si ogledaš 
tisto, kar pač najbolj rekla-
mirajo. To je zagotovo Loro 
park. Živalski vrt, kot vsak 
drug, pa je vendar zelo pose-
ben. Predstave kitov, delfinov, 
tjulnjev in papig so imenitne. 
S tem ljudi pozivajo, naj pos-
tanejo zagovorniki živali, naj 
kaj ukrenejo proti podnebnim 
spremembam. Ustanovili so 
posebno fundacijo podobnih 
parkov po svetu, kjer je skrb za 
živali in preprečevanje izumi-
ranja vrst najpomembnejša 
naloga. S tem pa ozaveščanje 
ljudi. Drug park je vodni park 
– voda, tobogani, naprave, 
gneča, užitek. To je za otroke, 
a Rok pravi, da je v Termah 
3000 bolje, ker je manj gneče. 
Fino, si mislim, nekaj sem vas 
pa že naučila. Ocean je valo-
vit in bolj hladen za kopalce, 
je pa raj za deskarje. 

Še bi prišla na Tererife. Te-
daj bi odkrivala in hodila le 
po treking poteh, po gozdovih, 
ki so posebni, najela bi kolo in 
kolesarila, čeprav je vse zelo 
hribovito. Vse je ceneje kot pri 
nas, tropsko sadje in ribe so 
sveže in domače, torej več kot 
dovolj razlogov za obisk.

Kanarčki
Janez Logar

Zaradi ugodnih okoliščin 
smo se letos znašli na špan-
skem otoku Tenerife, ki spada 
v skupino Kanarskih otokov. 
Preden gremo na dopust 
(spomladi), vedno pogledamo 
stanje v denarnici. Povratna 
letalska vozovnica z rezerva-
cijami je okoli dvesto evrov. Je 
to drago? Štirideset let nazaj so 
bile vozovnice precej dražje. Za 
peturni let smo plačali dvajset 
odstotkov povprečne slovenske 
plače. Menda pa se bodo le-
talske vozovnice zaradi novih 
tehnologij še precej pocenile. 
Morda bomo to doživeli. Vča-
sih sem se neizmerno rad pre-
važal z letali po Evropi, kjer so 
razdalje kratke. Do Tenerifov 
pa pet ur niti ni tako prijetno 
sedeti kot sardela v konzervi. 
Še dobro, da lahko vmes bere-
mo ali gledamo filme.

Živimo na podeželju in še 
nikjer nismo dobili boljšega 
apartmaja, kot ga imamo 
na Suhi – zadnji v vasi, pred 
nami so le travniki, gozdo-
vi, zadaj lepi hribi in mir. Pa 
vendar grem rad na dopust. 
Veliko mi pomeni sprememba 
okolja. Na Tenerifih je podne-
bje drugačno, čez dan toplo in 
ne prevroče, ponoči se le malo 
shladi. Kanarskim otokom 
pravijo otoki večne pomladi. 
Poleti je čez dan 27 °C, ponoči 
20 °C, pozimi pa so temperatu-
re le štiri stopinje nižje. Morski 
zrak je bolj mehak, ljudje v Sre-
dozemlju so že po naravi malo 
bolj počasni, manj se jim mudi, 
pa vendar je vse narejeno; so 
prijazni in predvsem na cesti 
do turistov zelo potrpežljivi. 
Policisti se s turisti ne ukvar-
jajo, če ne izstopaš. Pri kon-
troli so nas preprosto poslali 
naprej. Nenormalno, za naše 

razmere, veliko je krožišč vseh 
vrst in pogosto res ne veš, ka-
teri izhod je pravi. V spalnem 
naselju je pravi babilon. Prvi 
sosedje so Rusi. Hči ima aler-
gijo in zato preživijo poletje na 
Tenerifih. Ne znajo angleško, 
mi ne špansko niti rusko. Pa 
se pomenimo po slovansko in 
z rokami. Deklica vsak dan 
vadi f lavto. Na naše povabilo 
je pripravila kratek koncert. 
Zanimivo, da je izbor pesmi, 
ki jih otroci igrajo, precej podo-
ben repertoarju v naših glasbe-
nih šolah. Poslušalci smo bili 
Slovenci, Španci in Rusi. Zelo 
veliko je tu Rusov. Mnogo ko-
mercialnih napisov je v špan-
skem, angleškem in ruskem je-
ziku. Druga soseda sta starejši 
angleški par. Očitno malo raz-
vajena, ker jima ni najbolj všeč 
in gresta z veseljem domov. 
Za naselje skrbi temnopolti 
gospod. Pred 18 leti je prišel s 
trebuhom za kruhom s Kube. 
Na vprašanje, kako je na Kubi 
in kako je s Castrom, pove, da 
je Castro »morto« (umrl), za 
državo pa »no progress« (ni 
napredka). Povabila sva ga na 
kavo, malce smo se pogovar-
jali z rokami in si izmišljali 
mednarodne besede. Čeprav 
je daleč od doma, je vesel, da 
ima dobro službo in normalno 
življenje.

Tuje dežele in novi ljudje 
nam poživijo vsakdanji. No-
vosti nam dajo širino znanja 
in izkušenj. Svojo globino pa 
nosimo vedno s seboj. Ta se 
samo zaradi potovanj ne bo 
poglobila. Za mojo srečo je bolj 
pomembno, kaj in kakšen sem, 
kot pa kje sem bil in kaj imam.

Dopust in Tenerifi

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

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!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 6. julija 2018, je bilo podjetje Elan trade, d. o. o. 
Geslo križanke je bilo: ALPSKI SMUČARSKI MUZEJ ELAN. 
Nagrajenci so: 1. nagrada: družinsko vstopnico za 4 osebe 
prejme Nadja Hribar iz Trbovelj, 2. nagrada: majico Elan 
prejme Mira Lušina iz Železnikov, 3. nagrada: skodelico 
Elan prejme Tomaž Iglič iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: LEPA GOR-
SKA DOŽIVETJA, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v 
torek, 3.  julija 2018, so: 1. nagrada:  knjigo Pozdravljene gore 
prejme Ivan Perko iz Tržiča,  2. nagrado: darilni bon Baldrijan 
v vrednosti 15 EUR prejme Gašper Flander iz Zgornjih Go-
rij, 3. nagrado: darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR prej-
me Mojca Bogataj iz Škofje Loke. Nagrajencem čestitamo!

Maša Likosar

Bled – Obiskovalci, letos naj 
bi jih bilo kar dvajset tisoč, 
so si lahko ogledali, kako 
nastajajo izdelki domače in 
umetnostne obrti, prisluh-
nili promenadnim koncer-
tom, videli gašenje po sta-
rem, okušali blejsko kulina-
riko, v Deželi ljudskih pra-
vljic pa je bilo poskrblje-
no tudi za najmlajše. Pred-
stavnica za odnose z javno-
stjo Turizma Bled Romana 
Purkart je poudarila, da Blej-
ske dneve organizirajo že več 
kot trideset let. »Sprva je bilo 
vse usmerjeno v ognjemet in 
lučke na jezeru, v zadnjih le-
tih pa je to postala večdnevna 
prireditev, namenjena dru-
ženju turistov in domačinov 
na jezerski promenadi.«

Letos je ponovno največ 
zanimanja pritegnila sobot-
na Blejska noč, ko so prosto-
voljci v čolnih na jezersko 
gladino položili okoli 15 tisoč 
lučk v jajčnih lupinah. Lučke 
je v nekaj mesecih pripravil 
domačin Andrej Vidic, lupi-
ne pa mu je priskrbela slašči-
čarna Zima na Bledu. Tok-
rat drugič ni bilo ognjemeta, 
ker se Blejci zavedajo pome-
na ohranjanja čiste in zele-
ne narave.

Pestro kulinarično ponud-
bo, ki se je predstavila v obliki 
ulične prehrane, so na Blej-
skih dnevih zasnovali blej-
ski lokalni partnerji pod bla-
govno znamko Okusi Bleda, 
katere namen je obuditi tra-
dicionalno kulinariko in raz-
širiti vedenje o tradicional-
nih jedeh, pripravljenih na 
sodoben način. Tokrat prvič 
so posebno pozornost name-
nili trajnostni komponen-
ti, saj je bil dogodek Okusi 

Bleda trajnostno usmerjen 
in je podpiral gibanje Zero 
Waste (Brez odpadkov). Ob-
čina Bled se je pridružila pro-
jektu družbe brez odpadkov, 
zato so za strežbo hrane upo-
rabljali drobni inventar in 

embalažo iz ekološko raz-
gradljivih materialov, kot so 
les, bambus, papir. Odpadke 
so zbirali ločeno in jih spro-
ti oddajali na ekološke otoke.

Predstavili so se tudi gasil-
ci Prostovoljnega gasilskega 

društva Podhom. Oblečeni v 
stare gasilske obleke so pri-
kazali gašenje po starem, 
navideznega ognja so se na-
mreč lotili z originalno sta-
rodobno gasilsko opremo – 
staro gasilsko brizgalko, roč-
nikom, akom in cevmi iz ko-
noplje ter medeninastimi 
spojkami. Romana Purkart 
je kot zanimivost povedala, 
da je pred natanko 110 leti v 
celoti zgorel najstarejši pre-
del Bleda, imenovan Grad, 
in prvi gasilci na kraju poža-
ra so bili turisti. 

Na Blejskih dnevih so se 
v treh dneh zvrstili koncerti 
Glasbene šole Bexley Gram-
mar School, Godbe Gor-
je, raperja Nipkeja, skupine 
Kingston ter ansambla Slo-
venski pozdravi, glasbeni ve-
čer z Big Bandom Bled in go-
sti Otom Pestnerjem, Alen-
ko Godec ter Petrom Savizo-
jem, ogleda vreden pa je bil 
tudi gala koncert dobitni-
kov nagrad Blejskega zlate-
ga mikrofona. 

Še vedno najbolj zanimive 
lučke v jajčnih lupinah
Tradicionalni Blejski dnevi so v treh dneh ponudili celostno izkušnjo in doživetje turističnega, 
kulinaričnega in kulturnega Bleda.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Podhom so prikazali gašenje po starem. / Foto: Tina Dokl

V Deželi pravljic so otroci spoznali blejska magična bitja. / Foto: Tina Dokl

Lokalni gostinci so na Blejskih dnevih prvič stregli hrano v embalaži iz ekološko 
razgradljivih materialov. / Foto: Tina Dokl
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sudoku_LAZJI_18_59
NALOGA

4 7 8 3 1
5 1 6 8

7 5 9
6 8 2 1 4

8 2
2 4 9 7 3

4 2 1
9 4 6 7

7 1 4 3 9

sudoku_LAZJI_18_59

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_59
NALOGA

9 3 8 4 1
2 6
4 7

5 3 6
7 1 5 8
6 7 1

7 2
4 9

7 8 1 6 5

sudoku_TEZJI_18_59

REŠITEV

9 3 6 2 8 4 1 5 7
5 7 2 1 9 6 8 4 3
1 8 4 3 5 7 6 9 2
4 5 8 9 3 1 7 2 6
7 9 1 6 4 2 5 3 8
6 2 3 5 7 8 4 1 9
3 1 9 7 6 5 2 8 4
8 6 5 4 2 3 9 7 1
2 4 7 8 1 9 3 6 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_59
NALOGA

93841
26
47

536
7158
671

72
49

78165

sudoku_TEZJI_18_59

REŠITEV

936284157
572196843
184357692
458931726
791642538
623578419
319765284
865423971
247819365

sudoku_LAZJI_18_59
NALOGA

47831
5168

759
68214

82
24973

421
9467

71439

sudoku_LAZJI_18_59

REŠITEV

492786351
516239874
378514926
963821745
847365192
125497638
684972513
239158467
751643289

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 25. 7.
19.15 SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL
16.40 NEBOTIČNIK
15.00 UKRADENA PRINCESA, sinhro.
17.30 IZGUBLJENA MED VALOVI
21.30 OCEANOVIH OSEM
20.45 LJUBITI PABLA
15.15 NEVERJETNI 2, sinhro.
18.30 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 25. 7.
18.00, 20.00 SICARIO 2: VOJNA BREZ 
PRAVIL
15.50, 20.30 NEBOTIČNIK
16.10, 20.50 ANT-MAN IN OSA

18.30 ANT-MAN IN OSA, 3D
19.00 PRVO OČIŠČENJE
21.20 IZGUBLJENA MED VALOVI
15.30 UKRADENA PRINCESA
19.20 TI LOVIŠ!
21.00 OCEANOVIH OSEM
17.30 NEVERJETNI 2, sinhro.
16.30 NEVERJETNI 2, 3D, sinhro.
16.50 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 27. 7.
21.30 HIŠA KRALJEVEGA NAMESTNIKA 
(Letni kino)

Sobota, 28. 7., in nedelja, 29. 7.
18.00 UKRADENA PRINCESKA, sinhro.
20.00 SKRIVNOSTNO OGLEDALO

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
24. 7.

16/28 °C

Nedelja 
29. 7.

16/29 °C

Sreda 
25. 7.

Četrtek
26. 7. 

Petek
27. 7. 

Sobota
28. 7.

16/29 °C 15/28°C 15/29 °C 15/28 °C

Ponedeljek 
30. 7.

Torek
31. 7.

Sreda
1. 8.

Četrtek
2. 8.

15/27 °C 14/26 °C 14/27 °C 14/27 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 
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12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

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

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

24. 7. tor. Kristina 5.35 20.42

25. 7. sre. Jakob 5.36 20.40 

26. 7. čet. Ana 5.37 20.39           

27. 7. pet. Sergij 5.38 20.38

28. 7. sob. Zmago 5.39 20.37

29. 7. ned. Marta 5.40 20.36

30. 7. pon. Julita 5.41 20.34

Aleš Senožetnik

Tunjice – Začetki prostovolj-
nega delovanja v Tunjicah 
segajo v čas ob koncu 19. sto-
letja, ko so v vasi ustanovili 
društvo za samopomoč, ki 
je v svojih pravilih omenjalo 
tudi gasilsko delovanje. Več 
požarov v vasi pa je vzbudilo 
potrebo, da so leta 1938 us-
tanovili tudi gasilsko dru-
štvo. »Potreba po gasilskem 
društvu pa je bila v Tunji-
cah vedno večja – požari so 
se vrstili, zgorelo je ostrešje 
na cerkvi – leta 1938 je bilo 
ustanovljeno društvo. Člani 
so nemudoma stopili sku-
paj in hitro postavili gasilski 
dom, ki se je skozi desetletja 
pridno polnil s prepotrebno 

gasilsko opremo. Potrjeva-
nje skupinskega duha naših 
prednikov pa so taka sreča-
nja, kot je današnje – z nji-
mi vsakič znova potrdimo 

pomen preteklosti; dediš-
čine, ki so nam jo zapusti-
li očaki,« je ob jubileju v so-
boto povedala predsednica 
Prostovoljnega gasilskega 

društva Tunjice Darja Sla-
na in se spomnila tudi manj 
oddaljene preteklosti, ko so 
denimo pred desetimi leti 
posodobili zunanjo podobo 
doma, tudi v prihodnje pa jih 
čaka še pomembna nova pri-
dobitev, saj bo čez približno 
eno leto dokončan prizidek 
h gasilskemu domu. »Zah-
valiti se je treba množici čla-
nov društva in vsem dru-
gim, ki so nad gradnjo bde-
li in pomagali po svojih mo-
čeh ter svoj čas posvetili delu 
za skupnost. Zahvaliti se gre 
tudi vsem gasilcem, ki so za 
delovanje društva skrbeli vse 
od začetka. Brez njihovega 
entuziazma, požrtvovalnos-
ti in zanosa danes ne bi s po-
nosom zrli v preteklost in se 
veselili prihodnosti,« je ob 
tem povedala predsednica 
tunjiških gasilcev.

Gasilcem PGD Tunji-
ce sta čestitala in se jim za 
požrtvovalno delo zahvalila 
tudi poveljnik Gasilske zve-
ze Kamnik Gašper Baloh ter 
predsednik Krajevne skup-
nosti Tunjice Matjaž Sedu-
šak, nagovoril pa jih je tudi 
kamniški podžupan v zača-
snem opravljanju funkcije 
župana Igor Žavbi.

Ob tej priložnosti so pode-
lili tudi priznanja in odliko-
vanja Gasilske zveze Kamnik 
ter Gasilske zveze Slovenije, 
nato pa je sledila gasilska ve-
selica s skupino Špica.

Osemdesetica tunjiških gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Tunjice je v soboto ob osemdesetletnici delovanja pripravilo proslavo 
z gasilsko parado.

Člani PGD Tunjice so ob osemdesetletnici pripravili gasilsko parado.

Predsednica društva Darja Slana

Urša Peternel

Jesenice – Trend upadanja 
števila potnikov na avtobu-
sih javnega mestnega pro-
meta se je ustavil, so zado-
voljni na Jesenicah. Lani so 
jih tako našteli za šestnajst 
tisoč več kot leto prej, izhaja 
iz poročila o izvajanju konce-
sionirane dejavnosti javne-
ga mestnega prometa in šol-
skih prevozov na območju 
občine Jesenice. Koncesijo 

za izvajanje ima podjetje Al-
petour, Potovalna agencija, 
Občina Jesenice pa subven-
cionira cene vozovnic. Sub-
vencija znaša 0,93 evra na 
prodano vozovnico, Obči-
na Jesenice pa je za subven-
cije lani namenila dobrih 
212 tisoč evrov in še doda-
tnih 297 tisoč za šolske pre-
voze. Prepeljanih je bilo 387 
tisoč potnikov (od tega 73 ti-
soč osnovnošolcev in 314 ti-
soč ostalih potnikov), kar je 

za pet odstotkov več kot leto 
prej. Lani se je tako z avto-
busi javnega mestnega pro-
meta peljalo 16 tisoč potni-
kov več kot leto prej.

Najbolj zasedena je bila 
linija št. 1, ki pelje s Hruši-
ce do Blejske Dobrave, po 
njej je bilo prepeljanih kar 
93 odstotkov vseh potni-
kov. Gorske linije uporablja-
jo predvsem osnovnošolci, 
najslabše zasedena linija je 
v Planino pod Golico. 

Koncesionar je lani iz na-
slova opravljanja dejavnosti 
v občini Jesenice ustvaril 710 
tisoč evrov prihodkov (s pro-
dajo vozovnic in subvencijo 
Občine Jesenice), kar je pet 
odstotkov več kot leto prej. 
Odhodki so znašali 677 ti-
soč evrov, kar je šest odstot-
kov več kot prejšnje leto. V 
skladu s koncesijsko pogod-
bo si je koncesionar obraču-
nal zmerni dobiček v višini 
5822 evrov.

Več potnikov na mestnih avtobusih
Na Jesenicah z zadovoljstvom ugotavljajo, da se je lani z avtobusi javnega mestnega prometa spet 
peljalo več potnikov kot leto prej.
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Inženir – razvijalec programske opreme, m/ž (Kranj) 
Zaželena znanja in kompetence: V., VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri, 
poznavanje programskih jezikov in tehnologij: C#, ASP.NET, Javascript, MS SQL, Py-
thon +, Tensorflow, Html, poznavanje razvojnega okolja Microsoft (Visual Studio), 
aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), samoiniciativnost, timska usmer-
jenost Eurotronik Kranj, d. o. o., Štirnova ulica 8, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 
7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni knjigovodja, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Smo celovit računovodski servis z več kot dvajsetletnimi izkušnjami, prijeten manjši 
kolektiv, ki odlično sodeluje. V svoj kolektiv vabimo samostojnega knjigovodjo s tri 
do pet let izkušenj v računovodstvu/knjigovodstvu. Dobri pogoji dela. Pro-Bit. d. 
o. o., Pot za krajem 2a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 7. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Koordinator projektov, m/ž (Kamna Gorica) 
V tej vlogi boste predvsem odgovorni za celovito vodenje marketinških aktivnos-
ti, ki vključujejo: načrtovanje, razvoj in izvajanje marketinških in trženjskih strate-
gij, upravljanje medijskih vsebin na spletnih straneh in socialnih omrežjih, orga-
nizacijo sejemskih dogodkov. Petfood Specialities, d. o. o., Spodnja Lipnica 9c, 4246 
Kamna Gorica. Prijave zbiramo do 29. 7. 2018. Podrobnosti 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 oseb-
ni dohodek. Karlin Andrej, s. p., Gostilna - Galerija Plevna, Kidričeva cesta 16, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 5. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Odpremnik/adjuster, m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo: dveletna poklicna izobrazba ali osnovnošolska izobrazba in vsaj dve 
leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, tečaj iz plamenskega in elek-
tro rezanja, ocena tveganja, poznavanje standardov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 
18001. SIJ Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 
19. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, več prostih mest, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: vljudno pozdravljanje strank in aktivno svetovanje s pomočjo odprtih 
vprašanj, skrb za učinkovit in prijazen prodajni proces, aktivno pridobivanje strokovne-
ga znanja o izdelkih in storitvah, uporaba računalnika,... Obi, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 2. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser elektronik, m/ž (na sedežu podjeja v Šenčurju in pri strankah na 
območju celotne Slovenije)
Iščemo sodelavca, ki bo zadolžen za servis strojev Krauss Maffei. KMS, d. o. o., Po-
slovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 16. 8. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Samostojni testni inženir, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: sodelovanje pri zasnovi in izdelavi testnih planov ter 
testne arhitekture za izvedbo testiranja izdelkov, specificiranje testnih postopkov, 
testiranje, verifikacija in analiza napak na izdelku ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja izmene, m/ž (Bled)
Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe trgovske ali druge ustrezne smeri, poznavanje 
trgovinskega poslovanja, zaželene izkušnje na podobnih delovnih mestih v živilski 
dejavnosti, poznavanje dela na osebnem računalniku (okolje Windows), izkušnje 
pri vodenju ljudi, organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu. Spar Sloveni-
ja, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobni zdravnik oz. zdravnik družinske medicine, m/ž (Bled) 
Opis: delo sobnega zdravnika (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost 
na vizitah …). Diagnostični center Bled, d. o. o., Pod skalo 4, 4260 Bled. Prijave zbi-
ramo do 6. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec I, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Glavne odgovornosti na delovnem mestu vzdrževalec I: odprava napak na strojih 
glede na trenutno stanje, preventivno vzdrževanje in pregled strojev, izvajanje pre-
ventivnih in korektivnih vzdrževalnih del na strojih in napravah ... Elan, d. o. o., Be-
gunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 15. 8. 2018. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj III. ali IV. stopnja izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri, delovne 
izkušnje: zaželeno najmanj eno leto na podobnih delovnih mestih, zaželeno osnov-
no poznavanje skladiščnih procesov ... Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 13. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Energetski menedžer, m/ž (Bled) 
Iščemo energetskega menedžerja na področju učinkovite rabe in proizvodnje en-
ergije v stavbah, industriji in energetskih sistemih. Petrol, d. d., Dunajska 50, 1527 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 16. 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

Maša Likosar

Šenčur – Letos se je oratori-
ja v Šenčurju udeležilo kar 
dvesto otrok. »Iz leta v leto 
opažamo trend naraščanja, 
česar smo zelo veseli,« pojas-
ni Ambrož Zupan, eden iz-
med petdesetih animatorjev, 
in doda: »Zasluge in zahvale 
gredo zagotovo tudi našemu 
glavnemu sponzorju Župni-
ji Šenčur in župniku Urbanu 
Koklju, ki nam je velikodušno 
odstopil prostore in poskrbel 
za finančno plat oratorija.« 

Dan na oratoriju se je za-
čel s hvalnico, molitvijo, dvi-
gom zastave, igro in oratorij-
sko himno, letos je bila to pe-
sem Eno je potrebno. Sledi-
lo je delo v skupinah, kjer so 
otrokom približali življenje, 
delo in vrednote misijonar-
ja Friderika Barage. Po mali-
ci so se otroci zabavali na de-
lavnicah in družabnih igrah. 
Razstavljali so računalnik ter 
se seznanili z njegovim delo-
vanjem, izdelovali sveče, se 
učili pritrkovanja in meče-
vanja, izvajali akrobacije, se 
šli štafeto in vodne igre. Obi-
skali so tudi Kruhkarijo Gor-
janc, kjer jim je lastnik Fran-
ci Bukovnik razkazal prostore 
in izdelovanje kruhkov. Ora-
torij so zaključili z mašo in 

piknikom pri cerkvi v Sred-
nji vasi. 

Pomembno vlogo na ora-
toriju je imel kaplan Gašper 
Mauko, ki je bil duhovni vodja 
vseh udeležencev. »Ključno 
je, da otrokom predamo pet 
glavnih vrednot, ki so vodile 
misijonarja Friderika Barago: 
to so odločitev, kultura, krst, 
nenavezanost, gorečnost; da 
jih otroci ponotranjijo, vsako-
dnevno živijo v skladu z njimi 
in postanejo dobri državljani 
ter kristjani,« pojasni kaplan 

Gašper in nadaljuje: »Otro-
ke spodbujamo k temu, da 
bi sprejemali odločitve, ki so 
usmerjene v dobro, tako sebe 
kot družbe, hkrati jim želimo 
pojasniti, kako pomembno 
je spoštovati drugače misle-
če ljudi. Usmerjamo jih k za-
vedanju, da je Jezus umrl na 
križu za nas in nam odprl pot 
v nebesa, predvsem pa, da ne 
živimo zaradi cerkve in ško-
fa, temveč da živimo iz obče-
stva, iz ljubezni do Kristusa 
in iz evangelijskih vrednot. 

Dotaknili smo se tudi pereče-
ga vprašanja novodobne teh-
nologije in materialnih dob-
rin, ki intenzivno uničujejo 
svet, predvsem pa naše odno-
se.« Kaplan Gašper je posebej 
poudaril pomembnost vred-
note gorečnost: »Ta je bila 
rdeča nit oratorija. Baraga je 
bil goreč v svojem poslanstvu, 
da bi kot duhovnik pomagal 
ljudem v Severni Ameriki. V 
človeku naj se kaže gorečnost 
predvsem kot notranja narav-
nanost duha k dobremu.«

Otroci so spoznavali 
Baragove vrednote
V šenčurski župniji je tokrat že dvaindvajsetič potekal poletni oratorij, katerega osrednja tema  
je bil misijonar in škof Friderik Baraga, ki je deloval med Indijanci Severne Amerike v 19. stoletju. 

Otroke na oratoriju učijo življenja v skupnosti, sklepanja kompromisov in medsebojnega 
sodelovanja. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Voklo – Organizatorka Ro-
mana Jenkole pojasni, da 
želijo predvsem obuditi sta-
re otroške igre. »Danes otro-
ci sploh ne poznajo iger, kot 
so zemljo krast, med dve-
ma ognjema ali pa ravbar-
ji in žandarji. To so bile naj-
bolj priljubljene igre v mo-
jem otroštvu, ki so očitno 
zaradi računalniških iger 
popolnoma zamrle.« Ot-
rok je za zdaj šest, stari so 
od pet do dvanajst let. »Že-
limo si večje udeležbe, tako 
bi se lažje šli skupinske igre, 
zato še vedno vabim vse ot-
roke, da se nam pridružijo,« 
vabi Romana Jenkole. Po-
letje na igrišču poteka vsak 
ponedeljek, torek in sredo v 
mesecu juliju in avgustu na 
športnem igrišču v Voklem. 
»Krajevna skupnost Voklo 
nam prijazno odstopi pros-
tor, ki je v naravi, odmak-
njen od ceste in zato varen. 
Naše druženje združuje pri-
jetno s koristnim, starši ima-
jo zagotovljeno varstvo, ki ga 
sofinancira Občina Šenčur, 
otroci pa zabavo.« 

Dejavnosti in igre so raz-
deljene v štiri sklope: špor-
tne, družabne, projektne in 
ustvarjalne. »Predvsem je 
pomembno, da imajo otroci 

nekoga, ki jih usmerja, pre-
mnogokrat so prepušče-
ni sami sebi in nimajo ni-
kogar, s katerim bi se lah-
ko igrali, zato uporablja-
jo tehnologijo,« pravi orga-
nizatorka in nadaljuje: »Za 
vse, kar ustvarjamo, upora-
bimo odpadni material, tako 
otroke tudi podučimo o po-
membnosti varovanja na-
rave. Izdelujemo verižice, 
vaze, svečnike, v načrtu ima-
mo tudi naravoslovno delav-
nico, na kateri bomo izdela-
li čisto pravo raketo in vul-
kan.« 

Romana Jenkole hkra-
ti opaža, da otroci družab-
nih iger ne poznajo, a ko jih 
spoznajo, v njih uživajo – od 
iger s kartami do igre človek 
ne jezi se, uživajo tudi v igri 
država-mesto-vas. »Sicer pa 
dnevno dogajanje redno po-
pisujem na blogu, tako lah-
ko starši vidijo, kaj vse so nji-
hovi otroci počeli in ustvari-
li.« Pričakujejo in se zelo ve-
selijo tudi obiska Sončkov iz 
dnevno varstvenega centra. 
»Zdi se mi pomembno, da 
otroci vidijo drugačne ljudi 
in predvsem, da jih sprejme-
jo medse.« Ob koncu poletja 
bodo organizirali končni iz-
let v Dobovo, kjer se bodo 
skupaj s starši kopali v Ter-
mah Paradiso.

Raje na igrišču kot 
za računalnikom 
Letos že trinajstič poteka organizirano varstvo 
otrok pod geslom Poletje na igrišču. Namenjeno 
je vsem tistim, ki svoj čas raje kvalitetno preživijo 
v naravi kot za elektronskimi napravami.

Poletje na igrišču v organizaciji Romane Jenkole otrokom 
nudi kvalitetno preživljanja časa v naravi. / Foto: Primož Pičulin

Nekoč je bila igra zemljo krast zelo priljubljena, današnji 
otroci je sploh ne poznajo več. / Foto: Primož Pičulin
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V SPOMIN

Danes, 24. julija 2018, mineva eno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi ata

Miroslav Žumer
Hvala vsem, ki se ga spominjate v molitvi, postojite ob njegovem 
grobu in prižgete svečko.

Hčerki Zdenka in Vanja z družinama
Zg. Bitnje, 24. julija 2018

Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja, v mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, 
da Te več med nami ni.

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

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

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA

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 58. kroga –  
22. julija 2018

12, 16, 25, 29, 31, 33, 
34 in 7

Loto PLUS:
1, 11, 24, 32, 35, 36, 38 

in 19
Lotko: 0 1 3 6 4 9

Sklad 59. kroga za 
Sedmico: 3.560.000 EUR
Sklad 59. kroga za PLUS: 

100.000 EUR
Sklad 59. kroga za Lotka: 

700.000 EUR

LOTO

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18002275

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MOTORNO žago M Tech MP 382 
Ggpitaly, nova, cena 120 EUR, tel.: 
04/52-12-221, 041/660-609 
 18002302

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati; izjemne tehnič-
ne, umetnostne, sporočilne in energ.
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 18002212

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002304

KMETIJSKI STROJI
PODARIM

KULTIVATOR za traktor, zgrabljal-
nik in mešalec za seno Sonce, tel.: 
031/215-874 18002303

PRIDELKI
PRODAM

CVETJE gladijol, kumarice za vlaganje, 
rdečo peso in stročji fižol. Smolej, Luže 
22, Visoko, tel.: 041/789-608 18002196

JEČMENOVO slamo v balah, tel.: 
041/260-691 18002306

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

RACE za pobiranje polžev in krompir, 
tel.: 031/506-863 18002300

TELICO in kravo, tel.: 051/321-129  
 18002299

ZAJCE orjaške, stare 5 mesecev (m, 
ž), breje samice, koza srnasta, mladica 
5 mes., Žiri, tel.: 051/437-135  
 18002301

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega od 130 do 
170 kg, tel.: 041/935-596  
 18002257

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 18002305

BIKCE mesne pasme, stare do 14 dni, 
tel.: 041/608-616  
 18002307

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

STORITVE
NUDIM

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

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  
 18002297

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

 

 

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas. 
(Mila Kačič)

Globoko pretreseni sporočamo žalostno vest, da je umrl naš dragi sodelavec

Miran Hažić
(1979–2018)

Od njega smo se poslovili včeraj na pokopališču Lipica v Škofji Loki.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

SIBO G. d. o. o.

www.gorenjskiglas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na 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. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 29. 6. 2018 
v Kranjskih novicah, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, 
d. o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: eno-
dnevna uporaba avtomobila VW TIGUAN – Špela Mubi, 
Kranj;  2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila POLO 
– Gašper Žakelj, Žiri; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – 
Marko Kmetič, Domžale.  Nagrajencem čestitamo!

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

PRIREDITVE

Praznovanje Anine nedelje
Sveti Jošt nad Kranjem – Župnija Kranj Šmartin vabi na pra-
znovanje Anine nedelje na Sv. Joštu nad Kranjem. Romarska 
maša bo v nedeljo, 29. julija, ob 10. uri. Na praznik Marije 
Snežne, v nedeljo, 5. avgusta, bo maša prav tako ob 10. uri.

OBVESTILA

Zeliščni pripravki in načini uporabe
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v četr-
tek, 2. avgusta, vabi na brezplačno delavnico v starem Kra-
nju. Pri mestnem vodnjaku bo od 17. ure do 18.30 potekala 
delavnica Zeliščni pripravki in načini uporabe. Udeležba je 
brezplačna. Več o dogodku si lahko preberete na Facebo-
okovi strani Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj ali 
www.ctrp-kranj.si.

IZLETI

Pohod na Stol
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi s 
soboto, 4. avgusta, na pohod na Stol (2236 n. m.) po zava-
rovani poti z avstrijske strani. Tura je tehnično zahtevna do 
zelo zahtevna, potrebna je dobra kondicija. Čas hoje je od 
osem do devet ur, od tega za vzpon tri do štiri ure. Prijave 
zbirata do petka, 3. avgusta, na tel.: Majda (051 336 635) in 
Dušan (041 265711). Ob prijavi navedite, ali ste pripravljeni 
peljati z lastnim avtom. 

Na dolomitski tritisočak Piz Boe
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v sodelovanju s Planin-
skim društvom Železniki vabi na Piz Boe, »najlažji dolomit-
ski tritisočak«. Pot je ponekod zmerno zahtevna in zahteva 
nekaj kondicije (920 n. m.). Vzpona bo za do tri ure, skupaj 
bo pet ur hoje. Tisti, ki si boste pot olajšali z žičnico, boste 
hodili polovico manj. Odhod s posebnim avtobusom izpred 
Mercatorjevega centra na Primskovem bo ob 3.30. Prijave in 
informacije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro 
ali pri vodnikih: na prelovsek@gmail.com (Uroš Prelovšek), 
041 757 009 ali saso.kosnik@infonet.si (Sašo Košnik). Ob 
prijavi sporočite svoj kontaktni podatek.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet Kranj–Jese-
nice–Planica–Tamar–Jesenice–Kranj, in sicer v torek, 31. juli-
ja, z zborom ob 8.45 na kranjski železniški postaji. Z vlakom 
se boste odpeljali do Jesenic in nato kolesarili do Planice, se 
od tam sprehodili do Tamarja, se vrnili v Planico, s kolesom 
nadaljevali na Jesenice in se nato z vlakom približno ob 19. 
uri vrnili v Kranj. Če bo deževalo, bo izlet odpadel.

KONCERTI

Koncert skupine Spoonful
Tržič – V soboto, 28. julija, se bo ob 21. uri v Amfiteatru 
Gorenjska plaža začel koncert skupine Spoonful. Člane za-
sedbe Spoonful druži ljubezen do glasbe šestdesetih let in 
svetovno znane skupine The Rolling Stones.

RAZSTAVE

Razstava udeležencev likovnega tečaja
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi ogled razstave udele-
žencev likovnega tečaja Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Odprtje s krajšim kulturnim programom bo v sredo, 1. avgu-
sta, ob 18. uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj. Na razstavi, ki 
bo na ogled do 15. septembra, se bo predstavilo 13 udeležen-
cev likovnega tečaja.
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Anketa

Luka Ahačič, Kranj:

»Sem reden obiskovalec 
Kranfesta. V mestu sem bil 
že v četrtek, ko je nastopala 
Eroika Aromatika. Nocoj sem 
s prijatelji prišel poslušat 
Beatle. Škoda, da je festival 
letos zmotilo slabo vreme.«   

Marjan Žafran, Naklo:

»Na Kranfest pridem ne gle-
de na vreme. Hrana je dobra, 
prav tako izbor glasbenikov, 
sploh zadnja leta. Škoda, da 
glavni oder ni več pred gim-
nazijo. Tam se mi zdi najbolj-
še prizorišče za koncerte.« 

Maher Kaddoura, Kranj:

»Sem ponudnik na Kranjski 
kuhni. Zdi se mi, da je malo 
manj obiskovalcev, verjetno 
zaradi spremembe koncepta, 
ki po mojem ni najboljši. Ni 
več toliko 'žura', vzdušje je 
bolj festivalsko in kulturno.«

Jure Kavaš, Kranj:

»Kranfest se mi zdi super. 
Nocoj sem prišel zaradi 
koncerta Beatlov in stand 
up večera. Zdi se mi, da je 
mesto letos zaživelo še bolj 
kot prejšnja leta. Pogrešam 
samo lepo vreme.« 

Ana Šubic

Organizatorji letošnjega Kran-
festa niso imeli največje sreče 
z vremenom, a jim je vseeno 
uspelo v mestno jedro Kranja 
privabiti precej obiskovalcev. 
Kako so bili ti zadovoljni z le-
tošnjo prireditvijo, smo pre-
verjali v soboto zvečer.

Foto: Primož Pičulin

Pridemo v 
vsakem vremenu

Špela Leben Markič, Kranj:

»Stanujemo v bližini in smo 
na Kranfestu vsak večer, čez 
dan pa obiščemo tudi otro-
ški program. Letos pogrešam 
zabaviščni park za otroke in 
kakšnega znanega glasbene-
ga izvajalca iz tujine.«  

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes in jutri bo večinoma sončno, popoldne bo nekaj več 
spremenljive kopaste oblačnosti. Ni izključena kakšna ploha 
ali nevihta. V četrtek bodo popoldanske plohe in nevihte bolj 
verjetne.

Mateja Rant

Kopačnica – Topli vrelec v 
Kopačnici, ob katerem je 
bila v preteklosti odprta tudi 
brunarica z osvežilnimi na-
pitki in sladoledom, je bil 
vrsto let priljubljena točka 
za vse, ki so si v poletni vro-
čini zaželeli ohladitve. Letos 
tamkajšnji bazen uradno ne 
bo odprt, saj bi moral uprav-
ljavec izpolniti stroge zahte-
ve pristojnega inšpektora-
ta, ki testni bajer v Kopačni-
ci obravnava kot uradno ko-
pališče.

Bazen v Kopačnici je po be-
sedah Janeza Filipiča iz go-
stilne Lipan, v kateri so skr-
beli za gostinsko ponudbo v 
brunarici, že lani obiskal in-
špektor, ki je presodil, da ba-
zen ne izpolnjuje vseh pogo-
jev za obratovanje. »Čeprav 
gre za testni bajer, ga obrav-
navajo kot uradno kopališče 
in bi morali zato zadostiti 
določenim predpisom. Med 
drugim bi morali ob njem 
urediti klorirno postajo, rok 
za izpolnitev teh zahtev pa je 
postavil do konca letošnje-
ga maja.« Filipič je ocenil, 
da bi morali torej vložiti vsaj 
šest oziroma celo dvanajst 
tisoč evrov, če bi želeli tudi 
letos omogočiti normalno 

obratovanje bazena. »To pa 
se nam ne zdi smiselno, saj 
po eni strani s prodajo slado-
leda in kave v dveh mesecih, 
kolikor je odprta brunarica, 
tega ne moremo pokriti, po 
drugi strani pa se v roku leta 
ali dveh na tem mestu načr-
tujejo nove naložbe.« Pred 
časom je namreč vlada po-
delila koncesijo za rabo ter-
malne vode v Kopačnici, ki 
jo je Občina Gorenja vas - 
Poljane pred dvema leto-
ma prenesla na družbo IJP 
z Ljubnega ob Savinji, ki na 

tem mestu načrtuje gradnjo 
novih bazenov in manjših 
glamping hišk. Glede na iz-
dano uredbo je rok za konča-
nje gradnje približno tri leta 
po sklenitvi koncesijske po-
godbe z izbranim koncesio-
narjem. 

V gostilni Lipan so se 
zato odločili, da letos bru-
narice ne bodo odprli, prav 
tako pa je pred vhodom na 
območje bazena obvesti-
lo, da je bazen zaprt in ga 
je mogoče uporabljati le na 
lastno odgovornost. Bazen 

namreč sploh ob lepih dne-
vih še vedno privablja ko-
palce, saj številni verjame-
jo tudi v zdravilno moč geo-
termalne vode, ki priteče iz 
460 metrov globoke vrtine 
in ima stalno temperaturo 
23,4 stopinje Celzija ter vse-
buje žveplene in druge sno-
vi, ki veljajo za zdravilne. V 
Kopačnico so zato že v prete-
klosti prihajali tudi idrijski 
rudarji, da so si zdravili ko-
žne bolezni, ki so bile pos-
ledica izpostavljenosti talje-
nju živosrebrne rude.

Bazen uradno ni odprt
V testnem bajerju v Kopačnici, ki je bil poleti priljubljeno zbirališče ne samo domačinov, ampak tudi 
obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev, se je letos mogoče ohladiti samo na lastno odgovornost.

Bazen v Kopačnici letos ostaja zaprt. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Planina pod Golico – Med de-
set in petnajst otrok vsak te-
den preživlja počitniške dni 
na kmetiji Smolej v Plani-
ni pod Golico, kjer zagnani 
mladi gospodar Miha Smolej 
pripravlja počitnice, na kate-
rih otroci spoznavajo kmeč-
ko življenje. Udeleženci v 
petdnevnih terminih najprej 
spoznajo kmetijo in doma-
če živali, ki jih na kmetiji ne 
manjka: imajo konje, tudi 
šetlandskega ponija, krave, 
koze, kokoši, pse in mačke ... 

Otroci se naučijo skrbeti za 
konje, jih voditi, poskusijo se 
tako v jahanju s sedlom kot 
brez sedla, vozijo se s kočijo. 
Naučijo se molže krav, čišče-
nja hlevov in hranjenja živali. 
Iz kuhinje vsakič zadiši tudi 
po domačem kruhu in piško-
tih, ki se jih naučijo speči, čas 
pa je tudi za zabavo, družab-
ne igre in kot pika na i – ska-
kanje po balah, ki je vselej ena 
najbolj priljubljenih zabav ... 
Kot je povedal Miha Smolej, 
bodo počitnice na kmetiji po-
tekale vse do konca avgusta, 
je pa še nekaj prostih mest.

Otroci uživajo  
na kmetiji
Na kmetiji Smolej v Planini pod Golico tudi to 
poletje pripravljajo počitnice, na katerih otroci 
spoznavajo življenje na kmetiji.

Otroci na počitnicah spoznavajo kmečko življenje. 
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Kamnik – Zaradi obnove je od včeraj zaprta kamniška obvo-
znica na odseku od krožišča za Volčji Potok do krožišča pri 
bencinskem servisu OMV. Zapora bo trajala predvidoma še 
do 13. avgusta. Dela se bodo v drugi polovici avgusta nato 
nadaljevala na odseku od krožišča za Volčji Potok do krožišča 
pri Qlandii, zato bo popolna zapora odseka predvidoma tudi 
med 14. in 26. avgustom. V času zapore poteka obvoz po 
Ljubljanski cesti na Duplici in povezovalni cesti. 

Popolna zapora na kamniški obvoznici

Jesenice – Ob selitvi iz Ruardove graščine so v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice pripravili več brezplačnih knjig, ki so samo 
v juliju na voljo v Kosovi graščini. Prevzeti jih je mogoče od 
torka do četrtka med 10. in 12. uro ter 16. in 18. uro oziroma 
ob petkih med 10. in 12. uro.

Po brezplačne knjige v Kosovo graščino


