
AKTUALNO

Bili so le številke  
brez imen
Slavnostni govornik na slovesno
sti v počastitev 71. obletnice osvo
boditve koncentracijskega tabori
šča Ljubelj je bil Boris Pahor, ki je 
poudaril, da so delovna taborišča, 
kot je bilo tudi ljubeljsko, v sodob
ni Evropi prezrta.
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AKTUALNO

Pošta postavlja  
paketomate
Pošta Slovenije se na rast spletne
ga nakupovanja odziva s postavi
tvijo samopostrežnih paketoma
tov. Na Gorenjskem so prejšnji 
teden postavili šest paketomatov: 
v Kranju (dva), Škofji Loki, Radov
ljici, na Jesenicah in v Domžalah. 
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ZDRAVJE

Bolezen odkrijejo  
tudi na dotik
Bolnika z diagnozo fibromialgija 
pogosto ne razumejo. »Pri vas ne 
najdemo ničesar,« so izjave, ki jih 
ti bolniki v ordinacijah večkrat sli
šijo. Ravno zgodnja postavitev di
agnoze lahko omogoči pravoča
sen začetek lajšanja težav. 
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ZANIMIVOSTI

»Luka, drži se, mi 
smo s tabo«
Zdravljenje devetnajstletnega Bo
hinjca Luka Kovačiča naj bi trajalo 
približno leto dni in stalo okoli sto 
dvajset tisoč evrov, zato so se pri
jatelji, sošolci in številni znani Slo
venci odzvali na sobotni dobrodel
ni akciji v Bohinjski Bistrici.

27

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, pojavljale se bodo kra-
jevne plohe. Jutri popoldne 
se bo delno zjasnilo. V če-
trtek bo večinoma sončno. 

11/21 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:

Loške novice

Simon Šubic

Kranj – Vodenje kranjske 
Hranilnice Lon bo ponovno 
prevzela pred kratkim razre-
šena uprava. Novi nadzor-
ni svet, ki ga je v sredo ime-
novala skupščina delničar-
jev hranilnice, je namreč v 
petek na konstitutivni seji 
spet imenoval Jako Vadnja-
la za predsednika uprave in 
Bojana Mandiča za njenega 
člana. Pred kratkim smo po-
ročali, da je prejšnji nadzor-
ni svet 20. maja Vadnjala in 
Mandiča razrešil iz poslov-
nih razlogov, za predsedni-
ka uprave pa je začasno ime-
noval predsednika nadzor-
nega sveta Slavka Erzarja, 

ki naj bi v pol leta predlagal 
novo upravo, ta načrt pa se je 
sedaj izjalovil. 

Erzar, eden od ustanovi-
teljev in do zdaj najvplivnej-
ši mož v Hranilnici Lon, je 

hladen tuš doživel že na sre-
dini skupščini, saj delničarji 
niso podprli njegovega pre-
dloga za imenovanje nove-
ga, razširjenega nadzorne-
ga sveta, v katerega je poleg 
sebe in še dveh dosedanjih 
članov Darka Prezlja in Igor-
ja Mihelja predlagal še Sreč-
ka Kendo in Pera Milutino-
vića. Delničarji so se raje od-
ločili za odpoklic doseda-
njih nadzornikov, ki bi jim 
sicer mandat potekel šele 
septembra, v nadzorni svet 
pa so imenovali Srečka Ken-
do, Janeza Jelovška, Bran-
ko Remškar, Roberta Lična 
in nekdanjega predsednika 
uprave NLB Janka Medjo. 

V Lon se vrača prejšnja uprava
Skupščina delničarjev Hranilnice Lon je predčasno odpoklicala dosedanje nadzornike s Slavkom 
Erzarjem na čelu, novoimenovani nadzorni svet pa je že pohitel z imenovanjem nove uprave, v katero 
se vračata nedavno razrešena Jaka Vadnjal in Robert Ličen. 

Soustanovitelj ter dosedanji predsednik nadzornega sveta 
in v. d. predsednika uprave Slavko Erzar po zadnji skupščini 
delničarjev očitno izgublja svoj vpliv v Hranilnici Lon. 
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V italijanskem 
Saviglianu so se na zaključ-
nem turnirju četverice za 
evropski prestol pretekli ko-
nec tedna borili balinarji Lo-
kateksa Trata, dvanajstkra-
tni slovenski prvaki. Poleg 
njih so na turnirju nastopi-
li še CRO Lyon, Pontese in 
La Perosina.

Škofjeločani so se spekta-
kularno uvrstili že med naj-
boljše štiri, potem ko so na 

domačem igrišču na povra-
tni tekmi ugnali Zrinjevac. 
Izkazali pa so se tudi v Itali-
ji. V boju za prestižno evrop-
sko klubsko lovoriko so 
osvojili drugo mesto, naslov 
evropskih podprvakov, in s 
tem ponovili uspeh Krima 
in Mlinarja Padne, ki sta v 
prejšnjih tekmovanjih prav 
tako končala na drugem me-
stu. Lokateks Trata se je v fi-
nalu pomerila z italijanskim 
moštvom Pontese in izgubi-
la s 6 : 16.

Balinarji Lokateksa Trata 
evropski podprvaki

Maja Bertoncelj

Medno – Za vse, ki se vozi-
te z Gorenjskega skozi Med-
vode v Ljubljano, in za okoli-
ške prebivalce je bil v petek 
velik dan. Stekel je dvosmer-
ni promet prek obeh rekon-
struiranih objektov v Med-
nu, na odseku, kjer znaša 
povprečni letni dnevni pro-
met okrog dvaindvajset tisoč 
vozil na dan. 

Gradbena dela na objek-
tih so zaključena. Celotna 
rekonstrukcija s postavitvi-
jo dveh začasnih mostov 
je stala 1.978.826,62 evra. 
Dela sta izvajali podjetji Ra-
fael kot vodilni partner in 

SŽ-ŽGP Ljubljana, ki sta bili 
uspešni na razpisu. Izme-
nično enosmerni promet po 
nadvozu čez železniško pro-
go je Direkcija RS za infra-
strukturo zaradi dotrajano-
sti nadvoza uvedla januarja 
2014, torej pred skoraj dve-
ma letoma in pol. Najprej 
so načrtovali zgolj postavi-
tev začasnega montažnega 
mostu za potrebe vzpostavi-
tve obvoza, pozneje pa so za-
gotovili finančna sredstva za 
realizacijo celotne investici-
je, ki je obsegala izgradnjo 
dvosmernega obvoza prek 
dveh montažnih premosti-
tvenih objektov, rekonstruk-
cijo nadvoza in ceste ter 

nadomestno gradnjo bliž-
njega prepusta. Gradnja je 
bila zahtevna, saj je bilo za 
izvedbo rekonstrukcije tre-
ba poseči v vozno mrežo za 
napajanje vlakov in dinami-
ko del na gradbišču uskladi-
ti z voznimi redi v železni-
škem prometu. Rok izvedbe 
del je bil zaradi vremenskih 
razmer nekaj dni daljši.

Sprostitve prometa v obe 
smeri so se razveselili tudi 
župani Medvod in občin z 
Loškega, ki so večkrat javno 
opozarjali na perečo proble-
matiko in v primeru, da ne 
bi prišlo do rešitve, kot skraj-
ni ukrep napovedovali zapo-
ro ceste. 

Konec zastojev v Mednu, most odprt
V petek so po skoraj dveh letih in pol dokončno vzpostavili dvosmerni 
promet po nadvozu čez železniško progo v Mednu.

Dela v Mednu so končana in promet po nadvozu čez železniško progo poteka dvosmerno. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANCKA KOŠIR iz Mavčič.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletna noč – 25 let festivalskih uspešnic

Poletna noč bo letos, ob 25-letnici samostojnosti Republike 
Slovenije, posvečen največjim festivalskim popevkam po letu 
1991. Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo v torek, 21. junija, 
ob 20.45 pod taktirko dirigenta Patrika Grebla ter v izvedbi 
Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija zazvenele 
največje festivalske uspešnice, kot so Za prijatelje, Tih deže-
ven dan, Energy, Prisluhni mi, Lahko noč Piran, Solinar, Mi 
ljudje smo kot morje, Če je to slovo, Letim, Ko mene več ne 
bo, Življenje je (La vita è bella), Šopek maka, Belo nebo, Zbudi 
se, Bodi srečen, bambino in mnoge druge. Na gala koncertu 
bodo priljubljene slovenske uspešnice prepevali Nuša Deren-
da, Alenka Godec, Tanja Ribič, Anika Horvat, Helena Blagne, 
Katrinas, Eva Boto, trio Eroika, Slavko Ivančić, Marko Vozelj, 
Andraž Hribar, Faraoni, Anžej Dežan, Cole Moretti, Prifarski 
muzikanti in drugi. Večer festivalskih uspešnic bo povezovala 
Bernarda Žarn.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici za Poletno noč. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kdo je dirigent 
letošnje Poletne noči? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
četrtka, 16. junija 2016, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.
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Suzana P. Kovačič

Podljubelj – »Vsako leto se 
udeležim spominske slo-
vesnosti – zato da ne poza-
bimo te težke izkušnje dru-
ge svetovne vojne in ker je 
bilo Taborišče Ljubelj ena 
od podružnic koncentracij-
skega taborišča Mauthau-
sen, kjer je bil ubit moj oče,« 
je na sobotni spominski slo-
vesnosti ob 71. letnici osvo-
boditve koncentracijske-
ga taborišča Ljubelj pove-
dal eden od številnih udele-
žencev, Srečo Kržan. Tabori-
šče Ljubelj je bilo ena od 49 
podružnic Mauthausna, kar 
triindvajset mesecev je bilo 
to delovno taborišče, v kate-
rem je približno dva tisoč in-
ternirancev 13 evropskih na-
rodnosti, med katerimi je 
bilo več kot polovica Fran-
cozov, v nečloveških razme-
rah gradilo 1542 metrov dolg 
predor skozi Ljubelj, skozi 
katerega je prvi avto zapeljal 
decembra leta 1944. Tabori-
šče so osvobodili 7. maja leta 
1945.

Slavnostni govornik je bil 
Boris Pahor, pisatelj, nek-
danji taboriščnik, med dru-
gim tudi prejemnik franco-
skega reda legije časti. Lju-
beljsko taborišče je bilo de-
lovno taborišče in o teh piše 
Boris Pahor v svoji knjigi 
Rdeči trikotniki. Tudi tok-
rat je v besedi obudil spo-
min na trpljenje v delov-
nih taboriščih, v taboriščih 
smrti, kot je dejal, ki so v so-
dobni Evropi ob boku Da-
chaua, Auschwitza in dru-
gih pogosto prezrta. Ko je 

imel taboriščnik na delov-
no uniformo prišit rdeč tri-
kotnik s številko namesto 
imena, zato da je človek ne-
hal biti tisto, kar je bil. Pos-
tal je samo še številka. Ko se 
je umiralo od lakote, bolez-
ni zaradi lakote. Boris Pahor 
je bil kratek čas tudi tabo-
riščnik v francoskem Sain-
te-Marie-aux-Mines, kjer je 
delovalo delovno taborišče 
Natzweiler-Struthof, v ka-
terem so bili zaprti Sloven-
ci, Belgijci, Rusi, drugi Slo-
vani in Italijani, ki so ravno 
tako delali v nečloveških po-
gojih v tamkajšnjem predo-
ru, ki ga je okupator spreme-
nil v tovarno orožja. Tudi iz 
skupne zgodovine trpljenja 
in solidarnosti, kot je na so-
botni spominski slovesnosti 

poudaril župan Sainte-Ma-
rie-aux-Minesa Claude Abel 
se je med Tržičem in mes-
tom Sainte-Marie-aux-Mi-
nes pred petdesetimi leti 
rodila zgodba o pobratenih 
prijateljskih mestih. 

Ljubeljski predor danes 
povezuje, prav tako predor 
v Sainte-Marie-aux-Mine-
su. Vendar, kot je opozori-
la Vesna Dobre iz koordina-
cijskega odbora žrtev vojne-
ga nasilja pri ZZB za vred-
note NOB Slovenije, se zdi, 
da se prav danes namerava 
ta Evropa zopet skrčiti vase, 
se zagraditi z različnimi fi-
zičnimi, kulturnimi, poli-
tičnimi, ekonomskimi zi-
dovi pred vsemi drugačni-
mi, zlasti pred bolj nesreč-
nimi in brez upanja, a bi 

tako zavarovala svoj navi-
dezni otok blagostanja in 
miru. »Poskušajmo vsak 
dan narediti nekaj za oh-
ranitev miru in svobode,« 
je še poudarila. »Nikdar in 
nikoli več naj se ne ponovi. 
Edina garancija za to smo 
mi sami,« je sklenil župan 
Občine Tržič Borut Sajovic. 
Spominske slovesnosti so 
se udeležili predsednik vla-
de Miro Cerar, prvi sloven-
ski predsednik Milan Ku-
čan, drugi vidni predstavni-
ki iz politične in družbene 
sfere, delegacija francoskih 
prijateljev iz Sainte-Marie-
-aux-Mines, prvič tudi po-
slanci francoskega parla-
menta in francoski velepo-
slanik v Sloveniji Pierre-
-François Mourier. 

Bili so le številke brez imen
Slavnostni govornik na spominski slovesnosti v počastitev enainsedemdesete obletnice osvoboditve 
koncentracijskega taborišča Ljubelj je bil Boris Pahor, ki je poudaril, da so delovna taborišča, kot je 
bilo tudi ljubeljsko, v sodobni Evropi prezrta. Treba je ohranjati spomin na trpljenje vseh preganjanih v 
času druge svetovne vojne in vanj vključevati tudi mlajše generacije, pa je bilo skupno sporočilo vseh 
govornikov.

Osrednji govornik Boris Pahor /Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je za-
ključila program AmCham 
Young ProfessionalsTM še-
sta generacija mladih lider-
jev. Najboljši med njimi, 
superfinalisti, so morali na 
odru pokazati veliko mero 
iznajdljivosti in kreativno-
sti. Občinstvo in komisijo so 
prepričevali s pantomimo, 
risanjem in rokovskim kri-
čanjem. Najboljša med nji-
mi je bila Gorenjka iz Zgor-
njih Bitenj, Nina Langerholc 

Čebokli, sicer zaposlena na 
ministrstvu za javno upravo, 
ki se je izkazala kot odlična 
motivatorka. 

»Zmaga mi pomeni potr-
ditev za trud, ki sem ga do se-
daj vlagala v svoj osebnostni 
razvoj in kar je najpomemb-
nejše – potrditev, da se spla-
ča truditi, premagovati vse 
ovire, vztrajati. Ko pridejo re-
zultati, je ves trud poplačan,« 
je prejemu naziva top poten-
cial za leto 2016 in skulptu-
re v obliki angela, delo kipar-
ja in slikarja Mika Simčiča, 

povedala zmagovalka, sicer 
tudi nekdanja svetnica SMC 
v kranjskem občinskem sve-
tu, ki je letos pomladi odsto-
pila s svoje funkcije.

Poleg Nine Langerholc 
Čebokli so bili med super-
finalisti še Boštjan Koritnik, 
Jovan Pavićević, Mart D. 
Buh in Petra Novak.

Splača se truditi
To je poudarila Nina Langerholc Čebokli iz 
Zgornjih Bitenj, ki si je zaslužila prvo nagrado za 
slovenski potencial leta.

Najbolj se je izkazala Nina Langerholc Čebokli. / Foto: arhiv dogodka

Na petkovi konstitutivni seji 
so za predsednika nadzorne-
ga sveta imenovali Kendo, ki 
je sicer prek svojega podjetja 
Goldinar skoraj petodstotni 
lastnik hranilnice, za njego-
vo namestnico pa Remškar-
jevo. Ličen in Medja na kon-
stitutivni seji nista sodelova-
la, saj je treba najprej spre-
membe statuta hranilnice 
vpisati v sodni register.  

Na skupščini so se delni-
čarji seznanili tudi z letnim 
poročilom o poslovanju hra-
nilnice in poročilom o delu 

službe notranje revizije za 
leto 2015 ter potrdili pre-
dlagane spremembe statuta 
hranilnice. Med drugim so 
odločili, da prednostne del-
nice postanejo prosto pre-
nosljive. 

Hranilnica Lon sicer ne 
dosega zahtevane kapital-
ske ustreznosti, zato naj bi 
Banka Slovenije že zahte-
vala dokapitalizacijo v viši-
ni 600 tisoč evrov. Po poro-
čanju Financ naj bi novo po-
slovno stavbo v Kranju, ki je 
še v gradnji in v katero se na-
meravajo preseliti proti kon-
cu leta, prodali. 

V Lon se vrača prejšnja 
uprava
31. stran

Stara Loka – Ob 25. rojstnem dnevu samostojne države Slo-
venije pripravlja Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara 
Loka pravi praznik slovenstva. V soboto, 18. junija, bo ob 20. 
uri v Jurjevi dvorani v Stari Loki občinstvo najprej nagovorila 
novinarka in zgodovinarka dr. Rosvita Pesek, odlična poz-
navalka obdobja, ko se je osamosvajala Slovenija. Sledil bo 
koncert Prifarskih muzikantov, ki jih glasbeni kritiki uvrščajo 
med najboljše etno skupine na Slovenskem. 

Rosvita Pesek in Prifarski muzikanti v Stari Loki
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Najstnica sporoči: »Ni ti 
treba pridt. Smo pred 
solo. Ne hodt. Thx. 

Cawww.« Mama odpiše: »V 
redu. Se vidiva kasneje.« Naj-
stnica si ne more kaj, da se ne bi 
posmehnila. »Haha. Spet piss 
tko slounicn. Knizno. LOL.«

Ne le da smo starši za pot-
rebe najstnikov morali razviti 
poseben prevajalnik besedil, iz 
dneva v dan bijemo bitke za 
zmanjšanje količine minut in 
ur, ki jih razvijajoči se možga-
ni lahko preživijo v virtualnem 
svetu. SMS-sporočila, Facebo-
ok, Skype, Viber, Messenger 
so komunikacijska orodja, ob-
vezna za družabno življenje 
vsakega najstnika. So način, 
kako so lahko sleherno minu-
to v stiku s »frendi«. Prek njih 
so lahko povezani ure in ure, 
namesto vsakodnevnega pose-
danja na stopnicah bloka zdaj 
»hengajo« v virtuali. 

Brez mobilca, računalnika 
in svetovnega spleta ne gre več. 
V ZDA porabijo mladostniki 
za digitalne medije že več časa 
kot za spanje – vsak dan dob-
rih sedem ur in pol, je pokaza-
la raziskava. Kot v svoji knjigi 
Digitalna demenca svari razi-
skovalec delovanja možganov 
Manfred Spitzer, so v Južni Ko-
reji, eni vodilnih informacijskih 
držav, zdravniki že pred leti 
začeli opažati motnje spomi-
na, pozornosti in koncentracije 
pri mlajših odraslih, kar naj bi 
bilo posledica čedalje večje upo-
rabe digitalnih medijev. Spitzer 
gre v svojih svarilih celo tako 

daleč, da opozarja, da to lahko 
vodi v digitalno demenco, ki ne 
pomeni le pozabljivosti, ampak 
gre za zmanjšano umsko zmo-
gljivost, mišljenje in kritičnost. 
Po njegovem mnenju bi starši 
morali skoraj povsem omeji-
ti dostop otrok do digitalnih 
medijev, najbolje kar do osem-
najstega leta … 

Starši najstnikov vemo, da 
so Spitzerjeva svarila vendarle 
nekoliko »preveč orto«. Če naj-
stniku samo za nekaj ur vzameš 
mobilni telefon, je njegovo celot-
no družabno življenje za zme-
raj uničeno. Tudi bolj življenjski 
psihologi menijo, da so digitalni 
mediji zagotovo prinesli veliko 
sprememb, ki pa niso samo sla-
be. Pretirana uporaba, ki lahko 
vodi tudi v odvisnost, zagotovo 
škoduje mladim možganom. 
Prav tako danes še ne vemo, 
kako bodo današnji najstniki, 
ko bodo odrasli, komunicirali, 
čustvovali, se povezovali. Bodo 
njihovi možgani res »okvarje-
ni« zaradi digitalnih medijev? 
Najbrž je tudi tu, tako kot na 
vseh področjih življenja, pra-
vi odgovor v zmernosti. Zato: 
digitalna tehnologija da, če je 
le v življenju najstnika dovolj 
»resničnega življenja«, gibanja, 
živih stikov in – tečnih staršev, 
ki jih pravočasno seznanimo s 
temnimi platmi interneta in jim 
vsemu navkljub vestno odšteva-
mo ure, preživete v virtuali … 

Kaj bo SMS-latovščina da-
našnje mladine pomenila za 
slovenščino, pa je že druga 
zgodba ...

Digitalno najstništvo

KOMENTAR
Urša Peternel

Simon Šubic

Kranj – Pošta Slovenije se na 
rast obsega spletnega naku-
povanja odziva s postavitvi-
jo mreže 24 paketomatov na 
hitro in lahko dostopnih lo-
kacijah v 16 mestih po Slove-
niji, ki jih bodo stranke lah-
ko začele uporabljati 20. ju-
nija. Na Gorenjskem so tako 
prejšnji teden že postavili 
šest samopostrežnih pake-
tomatov, in sicer v Kranju 
(dva), Škofji Loki, Radovljici, 
na Jesenicah in v Domžalah. 

Kot so pojasnili v Pošti 
Slovenije, samopostrežni 
avtomat strankam omogo-
ča, da lahko sedem dni v 
tednu in 24 ur na dan prev-
zemajo pakete na izbra-
nem paketomatu. Na njem 
je mogoče tudi plačati od-
kupni znesek s plačilno ali 
kreditno kartico, dodatno 
je omogočen tudi sodoben, 
brezstični način plačeva-
nja. Stranke lahko v paketo-
matu tudi oddajo paket, ki 
je bil pripravljen za pošilja-
nje v novi spletni aplikaciji 
PS Pošlji paket. Na spletu 
si predhodno le pripravijo 
spremnico, plačajo poštni-
no s plačilno oziroma kre-
ditno kartico ali Moneto in 
tako pripravljen paket odda-
jo v izbrani paketomat.

»S paketomati sledi-
mo pričakovanjem naših 

uporabnikov in tudi lastnim 
ciljem, po katerih želimo Po-
što Slovenije utrditi in ohra-
niti na mestu vodilnega izva-
jalca poštnih in logističnih 
storitev Sloveniji. Prednos-
ti postavitve paketomata na 
svoje lokacije so prepozna-
li tudi v podjetjih Mercator 
in Petrol ter postali naš par-
tner,« je poudaril general-
ni direktor Pošte Slovenije 
Boris Novak. Kot dodaja, se 
bo v prihodnje način strež-
be strankam v Pošti Sloveni-
je še spreminjal, saj želijo s 
pomočjo sodobne tehnolo-
gije postati vedno bolj fleksi-
bilni za stranke. 

Med drugim pismono-
še opremljajo z mobilnimi 
napravami, da bodo stranke 
pri njih lahko opravile šte-
vilne storitve. Teh je vedno 
več na voljo tudi prek sple-
ta. V pripravi je tudi posta-
vitev prve »PS točke«, ki bo 
poleg sprejema in oddaje 
paketnih pošiljk omogočala 
še bančne in druge storitve, 
strankam pa bo predvido-
ma na voljo proti koncu leta 
v enem od večjih slovenskih 
mest. Pri tem ne gre za po-
ceni rešitve, zato jih bo Po-
šta Slovenije skrbno kombi-
nirala s svojo klasično mre-
žo. »Na občasne očitke, da 

se Pošta Slovenije umika in 
krči svojo mrežo, lahko od-
govorim z nasprotno trdi-
tvijo. Pošta Slovenije še ni-
koli ni bila tako blizu najšir-
šim ciljnim skupinam pre-
bivalstva. Dostopnosti do 
omrežja namreč ni več mo-
goče ocenjevati zgolj skozi 
zgradbe in klasično strež-
bo na okencih. V naši sre-
dini je vse več prebivalcev, 
ki jim tak način ne ustre-
za več. Prav zaradi teh splo-
šnih trendov se tudi v Pošti 
Slovenije s storitvami in na-
činom strežbe strankam se-
limo v digitalni svet,« je še 
razložil Novak.

Pošta postavlja paketomate
Šest paketomatov Pošte Slovenije bo od 20. junija naprej delovalo tudi na Gorenjskem. Vse več je 
uporabnikov, ki jim klasična strežba pri poštnih okencih ne odgovarja, poudarjajo.

Pošta Slovenije je prejšnji teden že postavila vseh šest predvidenih paketomatov na 
Gorenjskem, kot zadnja v petek na Jesenicah in v Radovljici (na sliki). / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delnice in obvezni-
ce, ki so jih državljani pri-
dobili v okviru lastninske-
ga preoblikovanja podjetij in 
denacionalizacijskih postop-
kov, so bile knjižene na zača-
sni, registrski račun pri KDD 
– Centralni klirinško depo-
tni družbi. Če so imetniki 
te vrednostne papirje pot-
lej hoteli prodati, so jih mo-
rali prenesti na trgovalni ra-
čun, ki so ga odprli pri finanč-
nem posredniku – banki ali 
borznoposredniški hiši. Ne-
kaj več kot 263 tisoč državlja-
nov s temi vrednostnimi pa-
pirji ni počelo ničesar, ime-
lo jih je le v lasti, na registr-
skem računu, ki pa ga bo Kli-
rinško depotna družba uki-
nila. Za to se je odločila iz 
dveh razlogov: prvič zato, ker 

so tovrstni računi slovenska 
posebnost, in drugič zaradi 
tega, ker se bo Slovenija fe-
bruarja prihodnje leto vklju-
čila v enotno evropsko porav-
nalno platformo T2S, ki zah-
teva uveljavitev enotnih stan-
dardov za izplačila iz vredno-

stnih papirjev. Prihodnje 
leto bodo tako vsi posli z vre-
dnostnimi papirji poravna-
ni prek evropske platforme 
T2S, med takšne posle šteje-
jo tudi izplačila dividend od 
delnic in obresti od izvede-
nih finančnih instrumentov.

Imetniki, ki imajo del-
nice in obveznice še ved-
no na registrskem računu 
pri KDD, imajo po spreme-
njenem zakonu o nemate-
rializiranih vrednostnih pa-
pirjih tri možnosti. Prva 
možnost je prenos vredno-

stnih papirjev na trgoval-
ni račun pri eni od bank ali 
borznoposredniških družb; 
če imetniki takšnega raču-
na še nimajo, ga bodo mo-
rali odpreti. Za pravne ose-
be je rok za prenos na trgo-
valni račun 30. september 

2016, za fizične osebe pa 1. 
januar 2017. Za to možnost 
se bodo odločili tisti, ki ima-
jo vrednostne papirje, kate-
rih vrednost presega stroške 
odprtja trgovalnega računa 
in letnega nadomestila in je 
njihov cilj delnice prodati ali 
jih imeti v lasti, prejemati di-
vidende in obresti ... Druga 
možnost je prenos vredno-
stnih papirjev na opustitve-
ni račun pri KDD, imetniki 
se jim bodo v tem primeru 
za vedno in brez nadomesti-
la odpovedali. Za to različi-
co se bodo verjetno odloči-
li le tisti, ki bodo ocenili, da 
bi imeli z delnicami in obve-
znicami na trgovalnem ra-
čunu več stroškov kot koris-
ti. Če se imetniki ne bodo od-
ločili ne za prvo in ne za dru-
go možnost, bo KDD prene-
sel vrednostne papirje v so-
dno hrambo. Imetniki jih 
bodo v petih letih še vedno 
lahko prevzeli, vendar bodo 
za prevzem iz sodne hram-
be plačali stroške po taksni 
in odvetniški tarifi; v vsem 
tem času pa tudi ne bodo 
imeli pravice do dividende 
in do glasovanja na skupšči-
ni. Če jih tudi po petih letih 
ne bodo prevzeli, bodo pri-
padli državi.

Ukinitev registrskih računov
Klirinško depotna družba (KDD) bo ukinila registrske račune, na katerih 
državljani hranijo delnice, ki so jih večinoma pridobili v postopku 
lastninjenja. Zakon jim omogoča, da delnice opustijo, jih prenesejo na 
trgovalni račun pri banki ali borzno-posredniški družbi ali da ne storijo nič – 
v tem primeru jih bo KDD prenesla na račun pristojnega sodišča.

Imetniki delnic in obveznic lahko kadarkoli zaprosijo 
KDD za izpis stanja na registrskem računu na zadnji 
dan preteklega leta, torej na dan 31. december 2015, 
KDD pa bo sicer vsem imetnikom poleg obvestila o 
ukinitvi registrskega računa poslala tudi izpis stanja.
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Jesenice – Na Jesenicah se 
že vrsto let soočajo z zmanj-
ševanjem števila potnikov, 
ki uporabljajo javni mestni 
prevoz. Lani se je njihovo 
število znova zmanjšalo, in 
sicer za 4,2 odstotka. Kot iz-
haja iz poročila, ki so ga na 
zadnji seji obravnavali jese-
niški občinski svetniki, je 
rentabilna le ena linija, in si-
cer Hrušica–Koroška Bela–
Blejska Dobrava, medtem 
ko vse ostale linije s prihodki 
ne pokrivajo stroškov. Kljub 

temu so v občini že pred leti 
sprejeli odločitev, da jav-
ni mestni promet ohrani-
jo, zlasti zaradi ranljivejših 
skupin, ki uporabljajo me-
stni prevoz, to je starejših in 
otrok. To pa ima svojo ceno, 
saj Občina Jesenice za sub-
vencije vsako leto namenja 
skoraj pol milijona evrov. 
Konkretneje so lani za sub-
vencije mestnega prome-
ta namenili 164 tisoč evrov, 
za subvencije osnovnošol-
skih prevozov pa še 308 tisoč 
evrov. Z vprašanjem, kako bi 
povečali število potnikov, se 

ukvarjajo jeseniški občinski 
svetniki že več mandatov, a 
vse dosedanje ideje niso ob-
rodile sadov. Nazadnje so 
poskusili s predlogom pod-
jetjem, da bi namesto izpla-
čila stroškov za prevoz na 
delo zaposlenim raje kupi-
li vozovnice za javni mestni 
promet. A izkazalo se je, da 
se zaposleni s tem nikakor 
ne strinjajo, kajti očitno so 
omenjeni dodatki neke vrste 
»socialni korektiv« k plači. 

Da se trudijo, da bi zago-
tovili kakovostno in prija-
zno storitev za potnike, je 

zagotovila tudi direktorica 
Alpetourja Potovalne agen-
cije Ivanka Zupančič Ga-
ber. Tako so med drugim 
lani pomladili vozni park, 
saj so kupili tri nove avto-
buse, ki so primerni tudi 
za gibalno ovirane osebe in 
mamice z vozički. Povpreč-
na starost avtobusov, ki vo-
zijo po Jesenicah, je tako 
štiri leta. Konec leta se si-
cer na Jesenicah izteče kon-
cesijska pogodba, po bese-
dah Zupančič Gabrove pa 
se bodo na razpis ponov-
no prijavili. Je pa podjetje 
konec lanskega leta dobi-
lo tudi novega lastnika, to 
je britansko podjetje Arri-
va, ki deluje v sklopu nem-
škega Deutche Bahna. Kot 
je zagotovila Zupančič Ga-
brova, novi lastnik ne na-
črtuje nobenih bistvenih 
sprememb, ki bi vplivale 
na kakovost prevozov. 

Rentabilna je le ena linija
Število potnikov, ki uporabljajo javni mestni prevoz na Jesenicah, se je lani 
znova zmanjšalo. Rentabilna je le ena linija, vse ostale pa s prihodki ne 
pokrivajo stroškov.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Zgodovina petdese-
tletnega prijateljstva med 
Tržičem in francoskim Sa-
inte-Marie-aux-Mines je te-
meljito predstavljena v dvo-
jezični, ravno izdani knjigi 
Odkrit pogled in čvrst stisk 
rok. Naslov knjige so prav-
zaprav besede Tineta To-
mazina, tedaj mladega trži-
škega župana, ki je skupaj 
s tedanjim županom Sain-
te-Marie-aux-Mines Pau-
lom Baumannom 8. maja 
1966 v Sainte-Marie-aux-
Minesu podpisal Listino o 
pobratenju, 29. maja 1966 
pa še v Tržiču. In ravno iz 
te knjige so na petkovi slav-
nostni akademiji v Dvorani 
tržiških olimpijcev, ki je sle-
dila slavnostnemu mimo-
hodu po starih tržiških uli-
cah, povzeli odlomke. Mes-
ti je združilo trpljenje ljudi 

v času druge svetovne voj-
ne. V obeh občinah sta bili 
namreč koncentracijski ta-
borišči, v tržiški Ljubelj, po-
družnica Mauthausna, v Sa-
inte-Marie-aux-Minesu pa 
podružnica taborišča Na-
tzweiller-Strutthof. V fran-
coskem je bilo zaprtih ve-
liko Slovencev, na Ljubelju 
so bili najštevilnejši Fran-
cozi. Na teh temeljih se je 
leta 1966 rodila želja po po-
vezovanju, sodelovanju in 
pobratenju.

Del kulturno obarvanega 
večera v družbi nadarjenih 
mladih iz Glasbene šole Tr-
žič je bila tudi podelitev pri-
znanj. Priznanja župana 
Občine Tržič za dolgoletno 
sodelovanje in izjemen pri-
spevek pri ohranjanju pri-
jateljskih odnosov med pre-
bivalci in društvi pobrate-
nih mest so prejeli Josiane 
Antenat, Raymond Kuhn 

in Dennis Masson, naziv 
ambasadorja Občine Tržič, 
tudi za osebni angažma pri 
krepitvi prepoznavnosti Tr-
žiča in Slovenije v Franciji 
pa Jože Klofutar in Claude 

Abel. Preostala priznanja 
prizadevnim posamezni-
kom je tržiški župan podelil 
na sprejemu v Galeriji Atrij 
dan kasneje. 

Fanfare so naznanile naj-
slovesnejši trenutek akade-
mije, ko sta župana Občine 
Tržič, Borut Sajovic, in Sain-
te-Marie-aux-Mines, Claude 
Abel, s podpisom obnovila 
Listino o pobratenju. 

Ob tej priložnosti je Bo-
rut Sajovic Tinetu Tomazi-
nu, tudi častnemu občanu 
občine Tržič in Sainte-Ma-
rie-aux-Mines podaril knji-
go Odkrit pogled in čvrst 
stisk rok. Knjigo bodo da-
nes ob 19. uri predstavili v 
Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja v Tržiču, sodelovali 
bodo avtor knjige dr. Bojan 
Knific, direktorica Tržiške-
ga muzeja in urednica knji-
ge Jana Babšek, predsednik 
občinske Komisije za med-
narodno sodelovanje Jože 
Klofutar in župan Občine 
Tržič Borut Sajovic.

Zlata knjiga prijateljstva
Vrhunec dogajanj ob petdesetletnici pobratenja Tržiča in francoskega mesta Sainte-Marie-aux-Mines 
sta bila petkov mimohod po starem mestnem jedru Tržiča in slavnostna akademija. 

Slavnostni mimohod slovenskih in francoskih prijateljev po starem mestnem jedru Tržiča 

V Tržiču sta aktualna župana, Boris Sajovic in Claude Abel, 
obnovila zaprisego, podpisano leta 1966, v Sainte-Marie-
aux-Minesu pa bodo enako storili 16. julija. / Foto: Luka Rener
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OBČINA  ŽIROVNICA
Breznica 3, 4274 Žirovnica

Tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109

OBVESTILO 
Občina Žirovnica obvešča, da je na spletni strani občine objav-
ljen razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega 
premoženja v lasti Občine Žirovnica. Ponudbe se zbirajo do  3. 
8. 2016 do 14. ure.

Številka: 478-0052/2012
Datum: 13. 6. 2016 Leopold POGAČAR                                                                                                  
 ŽUPAN

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – V začet-
ku meseca je gospa Slavica 
Robič iz Gozda - Martuljka 
praznovala že svoj 102. roj-
stni dan. Tudi letos jo je obi-
skal upokojeni sodnik Mi-
hael Kersnik iz Mojstrane. 
»Ob obisku se me je tako kot 
lani zelo razveselila, zaželel 
sem ji vse dobro. Ureja se že 
vedno sama, pri čemer ji po-
maga sin Marjan, le malce 
slabše sliši. Na štedilniku, 

ki ga kuri z drvmi, je sku-
hala kavo in jo nalila sorod-
niku Borisu, sinu Marja-
nu, meni in sebi. V pogovo-
ru mi je omenila, da se zgo-
dovina ponavlja: na televizi-
ji je videla, da imajo šolarji 
spet tablice, kot jih je imela 
ona, ko je hodila v šolo, le da 
so takrat pisali s kredo, se-
daj pa kar s prsti,« je pove-
dal Mihael Kersnik, ki je go-
spe Slavici po kratkem obi-
sku zaželel mirno, varno in 
zdravo počutje.

Slavica Robič praznovala 
stodrugi rojstni dan

Slavica Robič, Kovaričeva mama, je v začetku meseca 
praznovala 102. rojstni dan.

Radovljica – Letošnjo poletno sezono so na radovljiškem ba-
zenu v petek začeli s prireditvijo z naslovom Voda za vse. Ko 
je že kazalo, da bo dogodek, ki sta ga ob podpori Sokolske 
zveze Slovenije organizirala Športna zveza in Plavalni klub 
Radovljica, pokvaril dež, se je nebo nad Gorenjsko vendarle 
za kratek čas zjasnilo in v radovljiški bazen so se, prvi v pole-
tni sezoni, odpravili radovljiški osnovnošolci. Organizatorji 
so sicer za šolarje in otroke iz vrtca pripravili sklop aktivno-
sti, s katerimi želijo spodbujati gibanje med mladimi. Kot je 
poudaril generalni sekretar Sokolske zveze Dušan Gerlovič, 
je namen projekta, ki ga izvajajo po vsej Sloveniji, celosten 
prikaz pomembnosti znanja plavanja za prijetno, varno in 
kakovostno preživljanje prostega časa v vodi in ob njej ter 
spodbujanje gibanja na splošno. 

Prvi so plavali otroci

Jesenice – Potem ko je jeseniški občinski svetnik Elvis Vukalić 
z liste Delavska lista JA Jeseniška alternativa podal odstopno 
izjavo in mu je prenehal mandat, je stekel postopek za ime-
novanje nadomestnega občinskega svetnika. Naslednja na 
listi kandidatov Delavske liste JA Jeseniška alternativa je bila 
izvoljena Alma Rekić, ki je že posredovala izjavo, da sprejema 
mandat. Tega bodo predvidoma potrdili na seji občinskega 
sveta naslednji teden. Rekićeva je stara 35 let, diplomirala je iz 
organizacije gostinstva in turizma, širši javnosti pa je znana 
kot slaščičarka in obraz oddaje MasterChef na POP TV.

Alma Rekić bo občinska svetnica
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Svet 
Osnovne šole Simona Jenka Kranj
Ulica XXXI. divizije 7 a , Kranj

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice  
izpolnjevati splošne pogoje v skladu z Zakonom o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 
16/07- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12-ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). 

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 12. 2016.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah  v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: 

Svet zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. di-
vizije 7a, Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje, lahko  predloži tudi kratek življenjepis. 

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zako-
nitem roku.

Ana Šubic

Cerklje – »Vrednost točke 
za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zem-
ljišča je določena s sklepom 
o vrednosti točke za leto 
2016, ki je bil sprejet na re-
dni seji decembra lani, in 
se v ničemer ni zvišala, to-
rej ostaja v enakih mejah 
kot sedaj. Že na eni od zad-
njih sej občinskega sveta pa 
sem pojasnil, da moramo, k 
temu nas pozivajo tudi mi-
nistrstva, saj je taka zakon-
ska ureditev, začeti obraču-
navati tudi nadomestila za 
uporabo nezazidanih stav-
bnih zemljišč. V veliki veči-
ni občin so takšno obraču-
navanje uvedli že pred leti. 
Obdavčitev nezazidanega 
stavbnega zemljišča sicer 

dovoljuje sprejeti Odlok o 
nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča iz leta 
1998,« je cerkljanski žu-
pan Franc Čebulj odgovo-
ril na zahtevo skupine opo-
zicijskih svetnikov za sklic 
izredne seje. »Kar navajajo 
predlagatelji izredne seje je 
tako zgolj zlonamerno zava-
janje, s katerim pri občanih 
povzročajo nelagodje,« je 
poudaril ter dodal, da se bo 
po posvetovanju s svetniki 
odločil, ali bo sklical izred-
no ali redno sejo. 

Predlagatelji izredne seje 
so kot razlog za njen sklic 
navedli tudi, »da so se v zad-
njih dneh po domovih zvr-
stile odločbe nadomestil za 
uporabo stavbnega zem-
ljišča«, ki povzročajo neza-
dovoljstvo med občani, saj 

so se »pri posameznih pri-
merih obdavčitve povečale 
za več kot sto odstotkov«. 
Župan odgovarja, da obča-
ni niso prejeli odločb, tem-
več zgolj informativne iz-
račune stavbnega nadome-
stila in izpiske iz prostor-
skega informacijskega sis-
tema. Obenem jih je obči-
na pozvala, naj si pogleda-
jo javno razgrnitev evidenc 
podatkov za odmero nado-
mestila za uporabo stav-
bnega zemljišča v občini 
Cerklje. Če menijo, da nji-
hovi podatki niso pravilni, 
tudi glede lastništva, lahko 
podajo pripombo, obrazec 
pa je objavljen tudi na sple-
tni strani občine. »Želim, 
da vse nepravilnosti, na-
vedene v obvestilu, odpra-
vimo pred izdajo odločb in 

sprejemom novega odlo-
ka,« je pristavil.

V občini Cerklje so do 
zdaj nadomestilo za upora-
bo stavbnega zemljišča iz-
računavali na podlagi upo-
rabnih površin stanovanj in 
tudi gospodarskih objektov, 
medtem ko nadomestila za 
nezazidane in druge stav-
bne površine pred objekti, 
ki so v uporabi, npr. parki-
rišča, niso pobirali, pri če-
mer zdaj ugotavljajo tudi, 
da je marsikateri lastnik pri 
popisu nepremičnin oddal 
zavajajoče podatke, je po-
jasnil Čebulj.

Kot smo že poročali, je 
osem občinskih svetnikov 
izredno sejo zahtevalo tudi 
zaradi domnevnih nepravil-
nosti pri poslovanju doma 
Taber.

Vrednost nadomestila je enaka
Cerkljanski župan Franc Čebulj zavrača navedbe opozicijskih svetnikov, da so v Cerkljah z novimi 
odločbami podražili stavbno nadomestilo. Občani so prejeli le informativne izračune.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Konec tedna je 
bilo dogajanje v Preddvo-
ru v znamenju društev: so-
bota je bila gasilska, saj je 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Preddvor proslavilo 
120 let svojega dela, tok-
rat s parado in prevzemom 
novega gasilskega vozila. 
V nedeljo pa so se na festi-
valu društev, ki so ga zače-
li z mednarodnim folklor-
nim festivalom, predstavila 
preddvorska društva.

Folklorno društvo 
Preddvor je na festivalu go-
stilo folklorna društva iz Šen-
čurja, Škofje Loke, folklor-
nike italijanske skupnosti 
iz hrvaškega Vodnjana, ve-
terane srbskega društva Sv. 
Sava in društva Blaž Jurko 
Razgor. Posebej je nastopila 

folklorna skupina kranj-
skega Sožitja, pa glasbena 
skupina Horuk z Jezerske-
ga, kvartet deklet, glasbeni 
duet Mojca in Matej Naglič 
z Bele, vokalna skupina Pla-
menke, humoristki Francka 
in Ančka s skečem, program 
je povezoval Kondi Pižorn, 
domače likovno društvo 
Preddvorski samorastniki 
pa je ta dan pripravilo likov-
ni Ex tempore in na festiva-
lu pod šotorom v grajskem 
parku tudi pokazalo zmago-
vito sliko. Fantini iz Bašlja 
pa so občinstvu uprizori-
li star vaški običaj, sprejem 
mladincev v njihove vrste. 
Krst mladincev poteka vsa-
kokrat pred »smenjem« in 
sprejem med odrasle fanti-
ne je zanje velika čast, je po-
vedal Rok Roblek. Na spre-
jem se mora šestnajstletnik 

fizično, psihično in tudi um-
sko dobro pripraviti, kajti ta 
dan preživi s fantini, ki mu 
nalagajo vse sorte naloge. 
Opolnoči pa mora na kole-
na, fantje ga skozi sito polije-
jo z vodo in potem je njihov.

Društva so se predstavi-
la tudi na desetih stojnicah, 
med njimi je bilo tudi Me-
dobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Kranj. Njihov 
član Jožef Gregorc iz Mač 
se je pri mojstru pletarstva 
Jožetu Štefetu, ki je na fe-
stivalu društev prikazoval 
svoje rokodelstvo, naučil 
pletenja košar in v prihod-
nje napovedujeta delavnice 

tudi za druge člane društva. 
Festival društev v Preddvo-
ru, ki ga je Zavod za turi-
zem Preddvor v sodelova-
nju z občino letos organizi-
ral prvič, je bil prvič tudi na 
povsem novem prizorišču, 
v grajskem parku, zaradi 
negotove vremenske napo-
vedi pod šotorom. Prvič pa 
so se srečanja udeležili tudi 
predstavniki hrvaške obči-
ne Vodnjan. Preddvorski 
župan Miran Zadnikar in 
svetovalec župana iz občine 
Vodnjan Moris Ivančič sta 
na festivalu napovedala, da 
je to začetek dobrega sode-
lovanja. 

Sprejeli so ga med fantine
Na festivalu društev v Preddvoru so obiskovalci lahko videli, kako fantini iz Bašlja v svoje vrste 
sprejmejo mladince. Videli so tudi nastope folklornih skupin in še vrsto drugih točk, s katerimi so 
preddvorska društva prikazala svoje delo, nekatera pa so se predstavila na stojnicah. 

Fantini iz Bašlja so pokazali star vaški običaj, krst mladinca. 

Simon Šubic

Kranj – Gradbeništvo Pres-
tor iz Kranja je v petkovem 
Delu preko Hypo Alpe-A-
dria-Bank objavilo prev-
zemno ponudbo za odkup 
delnic podjetja KR, proizvo-
dnja, trgovina in nepremič-
ninska dejavnost iz Sloven-
ske Bistrice, katerega glav-
no premoženje predstavlja 
industrijski kompleks nek-
danje Oljarice Kranj v Brito-
fu, kjer deluje tudi mala hi-
droelektrarna. Prevzemna 
ponudba se nanaša na sla-
bih 10 odstotkov oz. 125.251 
delnic ciljne družbe, saj je 
90,02-odstotni delež že v 

rokah prevzemnika. Ponu-
jena prevzemna cena za del-
nico znaša 1,14 evra, ponud-
ba pa velja do 11. julija. Grad-
beništvo Prestor je 9. maja 
s konzorcijem prodajalcev 
že sklenilo pogodbo za od-
kup 1.129.709 delnic druž-
be KR, ki je pred dobrim le-
tom dni nastalo z oddelit-
vijo dela premoženja druž-
be Tovarna olja Gea. Lani je 
imela družba KR le 21.795 
evrov prihodkov od prodaje 
in 11.442 čiste izgube. Njen 
kapital znaša 2,3 milijona 
evrov, od tega je 1,25 milijo-
na evrov osnovnega kapitala, 
preostalo pa so kapitalske re-
zerve in rezerve iz dobička. 

Prestor prevzema 
nekdanjo Oljarico 

Kranj – Na skupščini družbe Sava so se v petek na Ptuju del-
ničarji seznanili z letnim poročilom Save in Poslovne skupine 
Sava za leto 2015 ter s poročilom nadzornega sveta. Upravi in 
nadzornemu svetu so podelili razrešnico za njuno lansko delo. 
Za nove člane nadzornega sveta Save so imenovali Tino Pelcar 
Burgar, Romana Jermana in Dejana Rajbarja. Predsednik upra-
ve Save Gregor Rovanšek je v predstavitvi lanskega poslovanja 
izpostavil predvsem rekordne rezultate dejavnosti Turizem, ki 
je glede na leto 2014 dosegla štiriodstotno povečanje nočitev 
in petodstotno rast prihodkov. Dobiček iz poslovanja pred 
amortizacijo (EBITDA) v višini 13,9 milijona evrov je bil 2,7 
milijona evrov višji kot leta 2014 in kar dvakrat višji kot v letu 
2011, ko se je Sava zavezala izvajanju nove razvojne strate-
gije dejavnosti Turizem. Pozitivni trend poslovanja Turizma 
se nadaljuje tudi letos. Kmalu bodo izpolnjeni vsi pogoji za 
glasovanje o prisilni poravnavi, Sava je tudi blizu oblikovanja 
konzorcija za prodajo deleža v Gorenjski banki, ki je izjemno 
stabilna ter dobičkonosna banka, uspešno pa je uresničila tudi 
vse zahteve Banke Slovenije, so sporočili iz Save. 

Savin Turizem lani rekordno

Mednarodni folklorni festival je bil v Preddvoru že večkrat, 
letos pa prvič v okviru festivala društev. / Foto: Primož Pičulin

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Kamnik – Občina Kamnik se bo v prihodnjih dneh lotila ure-
ditve makadamskega dela Muzejske poti, ki vodi do gradu 
Zaprice, v katerem ima sedež Medobčinski muzej Kamnik. 
Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši izvajalec izbrano 
Komunalno podjetje Kamnik, dela pa bodo izvedli skladno 
s soglasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj. 
Gradbena dela bodo predvidoma potekala vse do konca julija.

Uredili bodo Muzejsko pot na Zaprice
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Češnjice v Tuhinju – Čla-
ni krajevne organizacije 
Združenja borcev za vred-
note NOB Tuhinj in kra-
jani Češnjic so v nede-
ljo pripravili tradicional-
no spominsko srečanje ob 
spomeniku padlim bor-
cem, med katerimi so bili 
tudi dr. Peter Držaj, vodja 
ameriške vojne misije ka-
petan Charles Fisher ter 
dva ameriška in dva britan-
ska oficirja. Prav zato so se 
srečanja tudi letos udeleži-
li gostje z ameriškega vele-
poslaništva.

Zbrane je tokrat nagovo-
ril podpolkovnik, vojaški 
ataše Todd A. Scattini, ki je 
Slovence označil za iskrene, 
tople in odprte ljudi ter se 
vsem zahvalil za ohranjanje 
spomina na 2. svetovno voj-
no ter partnerstvo med dr-
žavama, ki je živo še danes. 
Ob tem je dodal, da ameri-
ška ambasada pripravlja po-
seben elektronski zemlje-
vid vseh letal, ki so na tem 
območju padla v 2. svetovni 
vojni, s tem pa bodo povezali 
in ohranili tudi zgodbe vseh 
Slovencev, ki so sprejeli za-
vezniške vojake ter jim omo-
gočili, da so se vrnili k svojim 

družinam. Slovesnosti se je 
udeležil tudi legendarni ko-
mandant preboja na Menini 
planini Franc Sever - Franta, 
ki je poudaril: »Fašizem ni 
bil premagan! Zopet se oži-
vlja, ne sicer v izvirni obliki, 
temveč z manjšimi poprav-
ki, ki imajo svojo vsebino, in 
postaja zelo nevaren. Neva-
ren vsem narodom Evrope. 
Tudi nam. Prav bi bilo, da 
oživljamo in množično oja-
čamo fronto bojevnikov za 
mir. Bojevnikov za svobo-
do in pravice narodov, za sa-
mostojnost in dobro počutje 
vseh ljudi na svetu. Prvi ko-
rak je korak k umiritvi, drugi 

korak pa pomoč Evropi.«
Da nas morajo spomeni-

ki, kakršen je v Češnjicah, 
opogumljati ter opominjati, 
da le z akcijo, delom in voljo 
lahko delamo dobro, meni 
tudi župan Marjan Šarec. 
»Če sami ne bomo aktivni, 
potem bo vse zaman. Tako je 
bilo v preteklosti in tako bo 
tudi v prihodnje. Taki spo-
meniki so lepa priložnost za 
to, da se vsako leto spomni-
mo, da so ti pogumni ljud-
je dali svoje življenje. Niso 
kar čakali in mislili, da bo 
nekdo drug opravil delo na-
mesto njih. Ne. Šli so in dali 
svoja življenja za to, da mi 

lahko stojimo tukaj, in za to, 
da lahko nekateri tudi samo 
kritizirajo.«

Letošnji slavnostni go-
vornik je bil sicer načel-
nik Generalštaba Sloven-
ske vojske generalmajor dr. 

Andrej Osterman, spomin 
na boje na tem območju pa 
bodo člani Združenja bor-
cev za vrednote NOB obudi-
li znova že 2. julija s tradici-
onalno slovesnostjo na Me-
nini planini.

Franta: »Fašizem se zopet oživlja!«
Nekdanji partizanski komandant Franc Sever - Franta, ki je pri svojih še ne dvaindvajsetih letih vodil 
preboj borcev na Menini planini, je ob spomeniku v Češnjicah pozval k umiritvi in vsestranskemu boju 
za mir.

Franc Sever - Franta pri spomeniku NOB v Češnjicah v 
Tuhinju

Mateja Rant

Škofja Loka – Na dnevu od-
prtih vrat EU projekt, moj 
projekt, ki jih je minuli pe-
tek in soboto pripravila služ-
ba vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko, so 
po vsej Sloveniji predstavi-
li dvajset projektov, ki so jih 
izpeljali s pomočjo evrop-
skih sredstev. Med njimi je 
bil tudi projekt Poljanska ob-
voznica Škofja Loka, ki je v 
spletnem glasovanju prejel 
največ glasov med tremi pro-
jekti s področja prometne in-
frastrukture. Poljansko ob-
voznico so v soboto v Ško-
fji Loki predstavili skupaj s 
projektom eUprava. Dogod-
ku so se pridružili tudi na 
občini in pripravili kolesar-
jenje po mestnem jedru, ki 
je letošnje poletje prvič osvo-
bojeno težkega prometa. Ko-
lesarji so se na približno se-
demkilometrski krog podali 
z županom Miho Ješetom in 
si ob tem ogledali nove pro-
metne pridobitve v občini, 
s katerimi so izboljšali tudi 
varnost kolesarjev.

V soboto je bilo tako mo-
goče aktivno preživeti dan 
v mestnem jedru, ki je z 
odprtjem obvoznice dobil 
novo življenje. »Ob polletni-
ci odprtja obvoznice smo 
pripravili promocijsko vo-
žnjo po 'prostih' ulicah Ško-
fje Loke v počastitev tega do-
godka. Peljali smo se po Spo-
dnjem trgu in mimo zdra-
vstvenega doma na Suho, 
prečkali obvoznico ter se 
skozi obnovljen Puštal in 

Karlovec vrnili na Mestni 
trg,« je razložil župan Miha 
Ješe in dodal, da bodo mogo-
če to traso v prihodnje posku-
šali oživiti še na druge nači-
ne. Podrobneje so se lahko 
obiskovalci s projektom Po-
ljanske obvoznice seznanili 
pri stojnici v središču mes-
ta. »Bistvo naše kampanje 
je bilo prek dogodkov na lo-
kacijah, kjer so bili izvedeni, 
predstaviti rezultate projek-
tov, ki so bili sofinancirani z 
evropskimi sredstvi. S tem 
želimo ozaveščati javnost 
o njihovih pozitivnih učin-
kih za vse ljudi, ne le insti-
tucije,« je pojasnila Nataša 
Rojšek iz službe vlade za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko. V Škofji Loki so ob 

Poljanski obvoznici predsta-
vili tudi projekt eUprava, ki 
je bil prav tako izglasovan za 
enega izmed zmagovalnih 
projektov. Po besedah Na-
taše Rojšek je v zadnjih ne-
kaj letih s pomočjo sredstev 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, Evropskega so-
cialnega sklada ali Kohezij-
skega sklada v Evropski uni-
ji uresničenih prek pet tisoč 
projektov. »Mnogi si sploh 
ne predstavljajo, kako veli-
ka zgodba je bila to. V Slo-
veniji je bil to praktično edi-
ni razvojni denar, ki je bil na 
voljo,« je še dodala Nataša 
Rojšek. 

Poljanska obvoznica na-
domešča odsek regionalne 
ceste Jeprca–Zminec–Želin, 

ki poteka skozi staro trško 
jedro, promet po njej pa je 
močno bremenil mestno 
središče. »Sama umesti-
tev predvidene trase ceste v 
Poljansko dolino je bila za-
radi naravnih in kulturnih 
značilnosti krajine izredno 
zahtevna, septembra lani 
pa se je  gradnja poljanske 
obvoznice vendarle zaklju-
čila,« so poudarili pri služ-
bi vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko ter 
dodali, da se je s tem pove-
čala prometna varnost, obe-
nem pa so se skrajšali poto-
valni časi in znižali stroški. 
Okvirna vrednost projekta je 
zanašala 51,8 milijona evrov, 
od tega je bilo 28,5 milijona 
evrov evropskih sredstev.

Obvoznica vrnila življenje
V okviru dneva odprtih vrat evropskih projektov so v soboto v mestnem jedru Škofje Loke, ki je po 
novem osvobojeno težkega prometa, predstavili projekta Poljanska obvoznica Škofja Loka in portala 
eUprava.

Ob »polletnici« odprtja poljanske obvoznice so v Škofji Loki pripravili tudi promocijsko 
vožnjo s kolesi po mestnih ulicah, ki so po novem osvobojene težkega prometa. 
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Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so na zad-
nji seji potrdili letošnje ob-
činske nagrajence. Na slav-
nostni seji ob občinskem 
prazniku, ki bo potekala 1. ju-
lija, bo župan Anton Luznar 
podelil sedem občinskih pri-
znanj. Častni občan bo pos-
tal podjetnik Franc Golija, ki 
v podjetju Alpmetal&Co za-
posluje več kot 80 ljudi, ve-
liko truda in sredstev pa vla-
ga tudi v turistične in kultur-
ne objekte v Sorici in na Sori-
ški planini, kjer kljub neugo-
dnim razmeram vzdržuje in 
upravlja smučišče. Plaketo 
občine bosta prejela Prosto-
voljno gasilsko društvo Ru-
dno ob 90-letnici delovanja 
in France Benedik, nekdanji 
predsednik Krajevne skup-
nosti Železniki, ravnatelj 
OŠ Železniki, škofjeloških 
vrtcev in dijaškega doma 

ter do upokojitve leta 2006 
tudi OŠ Cvetka Golarja Ško-
fja Loka, ki se sedaj posveča 
prostovoljnemu delu v pla-
ninskih organizacijah ter je 
predsednik Društva sloven-
sko-danskega prijateljstva 
in član komisije za zamej-
ski šport pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije. Prizna-
nje občine za izjemne do-
sežke bodo podelili večkrat 
nagrajenemu fotografu An-
dreju Tarfili, ki je letos pos-
tal še svetovni zmagovalec 
na enem največjih fotograf-
skih natečajev na svetu Sony 
World Photography v kate-
goriji Open Travel. S prizna-
njem občine za življenjsko 
delo prostovoljcev bodo nag-
radili Saša Gartnarja za dol-
goletno delo na gasilskem 
področju in klekljarico Jo-
žefo Markelj, s priznanjem 
za aktivno delovanje društev 
pa Lovsko družino Selca ob 
70-letnici delovanja. 

Franc Golija bo častni občan

Aleš Senožetnik

Mengeš – Z gradnjo prizidka, 
ki se bo predvidoma začela ta-
koj po koncu šolskega leta, v 
Osnovni šoli Mengeš rešu-
jejo prostorsko problemati-
ko, s katero se soočajo že več 
let. Glede na dostopne demo-
grafske podatke naj bi se števi-
lo šolajočih otrok na Osnovni 
šoli Mengeš v prihodnjih letih 
še povečalo s sedanjih 736 na 
predvidenih 856. Ker se šola 
že sedaj spopada s prostorsko 
stisko, se v Mengšu že dlje 
časa govori o izgradnji vzhod-
nega prizidka šole, ki bo rešil 
najbolj pereč problem – po-
manjkanje učilnic za poveča-
no število učencev. 

Na javni razpis, ki ga je 
izvedla Občina Mengeš, se 
je prijavilo pet ponudni-
kov, izmed katerih je bil iz-
bran SGP Graditelj, d. d., 
s ponujeno ceno 636 tisoč 
evrov. Na gradbišču že po-
tekajo arheološka izkopa-
vanja, ki naj bi jih zaklju-
čili do konca šolskega leta. 
Takoj po zaključku pa pred-
videvajo začetek gradnje, ki 
mora biti končana v roku 
enega leta.

S štirinadstropnim prizid-
kom bo šola pridobila skup-
no 826 kvadratnih metrov 
površin, poleg šestih učilnic 
tudi šest kabinetov in požar-
no stopnišče ter shrambo 
oziroma skladišče.

Rešujejo prostorsko stisko
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Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Da bi počitnice preživeli 
brez neprijetnosti, je tudi čas 
počitnic potrebno načrtovati 
in termin odhoda na dopust 
prilagoditi zdravstvenemu 
stanju, če je to potrebno. 
Kronični   bolniki, nosečni
ce, družine z dojenčki naj se 
o počitnikovanju posvetuje
jo z osebnim zdravnikom ozi
roma pediatrom. Poleg izbi
re kraja dopustovanja oziro
ma popotovanja je smotrno 
razmisliti o načinu (avanturi
stična potovanja, polna akti
vnosti, turistična v letoviš
čih) in terminu oziroma let
nem času potovanja (visoke 
temperature, visoka vlaga) 
ter trajanju dopustovanja. Za 
informacije o potrebnih cep
ljenjih in zdravilih za oddalje
ne države se je treba informi
rati že nekaj časa pred poto
vanjem na Inštitutu za varo
vanje zdravja ali na območni 
enoti Zavoda za zdravstveno 
varstvo. Za nekatera cepljen
ja je potrebno več odmerkov, 
zato svetujemo obisk ambu
lante vsaj osem tednov pred 
načrtovano potjo.
Na počitnice in potovan
ja ne smemo pozabiti vze
ti zaščitne pripravke za son
čenje z dovolj visokim zašči
tnim faktorjem ter sredstva 
za lajšanje sončnih opeklin 
in nego kože po sončenju. 
Izogibajmo se soncu med 11 
in 16 uro ter pri visokih tem
peraturah omejimo aktivno
sti na prostem. Pokrivala  za 
glavo in sončna očala bodo 
preprečila nastanek nevar
ne sončarice in okvaro oči. 
Če je potrebno, si že doma 
priskrbimo tudi sredstva za 
zaščito pred piki komarjev, 
klopov in za lajšanje težav 
po piku.

V osnovno počitniško lekar
no sodijo:   
– veljavna kartica zdravstve
nega zavarovanja in zdrav
stveno zavarovanje za tujino     
– zdravila, ki jih predpiše vaš 
zdravnik in jih redno uživate. 
S seboj vzemite tudi prilože
na navodila. 
V Gorenjskih lekarnah vam 
lahko izdelamo osebno kar
tico zdravil, ki vam bo v 
pomoč, če boste potrebo
vali zdravstveno oskrbo. Pri 
potovanjih v tujino naj ima
jo kronični bolniki s seboj pis
mo v angleškem jeziku, nave
den naj bo tudi opis bolez
ni in vrsta zdravila z nezaš
čitenim imenom zdravila in 
odmerkom. S seboj je dobro 
vzeti zalogo zdravil za teden 
dni dlje, kot traja potovanje, 
in jo hraniti v ročni prtljagi.  
– osnovna sredstva za prvo 
pomoč (obliži, povoji, gaze, 
pinceta, škarjice, razkužila, 
mazila za rane …)  
Manjše poškodbe lahko sami 
oskrbimo, rane dobro izpe
remo po možnosti s sterilno 
fiziološko vodo ali pa preku
hano ohlajeno vodo, do bro 
popršimo z razkužilom in 
zaščitimo z gazo, obliži. 
Dobro je, da v počitniško 
lekarno dodamo še zdravila 
za samozdravljenje težav, ki 
se najpogosteje pojavljajo: za 
potovalno drisko rehidracij
sko sol in probiotike, za poto
valno slabost tablete proti sla
bosti ali zapestnice, tablete 
proti alergiji, zdravila za vneto 
grlo, zdravila za lajšanje želod
čnih težav, zdravila za zniževa
nje povišane telesne tempe
rature in lajšanje bolečin ter 
odvajala za odpravo zaprtja.
Vedno preverimo rok upo
rabnosti zdravil in pazimo 

na pravilen način shran
jevanja počitniške lekar
ne.  Zdravila shranjujemo 
v torbici, ki je izolirana, da 
preprečimo izpostavljenost 
zelo nizkim in visokim tem
peraturam (pod 0 in nad 30 
°C), vlagi in svetlobi. Hkrati 
pazimo, da je torbica izven 
dosega otrok. 
Potovalna driska je najpo
gostejša težava, ki se lahko 
pojavi na potovanju ali kma
lu po vrnitvi domov. Običaj
no je posledica okužbe s hra
no ali pa v telo vnesemo pov
zročitelje driske z umazani
mi  rokami. Tem težavam se 
lahko izognemo z uživanjem 
hrane, ki je dobro termično 
obdelana, in dosledno higi
eno rok z umivanjem in raz
kuževanjem z geli ali robčki. 

Hrane, ki je ne moremo speči, 
skuhati ali olupiti, ne jejmo. 
Najvažneje je nadomeščan
je izgubljene tekočine sku
paj z elektroliti. To še pose
bej velja pri dojenčkih, malih 
otrocih, nosečnicah ter sta
rejših osebah, pri katerih lah
ko bolezen privede do nevar
ne dehidracije. Za nadomeš
čanje izgubljene tekočino 
zaradi znojenja moramo na 
splošno skrbeti preko celega 
poletnega časa, še posebej 
pa pri športnih aktivnostih.
V Gorenjskih lekarnah vam 
bomo svetovali pri pri
pravi vaše počitniške lekar
ne in vam podali nasvete za 
odpravo blažjih zdravstve
nih težav.

Jelena Deretič, mag. farm.

Pripravljeni na počitnice 

Prehransko dopolnilo 
z glukozo in elektroliti za 
pomoč pri telesnih naporih.

Raztopina ogljikovih 
hidratov in elektrolitov 
prispeva k ohranjanju
vzdržljivosti pri 
daljših telesnih 
naporih ter 
povečuje 
absorpcijo 
vode med 
telesno 
dejavnostjo. 

Hidrasal

Ne vsebuje  
konzervansov, arom in barvil.

Vilma Stanovnik

O
d prejšnjega 
meseca nap-
rej v kranjski 
porodnišnici 
lahko opazite 

simpatične štorklje poštar-
ke, ki naznanjajo prihod 
novega družinskega člana. 
Kot je povedala direktorica 
Bolnišnice za ginekologijo 
in porodništvo Andreja Cer-
kvenik Škafar jih je z njimi 
razveselil Peter Kurnik iz 

Preddvora, ki izvirna in 
unikatna darila izdeluje že 
dlje časa, pred kratkim pa 
se je odločil za sodelovanje 
z njimi in opremili porodni 
oddelek kranjske porodniš-
nice. 
Mamice lahko štorklje dobi-
jo po ugodni ceni, poleg 
tega bo podjetnik Peter 
Kurnik kar četrtino denarja 
od vsake prodane štorklje 
namenil za obnovo porod-
nega bloka kranjske porod-
nišnice.

Dobrodelne štorklje 

Simpatične štorklje in pomoč podjetnika Petra Kurnika sta 
navdušili direktorico Andrejo Cerkvenik in Evo Žgavec, ki je 
pred kratkim rodila sina Izaka in je tudi babica v kranjski 
porodnišnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje je začel z izvajan-
jem pete nacionalne razis-
kave Z zdravjem povezan 

vedenjski slog 2016, ki bo 
potekala predvidoma do 
konca junija 2016. Njen cilj 
je raziskati in ovrednotiti 
življenjske navade in 
vedenjske dejavnike tvega-

nja, ki so povezani z zdrav-
jem, zlasti s kroničnimi 
nenalezljivimi boleznimi. 
Zato pozivajo 16 tisoč nak-
ljučno izbranih prebivalcev 
Slovenije, med njimi tudi 

1.558 Gorenjcev, da anketo 
izpolnijo in s tem aktivno 
sodelujejo pri oblikovanju 
prihodnjih preventivnih 
programov za izboljšanje 
zdravja nas vseh. 

Z zdravjem povezan vedenjski slog

Urša Peternel

V 
Splošni bolniš-
nici Jesenice 
so začeli omo-
gočati  tudi 
n e k a t e r e 

samoplačniške storitve in 
posege, za katere pacient ne 
potrebuje napotnice. Kot so 
povedali, se je mogoče 
naročiti na samoplačniško 
magnetno resonanco (MR) 
glave, skeleta in abdomna, 
na ultrazvok dojk, prav tako 
omogočajo samoplačniško 
sedacijo pri kolonoskopiji 
in pri transezofagealnem 
ultrazvoku srca (skozi poži-
ralnik). Samoplačniške pre-
glede omogočajo tudi v 
nekaterih ambulantah, in 
sicer v dermatološki, prok-
tološki, kirurški (pri prim. 
Janezu Pšenici, dr. med.), 
ortopedski (pri Petru Ješe-
tu, dr. med.) in v ambulanti 
za športnike. 

"Samoplačniške storitve se 
opravljajo izven rednega 
delovnega časa, po dogovo-
ru, trudimo pa se, da stori-
tev opravimo v čim krajšem 
času oziroma da so oprav-
ljene v roku štirinajstih 
dni," so pojasnili v bolnišni-
ci. In kakšne so cene? Za 
ilustracijo so navedli ceno 
pregleda pri specialistu, ki 
znaša okvirno sedemdeset 
evrov. In v čem je prednost 
samoplačniških pregledov 
za paciente? Vsekakor kraj-
še čakalne dobe, poleg tega 
so v samoplačniške pregle-
de vključene nekatere nad-
standardne storitve, ki jih 
pregledi ZZZS ne vključu-
jejo. Pacienti na ta način 
pridejo do zdravstvene sto-
ritve v želenem času, stori-
tev pa je dosegljiva za paci-
enta, tudi če se lečeči zdrav-
nik z njo ne strinja, so še 
pojasnili v Splošni bolnišni-
ci Jesenice.

Samoplačniške 
storitve v bolnišnici
V Splošni bolnišnici Jesenice so začeli omogočati 
tudi samoplačniške preglede. Pregled pri 
specialistu, denimo, stane sedemdeset evrov.
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Suzana P. Kovačič

F
ibromialgija (FM) 
je kronični bole-
činski  mišič-
no-skeletni sin-
drom, za katerega 

je značilna več kot tri mese-
ce trajajoča bolečina po 
vsem telesu. Bolezen pov-
zroča hude bolečine v globo-
kih tkivih, zato bolnik težko 
natančno določi mesto bole-
čine, saj ima občutek, da ga 
»vse boli«. Pogosto pa se 
bolečina začne pojavljati 
najprej v vratu ali ramenih, 
kasneje postane splošnejša. 
Spremljajo jo utrujenost in 
pomanjkanje energije, 
zmanj šana telesna zmoglji-
vost, jutranja okorelost, zna-
čilne boleče točke v mišicah, 
motnje spanja, glavobol, 
motnje spomina in koncen-
tracije, depresija in/ali tes-
noba, vzdraženost sečnega 
mehurja, vzdraženost 
čreves ja, mravljinčenje v 
udih, občutek oteklosti v 
rokah in nogah, suha usta, 
nos in oči, preobčutljivost 
na mraz, preobčutljivost na 
vonjave, glasne zvoke, moč-
no svetlobo ... Nova spozna-
nja o sindromu FM kažejo, 
da bi bolezen lahko sodila 
med nevropatske bolečinske 
sindrome. »Bolezen je stara, 
vendar dolgo ni bila ustrez-
no obravnavana in opredel-
jena, saj je po večini veljala 
za čustveno in psihosomat-
sko motnjo oziroma za 
posebno obliko depresije. 
Leta 1993 jo je Svetovna 
zdravstvena organizacija 
priznala za samostojni bole-
činski sindrom, pri katerem 
se poleg bolečin pojavljajo 

in prepletajo še številni dru-
gi simptomi,« je pojasnila 
Marjana Ahačič, vodja 
gorenjske skupine za samo-
pomoč, ki deluje pod okril-
jem slovenskega Društva za 
FM. Društvo so ustanovili 
leta 2004 in povezuje bolni-
ke in njihove svojce kakor 
tudi zdravstveno osebje, 
med katerimi so priznani 
medicinski strokovnjaki, kot 
je prim. Mojca Kos-Golja, 
dr. med. V društvu je trenut-
no okrog petsto članov. 
»Imamo več skupin za 
samopomoč, na Gorenj-
skem je ta začela delovati 
konec leta 2014, v njej nas je 
24 aktivnih članov. Srečuje-
mo se po potrebi, običajno 

enkrat na mesec na različ-
nih lokacijah po Gorenj-
skem,« je povzela Ahačiče-
va. Stiki so možni tudi po 
telefonu, elektronski pošti, 
na nivoju društva dobro 
sodelujejo tudi s protibole-
činsko ambulanto na Uni-
verzitetnem rehabilitacij-
skem inštitutu Soča v Ljub-
ljani in s Thermano Laško. 

Postavitev diagnoze

FM se lahko pojavlja kot 
primarno ali kot sekundar-
no obolenje, pridruženo 
kakšni drugi bolezni. Bolni-
ka na osnovni ravni obrav-
nava osebni zdravnik, na 
specialistični pa revmato-

log, fiziater, nevrolog, proti-
bolečinski terapevt ali po 
potrebi psihiater. »Diagno-
zo je mogoče določiti le z 
natančnim kliničnim pre-
gledom (tudi z dotiki oz. 
pritiski na boleče točke v 
mišicah) in je ne omogoča-
jo nobene laboratorijske 
preiskave niti rentgensko 
slikanje ali mikroskopski 
pregled odvzetega koščka 
mišic. Zdravljenje mora biti 
prilagojeno posamezniku. 
Protibolečinsko zdravljenje 
zmanjšajo nesteroidni anti-
revmatiki in protibolečin-
ska zdravila, lahko se pred-
pišejo še antidepresivi, ki 
zboljšujejo spanec bolni-
kom. Včasih zdravniki 

napišejo tudi zdravila, ki 
sproščajo mišično napetost. 
Pomembna sestavina proti-
bolečinskega zdravljenja so 
zmerna telesna vadba, raz-
tezne vaje, ki vzdržujejo 
mišično moč in zmanjšuje-
jo okorelost. Priporočljivi so 
plavanje, tehnike sproščan-
ja, meditacije, joga, dihalne 
vaje. Predvsem pa se začne 
zdravljenje s spremembo 
življenjskega sloga, torej z 
zdravo in uravnoteženo 
prehrano in gibanjem,« je 
povedala Marjana Ahačič.
Po ocenah FM prizadene 
štiri odstotke splošne popu-
lacije razvitih držav. Sin-
drom se pojavlja pri obeh 
spolih, vendar je diagnoza 

desetkrat pogostejša pri 
ženskah. V primerjavi z 
drugimi bolniki, ki trpijo 
zaradi kronične bolečine, 
bolnik s FM v povprečju 
prejema več zdravil in 
pogosteje obiskuje ambu-
lantno službo. Najpomem-
bneje pa je, da se bolnik 
čim bolj pouči o naravi 
bolezni in pri zdravljenju 
sprejme dejavno vlogo in 
začne razmišljati optimisti-
čno. Zavedati se namreč 
mora, da si lahko veliko 
pomaga sam. Koristna je 
lahko tudi vključitev v druš-
tvo za FM, stisko lahko vsaj 
malo ublaži že zavedanje, 
da s to kronično boleznijo 
človek ni sam. 

Bolezen odkrijejo tudi na dotik
Bolnika z diagnozo fibromialgija pogosto ne razumejo. »Pri vas ne najdemo ničesar« ali pa »Saj ste čisto v redu« so izjave, ki jih ti bolniki v zdravniških 
ordinacijah večkrat slišijo. Ravno zgodnja postavitev diagnoze pa lahko prepreči nepotrebne dodatne preiskave in omogoči pravočasen začetek lajšanja 
težav. Leta 2004 so ustanovili slovensko Društvo za fibromialgijo in tudi na Gorenjskem pod okriljem društva deluje skupina za samopomoč. 

Nedavno dvanajsto obletnico slovenskega Društva za fibromialgijo so obeležili v Kranju, organizacijo dogodka je letos prevzela gorenjska skupina za 
samopomoč z vodjo Marjano Ahačič. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

V
irus zika je 
nedavno odkrit 
flavivirus, ki se 
prenaša prek 
vboda komarja 

vrste aedes. Ista vrsta 
komarja prenaša tudi druge 
nalezljive bolezni, kot so 
denga in čikungunja. 
Komarji, okuženi z virusom 
zika, so v Afriki, Jugovzho-

dni Aziji in na tihomorskih 
otokih (npr. v Francoski 
Polineziji), lansko leto se je 
virus začel širiti tudi po sre-
dnje- in južnoameriških 
državah. Po podatkih Nacio-
nalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) v Evropi oku-
žbe z virusom zika še niso 
dokazali, izjema so potniki, 
ki so se okužili na potovanju 
izven Evrope in so zboleli po 
vrnitvi domov. Opisani so 

torej le importirani primeri, 
takih primerov okužb pa je v 
državah Evropske unije že 
več kot sedemsto.
Okužba z virusom zika 
pogosto poteka brez simp-
tomov in se okužba lahko 
potrdi samo z mikrobiološ-
kimi testi, pri približno 
dvajsetih odstotkih okuže-
nih pa razvije bolezenske 
znake, ki se pojavijo v treh 
do dvanajstih dneh po vbo-

du okuženega komarja. 
Bolnik ima vročino in se 
slabo počuti, glavobol in 
bolečine po mišicah in skle-
pih, redkeje se pojavi izpu-
ščaj, boli ga za očmi, očesne 
veznice so pordele. Zdravil, 
ki bi preprečila ali ozdravila 
okužbo z virusom zika, ni. 
Bolniku priporočajo poči-
tek, uživanje tekočin in 
jemanje zdravil za zniževa-
nje močno povišane telesne 

temperature, lajšanje glavo-
bola in mišičnih bolečin. 
Vsem, ki potujejo na obmo-
čja, kjer se virus zika širi s 
komarjev na ljudi, pri NIJZ 
svetujejo zaščito pred piki 
komarjev. Stoodstotne zaš-
čite pa ni. 

Nevaren predvsem 
nosečnicam

Nosečnicam pri NIJZ odsve-
tujejo potovanje na omenje-
na območja, obstaja namreč 
možnost, da okužba z viru-
som zika neugodno vpliva 
na potek nosečnosti, na 
možnost okvare ploda 
(mikroencefalijo). Nosečni-
ce, ki so že potovale na 
območja, kjer se prenaša 
virus zika, naj o potovanju 

obvestijo svojega ginekologa, 
da bo ob rednem pregledu 
opravil še dodatne preiskave.
Poleg tega, da do okužbe 
pride z vbodom komarja, je 
opisanih tudi nekaj prime-
rov spolnega prenosa virusa 
zika; npr. moški, ki je pre-
bolel simptomatsko okužbo 
z virusom zika, je po vrnitvi 
domov virus prenesel na 
partnerico. Dokler ne bo na 
voljo več informacij, pri 
NIJZ priporočajo uporabo 
kondoma vsaj še dva mese-
ca po vrnitvi iz območij, 
kjer je prisoten virus zika, 
če ste noseči, pa celotno 
nosečnost.
Virus zika pa se ne prenaša 
po zraku, s kašljanjem ali 
kihanjem niti ob običajnih 
socialnih stikih.

Potrjeni primer virusa zika
Tudi v Sloveniji, kot že v večini evropskih držav, so potrdili prvi primer okužbe z virusom zika. Zbolela 
oseba je pripotovala iz Južne Amerike, glede na okoliščine po zagotovilih Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje okuženi državljan oziroma državljanka ne predstavlja tveganja za javno zdravje. 
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Brezplačna številka: 080 22 10
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

POLETJE PRIHAJA
V TERME DOBRNA

POLETNE

POČITNICE

UGODNO KOT 

LANI!

1 x polpenzion

+ kopanje že od

38,90 €
oseba / noč

 ✓ BREZPLAČNI PREVOZ od vašega doma do Term  
 Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 otrok do 12. in drugi do 4. leta starosti -   
 brezplačno polpenzion + prevoz (od 24. 06. do  
 02. 09. 2016),

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku + zdravstvene storitve,
 ✓ neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo,
 ✓ brez doplačila za enoposteljno sobo,
 ✓ pri 10 dnevnem bivanju PODARIMO 11. DAN   

 namestitve in polpenzion,
 ✓ živa plesna glasba vsak petek in soboto.

5 x polpenzion + kopanje že od 198,00 €
oseba / 5 noči

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 12. 2016

POLETNE POČITNICE
24. 06. - 04. 09. 2016

 ✓ do 2 otroka GRATIS,
 ✓ DRUŽINSKI IZLET V MINI ZOO LAND - mini  

 živalski vrt in zabaviščni park v Slovenskih  
 Konjicah,

 ✓ ŠPORTNE AKTIVNOSTI: plavanje in vodne  
 igre, balinanje in žoganje, skrivanje,

 ✓ AKTIVNOSTI V NARAVI: obisk kmetije,   
 spoznavanje dela in domačih živali,

 ✓ VEČERNE AKTIVNOSTI: mini disco in pižama  
 party, mini kino, večerni mini pohodi s starši,  
 branje pravljic pod krošnjami dreves...

1 x polpenzion + kopanje že od 38,90 €
oseba / noč, min. 2 noči

Suzana P. Kovačič

V 
Termah Dobr-
na imajo tri 
naravne zdra-
vilne dejavnike, 
priznane s stra-

ni slovenskega ministrstva 
za zdravje. Termalno vodo, 
blato in šoto. Tako imenova-
ne marmorne kopeli so 
ohranili do današnjih dni, 
termalna voda pa blagodej-
no deluje ne samo pri zdrav-
ljenju ginekoloških in urolo-
ških obolenj, pač pa tudi pri 
revmatičnih obolenjih in 
zdravljenju poškodb gibal-
nega sistema. 

Topli vrelec na Dobrni so 
poznali že stari Kelti in 
Rimljani. Leta 1403 so vodo 
prvič uporabljali v zdravs-
tvene namene, sodobni čas 
pa narekuje sodobnejše pri-
stope in tako termalno vodo 
uporabljajo na splošno za 
utrjevanje organizma in 
izboljšanje celotne človeko-
ve psihofizične kondicije. 
Alkalna termalna voda s 
temperaturo ob izviru okoli 
35 do 36,5 stopinj Celzija, ki 
vsebuje primerne količine 
kalcija, magnezija in hidro-
genkarbonata, je glavni 
zdravilni dejavnik v Ter-
mah Dobrna.

Fango obloge

Bolečine in bolezenska sta-
nja blažijo tudi z oblogami 
iz zdravilnega blata, imeno-
vanimi fango. Fango je 
anorganski peloid, preperela 
vulkanska kamenina z ime-
nom bentonit. Zmlet bento-
nit pomešajo s termalno 
vodo. Fango ima toplotni in 
mehanski učinek. Segret na 
40 do 45 stopinj Celzija pos-
pešuje metabolizem, zdra-
vilne in reparatorne procese 
v tkivih, mehča in zmanjšu-
je zarastline in brazgotine. 
Uporabljajo ga kot blatno 
oblogo ali blatno kopel. Fan-

V srcu poletja in narave:  
za zdravje in za sprostitev

Poletne 
počitnice so 
namenjene 
predvsem 
sprostitvi. Skok 
v bazen, 
osvežilna 
pijača, božanje 
sončnih žarkov, 
to je lahko 
predstava 
dobrega 
poletnega 
oddiha v srcu 
neokrnjene 
narave.  

Topli vrelec na Dobrni so poznali že stari Kelti in Rimljani. Leta 1403 pa so 
vodo prvič uporabili v zdravstvene namene. Poseben pečat so na Dobrni 
pustile tudi številne zgodovinske osebnosti, kot je pisatelj Karl May, Louis 
Bonaparte, brat slavnega vojskovodje. Številnim priznanim zdravilnim 
dejavnikom pa se pridružuje vse tisto, kar je Dobni z okolico podarila 
narava. 

go obloge in kopeli priporo-
čajo pri bolečinah v sklepih, 
hrbtenici ali križu ali pri 
mišičnih bolečinah in rev-
matskih obolenjih. Pomaga 
pri presnovi organizma, pos-
pešuje potenje in izločanje 
odpadnih snovi in tako spod-
buja razstrupljanje telesa.

Kopeli s šoto

Šota je organski peloid. V 
njej so prepereli ostanki ras-
tlin, ki vsebujejo nizke doze 
estrogenih hormonov. Šota 
ima toplotni, kemični in 
mehanski učinek. Pomeša-
na z vodo in ogreta na 40 do 
45 stopinj Celzija pospešuje 
zdravilne procese v telesu in 
izboljšuje metabolizem. 
Podobno kot fango zmanj-
šuje in mehča zarastline in 
brazgotine. Kopeli s šoto 
priporočajo za spodbujanje 
opisanih funkcij organizma 
in krepitev obrambnih spo-
sobnosti telesa, pri zmanj-

šani gibljivosti sklepov in 
pri bolečinah revmatskega 
in degenerativnega izvora.

Blagodejna klima in 
izjemna narava

Že sami naravni pogoji v 
okolju Dobrne pozitivno 
delujejo na zdravje in poču-
tje obiskovalcev. Kraj z oko-
lico je odmaknjen od indus-
trije, mestnega hrupa in 
prometa, ima milo podneb-
je in je obdan z gozdovi. V 
zdraviliškem parku stoji 
mogočen topol z obsegom-
debla 515 centimetrov in 
nudi odlično zavetje pred 
poletno vročino. V okolici 
so na voljo številne kolesar-
ske in tudi pohodniške poti, 
kot denimo tista v Dolino 
mlinov ali vzpon na Paški 
Kozjak. Družine prijazni 
domačini povabijo tudi na 
izlet do farme jelenov ali pa 
na poučen obisk bližnjega 
čebelarstva. 
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Igor Kavčič

Kranj – Gorenjski muzej bo 
v dveh izmed svojih galerij-
skih prostorov vse do sredi-
ne septembra gostil likov-
na dela enega najbolj pre-
poznavnih slovenskih likov-
nih umetnikov, slikarja Ber-
ka iz Škofje Loke. Tokrat-
na razstava je na neki način 
prva tretjina obsežnega raz-
stavnega projekta, ki ga bodo 
jeseni po še dveh razstavah 
v skupnem katalogu potrdi-
li poleg Gorenjskega muze-
ja še Loški muzej in Medob-
činski muzej Kamnik. Ob ži-
vljenjskem jubileju, ki ga za-
znamuje tudi s pol stoletja li-
kovnega ustvarjanja, bo Ber-
ko tako predstavil svoj obse-
žen likovni opus od slik in 
risb do grafik in digitalnih 
tiskov.

»Gre za pregledno razsta-
vo, pri kateri ima v vsakem 
od muzejev kustos nekaj 
svobode pri izbiri del. Tako 
je ddr. Damir Globočnik dal 
poudarek predvsem novej-
šim slikam na platnu večje-
ga formata, seveda pa so na 
ogled tudi dela v drugih teh-
nikah,« je pojasnil Berko, ki 
velja za prvega, kot je dejal 
Globočnik pa zagotovo tudi 
najbolj doslednega sloven-
skega fotorealista. S tem se-
veda misli na uporabo teh-
nike ameriške retuše, torej 
zračnega čopiča in akrilnih 
oziroma oljnih barv pa tudi 
slikarskih kompozicij, na 
katerih avtor predstavlja po-
večave fotografij in reklam-
nih podob iz revij, kot mo-
tive pa uporablja tudi lastne 

posnetke običajnih situacij 
predvsem v urbani krajini. 
Za slikarsko tehniko foto-
realizma je značilen perfek-
cionizem, čemur v svojem 
ustvarjalnem opusu vsesko-
zi sledi tudi Berko. 

Najnovejše delo je na pri-
mer slika z naslovom Koz-
mos, ki bi jo lahko podnaslo-
vili tudi z Razprodaja. »Na 
sliki je ena osrednjih ulic v 
Ljubljani, po njej brzi avto-
bus, ob ulici pa sta poslovni 
stavbi Zavarovalnice Triglav 
in Telekoma. Na nasprotni 
strani na slikah najdete na-
pise kot sta 'best buy' (naj-
boljši nakup), 'limited edi-
tion for free' (omejena seri-
ja zastonj) … Pri tem imam 
v mislih celotno Slovenijo,« 
razloži Berko, ki je v svojih 
motivih pogosto duhovit in 

nam, če znamo brati med 
vrsticami, poleg likovnega 
užitka ponuja tudi razmi-
slek o širšem družbenem 
kontekstu in času, ki ga živi-
mo. Med drugim je na ogled 
tudi nekaj risb z barvni-
mi svinčniki, ki jih je slikar 
ustvaril predvsem iz nuje, da 
motive, ki so se mu nabrali 
na diapozitivih, 'dokumenti-
ra' tudi na sliki. Kot je pove-
dal, so konec sedemdesetih 
v likovno umetnost prihajali 
novi trendi, zanimanje za fo-
torealizem je pojenjalo, zato 
je velika platna, za katera je 
potrebnega precej časa, na-
domestil z risbami. 

V Stebriščni dvorani so 
razstavljeni sitotiski, na 
ogled pa so tudi digitalni ti-
ski, lahko bi rekli cikel ra-
čunalniških grafik, ki jih je 

avtor poimenoval Nikoli nis-
te daleč od Berkove zvezde. 
Lastne grafične in slikar-
ske motive namreč vstavlja 
na fotografije krajev, v ka-
terih je razstavljal v resnici 
ali pa le fiktivno. Včasih se 
le podpiše na avtomobilsko 
tablico z Berko, ime zapiše 
na reklamni pano ali pa na 
smerokaz v Ljubljani zapi-
še Kamnitnik, kjer je doma. 
Srečamo se tudi z njegovimi 
značilnimi božičnimi zvez-
dami. Če se je v prejšnjem 
desetletju posvečal pred-
vsem računalniškim grafi-
kam, pa je v zadnjem času v 
središču njegove pozornosti 
spet slikarsko platno. Našo 
pozornost bomo prek pole-
tja namenili razstavi v Kra-
nju, jeseni, kot rečeno, sle-
dita Škofja Loka in Kamnik. 

Niste daleč od Berkovih slik
V Galeriji Prešernove hiše in Stebriščni dvorani Mestne hiše je na ogled retrospektivna razstava slik, 
risb in grafik slikarja Berka. Gre za prvo izmed treh razstav ob njegovi sedemdesetletnici. Jeseni bosta 
sledili še razstavi v domači Škofji Loki in kasneje tudi v Kamniku.

Berko pred svojim pogledom na Štemarski vrt, ki je bil takrat, ko ga je upodobil Ivan 
Grohar, seveda zelo drugačen. / Foto: Iza Sladič

Igor Kavčič

Kamnik – Mešani pevski zbor 
Cantemus se je prejšnji te-
den vrnil iz mesta Olomo-
uc na Češkem, kjer je prvi 
junijski konec tedna v okvi-
ru 44. mednarodnega zbo-
rovskega festivala potekalo 
zborovsko tekmovanje Mun-
di Cantant. Zbor je pod tak-
tirko zborovodkinje Alenke 
Podpečan osvojil prvo mes-
to in zlato odličje v kategori-
ji sakralne glasbe ter drugo 
mesto in zlato odličje v kate-
goriji ljudske glasbe. Med 29 
evropskimi zbori, ki so sode-
lovali na zborovskem tekmo-
vanju, se je Cantemus uvrstil 

na zaključno tekmovanje 
šestih najboljših zborov za 
veliko nagrado (Grand prix) 
in z drugim najvišjim dose-
ženim številom točk zaostal 
samo za zboroma Collegium 
Musicum Berlin iz Nemčije 
ter Cantica laetitia s Češke, ki 
sta si razdelila prvo nagrado.

Turnejo na Češkem je Can-
temus sklenil v Brnu, kjer se 
je odzval povabilu organiza-
torjev ter skupaj s priznanim 
danskim organistom Torbe-
nom Krebsom izvedel kon-
cert sakralne glasbe v okviru 
priznanega 29. mednarodne-
ga brnskega orgelskega festi-
vala. Pevke in pevci Cante-
musa so ob uspehu povedali, 

da se veselijo odličnih rezul-
tatov, nič manj pa jim ne po-
meni navdušena publika, 
tako laična kot strokovna. Da 
so naredili vtis tudi na sle-
dnjo, dokazujeta dve pova-
bili k nadaljnjemu sodelova-
nju, ki so ju prejeli od organi-
sta Krebsa in hrvaškega skla-
datelja ter člana žirije Branka 
Starka. Zbor Cantemus, ki si-
cer beleži petintrideset let po-
ustvarjalnega dela, v katerem 
se je doslej izmenjalo več kot 
200 pevcev, ki so odpeli nad 
400 zahtevnih zborovskih 
skladb, tako na najlepši na-
čin zaključuje letošnjo sezo-
no in se hkrati z novimi načr-
ti ozira proti naslednji. 

Na Češkem dvakrat zlati Cantemus
Mešani pevski zbor Cantemus iz Kamnika je na mednarodnem zborovskem tekmovanju Mundi Cantant v češkem mestu Olomouc posegel po zlatih odličjih 
v kategoriji sakralne in ljudske glasbe. Prepevali tudi v Brnu.

Pevke in pevci Cantemusa so ponosni na dvojno zlato odličje in uvrstitev med najboljših 
šest zborov na tekmovanju v češkem Olomoucu. / Foto: arhiv MPZ Cantemus

Kamnik – V okvir Festivala Fotonični trenutki – Mesec foto-
grafije se je dejavno s tremi fotografskimi razstavami vključil 
tudi Foto klub Kamnik. V sredo so tako najprej, letos že tretje 
leto, na prostem na Glavnem trgu odprli razstavo Drevesa 
Kamnika, sledila je razstava Kamči na Malem gradu, kjer so v 
zanimivem ambientu gradu predstavljene črno-bele fotografije 
prav tako avtorjev domačega društva, v Domu kulture Kamnik 
pa je na ogled razstava z naslovom Štafeta mladosti avtorice 
Olje Triaške Stefanović.

Fotografsko v Kamniku

Razstava Kamči je na ogled v zanimivem ambientu Malega 
gradu. / Foto: Aleš Senožetnik

Kranj – V Galeriji Kranjske hiše bo jutri, v sredo, 15. junija, ob 
19. uri odprtje razstave grafičnih listov akademskega slikarja 
in nagrajenca Prešernovega sklada Vinka Tuška (1936–2011). 
Njegovo delo je bilo izrazito raziskovalne narave. Ustvarjal je 
ambientalno plastiko, slike, objekte in grafiko. Od leta 1967 
naprej je imel 65 samostojnih in več kot dvesto skupinskih 
razstav doma in v tujini. Tušek se je z grafiko ukvarjal ves čas 
svojega ustvarjanja. Uporabljal jo je kot enega od medijev 
svojega izraza in raziskovanj. Njegovi grafični listi so včasih 
ljubko igrivi, drugič resno razmišljujoči, zdaj spet nazorno 
pripovedni pa spet skrivnostno simbolični. V zrelem obdobju 
njegovega ustvarjanja so bili najbolj znani in priljubljeni nje-
govi mali formati grafičnih listov, ki bodo predstavljeni tudi 
na tej razstavi. Razstava bo na ogled do 11. julija.

Mala grafika Vinka Tuška

Kropa – S koncertom zbora Vox Carniola se je v petek v Kropi 
začel Festival gledališča, dnevi gledališča in glasbe. Včeraj je 
sledila predstava Butalci v izvedbi Teatra prof., program pa se 
bo v sredo, 17. junija, ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma v 
Kropi nadaljeval s predstavo Hamlet v pikantni omaki v izvedbi 
skupine VI2 Gledališča Tone Čufar Jesenice. V petek, 17. junija, 
ob 19. uri, bo sledila Otroška gledališka skupina Čoftica KD 
Kropa s predstavo Špicparkeljc. V nedeljo, 19. junija, ob 20. 
uri bo na sporedu komedija Maček v Žaklju v izvedbi Loškega 
odra. V torek, 21. junija, ob 19. uri sledita igri Nekega zimskega 
dne (skupina Čoftica) in Kaj se skriva za velikim trebuhom 
(Otroška gledališka skupina Farnega KD Koroška Bela). 

Festival gledališča Kropa ta teden
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Nastja Bojić

Kranj – V soboto je v kranj-
skem športnem parku po-
tekal 22. mednarodni atlet-
ski miting Memorial Vučko, 
ki ga je organiziral Atletski 
klub Triglav Kranj. Prijavlje-
nih je bilo 842 atletov iz šes-
tih držav: Slovenije, Avstrije, 
Italije, Bosne in Hercegovi-
ne, Srbije in Češke. 

Prvo ime mitinga je bil 
Vodičan Luka Janežič, ki 
tekmuje za Kladivar Celje. 
Slovenski rekorder na 400 
metrov je bil tokrat prepri-
čljivo najboljši v teku na 100 
in 200 metrov. Na 100 me-
trov je dosegel čas 10,51 se-
kunde, na 200 m pa 20,97. 
V ženski konkurenci je bila 

na obeh najkrajših tekih 
najhitrejša Tea Podbevšek 
(Mass Ljubljana). Na 400 

metrov sta zmagala Rok Fer-
lan (Triglav Kranj) in Anita 
Horvat (Mass Ljubljana), na 

800 metrov pa Vid Kramer 
(Kladivar Celje) in Avstrij-
ka Cornelia Wohlfahrt. V 
skoku v daljino sta bila naj-
boljša Nino Celec (Sloven-
ska Bistrica) in Petra Rahne 
(Triglav Kranj), v troskoku 
je prvo mesto osvojila Petra 
Koren (Kronos Ljubljana), 
v skoku v višino pa članica 
kranjskega Triglava Monika 
Podlogar. Med predstavni-
ki gorenjskih klubov so bili 
na stopničkah še domačin-
ka Tamara Zupanič (drugi 
na 400 metrov), Radovljiča-
na Mitja Nučič (tretji na 200 
metrov) in Trina Praprotnik 
Malej (tretja v troskoku). 
Odlične rezultate so zabe-
ležili tudi mlajši gorenjski 
atleti.

V Kranju več kot osemsto atletov
Tekmovali so na mednarodnem atletskem mitingu Memorial Vučko. 

Prvo ime mitinga je bil Vodičan Luka Janežič (spredaj),  
ki je slavil dvojno sprintersko zmago. Njegova prva 
disciplina je sicer 400 metrov, v kateri ima tudi normo za 
olimpijske igre. / Foto: Gorazd Kavčič 

Bled – Minuli konec tedna je Bled gostil tradicionalno že 61. 
Mednarodno veslaško regato. Nastopilo je rekordnih 450 ve-
slačev in veslačic iz 15 držav. V pisani druščini je bila ostra 
predvsem konkurenca med mladinci in mlajšimi člani, za ve-
čino katerih je bila to izbirna regata za reprezentančna mesta 
za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu. V članski 
kategoriji so z absolutnimi doseženimi časi izstopali naš Rajko 
Hrvat v lahkem enojcu in egipčanska težka skifista, za katera 
je bila to interna izbirna tekma za nastop v Riu. Najuspešnejša 
je bila reprezentanca Madžarske, ki je osvojila kar 19 zmag, z 
devetimi zmagami pa je bila druga švicarska reprezentanca. 
Od slovenskih nastopov velja posebej omeniti prepričljivo 
sobotno zmago lahkega skifista Rajka Hrvata v sicer njemu 
trenutno nedorasli konkurenci. V nedeljskem sporedu Hrvat 
ni nastopil, sta pa v finalu nastopila Aleš Jalen, ki je zasedel 
tretje mesto, in Marko Bolha, ki je bil peti. 

Na regati rekordna udeležba

Jasna Paladin

Domžale – Zveza ameriškega 
nogometa Slovenije je držav-
no prvenstvo letos zaključila 
v pravem slogu – s celodnev-
nim dogodkom Finalni Tou-
chdown, na katerem ni manj-
kalo borbenih iger v različnih 
kategorijah pa tudi navijačic 
in plesnih točk, hrane z žara 
in celo ameriških avtomobi-
lov. Ameriški nogomet na-
mreč tudi pri nas postaja vse 
bolj priljubljen šport.

»Pravila se sprva zdijo za-
pletena, a ko jih dojameš, je 
to res super šport,« pravijo 
navijači, ki so tudi v Dom-
žalah poskrbeli za izjemno 
vzdušje. Igra je evropskemu 
nogometu podobna zgolj 
v tem, da je igralcev v vsaki 
ekipi po enajst (vratarjev ni), 
da je igra razdeljena na dva 
polčasa in da ključno vlogo 
igrata dva gola in žoga. Ta je 
sicer jajčasta, gola omejuje-
ta dve visoki palici, točk pa 
ne prinašajo zadetki, pač pa 
jardi, ki jih napadalcu uspe 
z žogo preteči na nasprot-
nikovi strani igrišča. Nalo-
ga obrambnih igralcev je na-
padalca z žogo onesposobi-
ti, zato v tej igri ne manjka 
prerivanja, zaletavanja in 
tudi sicer vroče krvi. Prav 
zato so obvezna oprema 
igralcev čelada in vrsta raz-
ličnih ščitnikov. Napad vsa-
ke ekipe ima štiri poskuse, v 
katerih igralci z žogo skuša-
jo priti do končne cone, ki jo 
poznamo kot 'touchdown'. 
V teh poskusih pa ne manj-
ka prekrškov in sodniških 

prekinitev, zato se igra lah-
ko razvleče tudi na dve uri 
in pol.

Ljubljančanom  
že sedmi naslov

Za naslov državnega prvaka 
sta se borili ekipi Ljubljana Sil-
verhawks in Alp Devils iz Kra-
nja. Zmago so kljub borbeni 
igri Kranjčanov z rezultatom 
55:6 osvojili Ljubljančani (ti 
imajo tudi najstarejši klub pri 
nas, ki deluje že dvajseto leto) 
in si s tem priigrali že sedmi 
naslov državnih prvakov za-
pored. A na klopi Gorenjcev 
razočaranja ni bilo. »Tekma 
je bila težka, a smo zadovolj-
ni, saj smo dali vse od sebe in 
igrišče zapustili z dvignjeni-
mi glavami. Ljubljančani so 

preprosto premočni, a tudi mi 
smo igrali dobro,« nam je po-
vedal 36-letni Kamničan Rok 
Milek, eden od najbolj izkuše-
nih igralcev pri nas, ki ameri-
ški nogomet igra že petnajst 
let. Zadnjih osem let je član 
ekipe Alp Devils. »Igra se je 
v zadnjih petnajstih letih pri 
nas močno razvila. Igralcev 
in ekip je vedno več, se pa soo-
čamo s težavami. Na Gorenj-
skem denimo za nas prave-
ga posluha ni. Treniramo na 
igrišču Nogometnega klu-
ba Naklo, tekme pa moramo 
gostiti v Ljubljani, saj v Kranju 
pravega igrišča za to žal ni,« še 
pove Milek.

V kategoriji igralcev U15 
je slavila ekipa Domžale Ti-
gers, v dopoldanskih urah 
pa so organizatorji pripravili 

tudi turnir v Flag footballu. 
»Gre za brezkontaktno raz-
ličico ameriškega nogome-
ta, ki je primerna predvsem 
za najmlajše, da igro spozna-
jo kot disciplino, igrajo pa jo 
tudi starejši in dekleta. Na-
mesto da se nasprotnik zale-
ti v igralca, mu vzame zasta-
vico, od tod izvira tudi samo 
ime igre,« nam pravila razlo-
ži Anja Žakelj iz Zveze ame-
riškega nogometa Sloveni-
je in poudari, da z dogod-
ki, kakršnega so v nedeljo 
pripravili v Domžalah, želi-
jo šport še bolj približati Slo-
vencem. Želijo si še več mla-
dih igralcev in člansko repre-
zentanco, izobrazili pa bi radi 
tudi več sodnikov, saj si na 
tekmah sedaj večinoma po-
magajo s tujimi.

Alpski vragi podprvaki
Športni park Domžale je v nedeljo gostil finale državnega prvenstva v ameriškem nogometu,  
ki tudi pri nas postaja vse bolj priljubljen šport. Za naslov prvaka sta se pomerili ekipi Ljubljana 
Silverhawks in kranjski Alp Devils.

Kljub borbeni igri kranjske ekipe Alp Devils (v črnih dresih) so naslov državnih prvakov 
pričakovano osvojili člani ekipe Ljubljana Silverhawks. / Foto: Gorazd Kavčič 

Zoran Račič

Reka – Že po tradiciji »krite-
rij prvega vetra« padalskih tek-
movanj v skokih na cilj gosti 
Hrvaška na letališču Grobnik 
nad Reko, kjer so imeli priredi-
telji precej težav zaradi dežev-
nega konca tedna, a navkljub 
moči narave so tekmovanje 
uspešno pripeljali do konca. 
Med tistimi, ki se z Reke vra-
čajo najbolj zadovoljni, so vse-
kakor Slovenci, ki so še enkrat 
potrdili, da so svetovna velesi-
la v skokih na cilj, saj so zbir-
ko svojih vrhunskih uvrstitev 
obogatili s še tremi stopnička-
mi. 

Najbolj zadovoljna je bila po 
koncu tekmovanja Kranjčan-
ka Maja Sajovic, ki je osvoji-
la prvo mesto in s tem napo-
vedala uspešno novo sezono, 
v kateri njo in druge člane pa-
dalske karavane čaka še pet 
tekmovanj za svetovni pokal. 

»Vremenu smo se sicer mo-
rali ves čas prilagajati, a so bile 
same razmere ob naših sko-
kih kar dobre, tako da s tem ni-
sem imela večjih težav. Dose-
ženi rezultat je vsekakor odli-
čen, toda z zadnjim skokom 
ne morem biti najbolj zado-
voljna, saj sem imela odlične 
razmere, tudi prihod tik nad 
blazino je bil odličen, a mi je za 
trenutek popustila koncentra-
cija, ki pa ni vplivala na konč-
ni dosežek. Je pa dosežek vse-
kakor spodbuden za naslednje 
tekme,« je uvodno tekmova-
nje ocenila Maja Sajovic. Sto-
pničk se je veselil še Senad Sal-
kič, ki je z drugim mestom po-
trdil svojo konstantnost, z eki-
po Elan (Karun, Ban, Salkič, 
Erjavec, Bečan) pa se je vese-
lil tretjega mesta. Novo prilož-
nost za še boljši dosežek bodo 
imeli padalci čez dva tedna, ko 
se bo padalska karavana zbra-
la na letališču v Lescah.

Maja najboljša na Reki
Slovenski padalci so bili na uvodni tekmi  
za svetovni pokal trikrat na stopničkah.

Vaterpolo – Končano je državno člansko vaterpolsko prvenstvo. 
Državni prvaki so postali vaterpolisti Ljubljane Slovana, ki so v 
finalnem nizu s 3 : 0 v zmagah premagali Triglav. Zadnja tekma 
je bila v soboto v bazenu Kodeljevo. Prvi tekmi sta se končali z 
rezultatom 7 : 6 za Ljubljano Slovan, ki je bila uspešna še tretjič. 
Triglav so premagali s kar 10 : 3 (3 : 1, 1 : 0, 2 : 1, 4 : 1). »Na tretji 
tekmi je bila realizacija naših strelov zelo slaba. Tudi tokrat smo 
jih 'naplavali' a so nam ušli na dva do tri zadetke, na koncu pa 
smo ugotovili, da je v boju za naslov prvaka vsega konec, zato 
smo prejeli še nekaj zadetkov za to veliko razliko,« je povedal tre-
ner vaterpolistov Triglava Aleš Komelj. So pa Triglavani v nedeljo 
postali pokalni zmagovalci v kategoriji do 15 let. 
Hokej na ledu – Pred dnevi so za novega pomočnika selektorja 
moške članke hokejske reprezentance imenovali nekdanjega 
gorenjskega reprezentanta, Kranjčana Eda Terglava. Hokejska 
zveza Slovenije je dogovor dokončno sklenila, potem ko so 
bila urejena še zadnja vprašanja glede prihodnjih reprezen-
tančnih obveznosti ter nalog, ki jih ima Terglav kot glavni tre-
ner hokejskega kluba v francoskem Grenoblu. Reprezentanci 
se bo pridružil na novembrskih pripravah in mednarodnem 
turnirju, ki bo potekal na Bledu, medtem ko bodo na avgusto-
vskih pripravah ter olimpijskih kvalifikacijah v Minsku vlogo 
pomočnika glavnega trenerja zaupali Alešu Burniku.
Nogomet – Naslednji dve leti bo Nogometni klub Triglav vo-
dil Beno Fekonja, podpredsednik bo Miroslav Matijaševič, v 
upravnem odboru pa so Vera Zevnik, Aleksander Vrtač, Zma-
go Geršak, Tomaž Mežek, Gregor Stojanovič, Boštjan Prestor 
in Tomaž Mežek, nadzorni odbor bo deloval v sestavi Marjan 
Podgoršek, Borut Zatler in Janko Marušič, disciplinska komisija 
pa bo delala v sestavi Djordje Sretanoski, Gorazd Kužnik in 
Miloš Avdič, so sprejeli v četrtek na skupščini Nogometnega 
kluba Triglav Kranj.

ŠPORT NA KRATKO
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Je inkontinenco mogoče odpraviti
Barbara Tavčar,  
master body 
inštruktorica,  
PBS center športne 
odličnosti

Inkontinenca je ena izmed 
tistih težav, o kateri se še ved-
no premalo govori ali pa je ne 
jemljemo resno, čeprav ima v 
Sloveniji slabih 50 odstotkov 
žensk, starejših od 65 let, tako 
hudo obliko inkontinence, da 
je zdravljenje nujno. V repro-
duktivnem obdobju je inkon-
tinentnih od 5 do 15 odstotkov 
žensk. A to so zgolj statistič-
ni podatki, v realnosti je lahko 
številka še precej višja. 

Za zadrževanje vode v me-
hurju in njeno odvajanje je 
pomembno usklajeno de-
lovanje sečnice in mehurja. 
Dejavniki, ki slabijo podporo 
sečnice in povzročajo njeno 
čezmerno premikanje ali pa 
zmanjšujejo mišično nape-
tost notranjega sfinkterskega 
(zapornega) sistema sečnice, 
povzročajo urinsko inkonti-
nenco. Težave so največkrat 
pogojene s slabostjo veziva 
mišic medeničnega dna, raz-
ličnimi nevrološkimi mot-
njami in boleznimi, lahko se 

pojavi ob različnih sevanjih, 
tumorjih, čezmerni telesni 
teži, pri ženskah, ki so rodile 
večkrat rodile ali otroka z več-
jo telesno težo ... S to težavo se 
lahko spopadajo tudi ženske, 
ki so imele večje operativne 
posege, so opravljale oz. op-
ravljajo težko fizično delo in 
podobno. Seveda te težave ne 
prizanašajo niti moškim, pri 
katerih se pogosto pojavljajo 
pri močno povečani prostati. 

Izraz težave z inkontiten-
co ne označuje zgolj sta-
nja, ko ne morete kontroli-
rati sečne tekočine, temveč 
tudi ko sečna tekočina uide 
ob kašljanju, poskokih, teku 
in podobno. 

Področje medeničnega 
dna sestavljajo sklepni deli, 
na katere se pripenjajo meh-
ka tkiva, mišice, ligamen-
ti in fascije in tako ustvarja-
jo podporo maternici, pros-
tati, mehurju ter delu debe-
lega črevesja. Če je njihovo 
zdravje optimalno, delovanje 

funkcionalno, onemogoča-
jo njihovo spuščanje. Miši-
ce medeničnega dna si lahko 
predstavljate kot spodnji tre-
bušni zid, ki je zelo pomem-
ben za moč in stabilnost tru-
pa, prav tako pa pripomo-
rejo k pravilnemu položaju 
notranjih organov, ki so ves 
čas izpostavljeni delovanju 
sile gravitacije. Zaradi vzaje-
mnega delovanja medenične 
diafragme s prsno je za nju-
no pravilno delovanje ključ-
no dihanje, s pomočjo kate-
rega dosežemo pravilno akti-
vacijo obeh diafragem. 

Preden se lotite ciljnih 
vaj za krepitev mišic mede-
ničnega dna, ozavestite gi-
banje diafragem. Med vdi-
hom se diafragmi pomika-
ta navzdol – v smeri sile gra-
vitacije. Z izdihom se dvi-
gata. Vizulaizirajte si to po-
dročje in poskusite delova-
nje obeh diafragem začutiti 
s pomočjo umirjenega in te-
kočega dihanja. Nato sedite, 

lahko na tla ali stol. Akupre-
surno ali teniško žogico po-
stavite pod zadnjico, najprej 
na eno stran čim bliže trtici. 
S kroženjem medenice po-
skusite to področje čim bolj 
zmasirati, s čimer boste iz-
boljšali cirkulacijo in stimu-
lirali živčne strukture tega 

področja. Pri vaji ne hitite in 
se osredotočite na dihanje in 
vizualizacijo delovanja obeh 
diafragem. Predvsem pa ne 
pozabite: nikoli ni prepoz-
no; z dobrim poznavanjem 
težave in delovanja področja 
ter vztrajnostjo boste težave 
zagotovo zmanjšali. 

G i b a j t e  s e  z  n a m i  ( 1 1 )

Prva slika prikazuje pravilno komunikacijo obeh 
diafragem, medenično dno se dviga, trebušni obroč se krči 
(»usesava«), dihanje pa je tekoče. Druga slika prikazuje 
trenutek zadrževanja diha in vlečenje popka proti hrbtenici. 
V tem primeru zrak pritisne navzdol ob medenično dno in 
področje še dodatno obremeni.

Jelena Justin

Karavanke so bile v pre-
teklih tednih pobeljene z 
narcisami. In ne, ne najde-
mo jih samo na Golici, ka-
mor običajno derejo mno-
žice ljudi. Te cvetoče roži-
ce, katerih omamen vonj je 
letos dodobra spral dež, so 
tudi na sosednjih vrhovih in 
planinah. Eno tako lepo turo 
bomo v družbi narcis preho-
dili danes, le logistično se je 
treba zorganizirati. To iznaj-
dljivost pa prepuščam vsa-
kemu posebej!

Dovška Baba je lepotica, 
povsem tipična za verigo Kara-
vank: južna pobočja so travna-
ta, medtem ko je severna stran 
precej bolj divja; prepadna, 

skalnata in krušljiva. Spokoj-
na južna stran se nadaljuje vse 
tja proti Golici. No, mi bomo 
danes prehodili greben od 
Dovške Babe preko Hruškega 
vrha, Rožce in Kleka ter sesto-
pili na Planino pod Golico. 

Na regionalni cesti Jeseni-
ce–Kranjska Gora zavijemo 
desno proti vasi Dovje. Ves 
čas se držimo desno. Na kon-
cu vasi, kjer se začne maka-
dam, pustimo avto, kjer nas 
markirana pot vodi ob po-
toku Mlinca, potem pa str-
mo skozi gozd. Večkrat pre-
čimo gozdno cesto. Vzpne-
mo se mimo Bele peči in po 
cesti nadaljujemo do Lahove-
ga prevala. No, avto lahko pri-
peljemo tudi višje, do tistega 
izrazitega levega ovinka, kjer 

je smerokaz levo za Dovško 
Babo. Tam pustimo avto, saj 
je nadaljnja vožnja dovoljena 
le za lastnike zemljišč. 

Z Lahovega prevala se mar-
kirana pot odcepi levo v gozd, 
kjer se strmo dvigne. Hitro 
dosežemo ograjo pašnika, ki 
ga prečimo, se sprehodimo 
čez cvetoče travnike, nato pa 
steza zavije levo v strmo po-
bočje, na vrhu katerega na-
daljujemo skozi gozd. Hit-
ro dosežemo njegov rob in 
že zagledamo kočo na plani-
ni Dovška Rožca. Od koče po 
travnatem pobočju nadaljuje-
mo do vrha Dovške Babe, ki 
ga označuje povsem nov na-
pis. Z vrha Dovške Babe se 
odpira pogled, ki jemlje dih; 
trkamo namreč na kraljestvo 

Zlatoroga. Triglav v sredini, 
okoli njega pa Rjavina, Cmir 
in Stenar, Škrlatica, Kuko-
va špica, Martuljške Ponce, 
Špik, celo Viš in Montaž v da-
ljavi zahoda.  

Z vrha krenemo proti 
vzhodu, malce celo izgubi-
mo višino. Pred nami je s 
travo poraščeni Hruški vrh, 
visok 1776 m. Preko Hru-
škega vrha bomo sestopi-
li na sedlo Rožca, 1587 m. 
Globoko pod seboj zagleda-
mo Hruško planino in plan-
šarsko kočo. Če smo pri vo-
lji, se povzpnimo še na Klek. 
Njegov vrh ponudi lep raz-
gled po okolici in pokaza-
la se bo pot, po kateri smo 
danes hodili. S Kleka na-
daljujemo proti vzhodu, ko 

dosežemo markirano ste-
zo, se obrnemo nazaj na za-
hod in obhodimo Klek z nje-
gove južne strani. Ko dose-
žemo smerokaz Jeseniška 
planina, po travniku sesto-
pimo do planšarske koče na 
planini. Tam začnemo svoj 
sestop po makadamski ces-
ti, mimo lovske opazovalni-
ce Zgornje Trate, kjer maka-
damska cesta zavije v gozd. 
Sledimo cesti do smerokaza, 
ki označuje vzpon na Rož-
cu. Na ovinku zavijemo v 
gozd, prečimo dva potoka in 

se začnemo počasi spušča-
ti proti Planini pod Golico. 
Kmalu dosežemo ograjo, za-
vijemo ob njej desno in jo po 
nekaj metrih prestopimo, 
ter začnemo ponekod strm 
sestop proti svojemu cilju. 
V Planino pod Golico pride-
mo pri cerkvi sv. Križa. Kam 
pa zdaj? To je pa odvisno od 
vaše logistike. 
Nadmorska višina: 1891 m
Višinska razlika: 
skupaj 1400 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Dovška Baba (1891 m)–Hruški vrh (1779 m)–Rožca (1587 m)–Klek (1773 m)

Le kateri ključ je pravi?
Karavanke so mi najljubše pomladi in jeseni; ko se vse prebuja, zeleni, cveti oz. ko lega k počitku, se 
barvno spreminja in navdihuje. Ključavnice oz. narcise letos še enkrat, že tretjič.

Planina Dovška Rožca / Foto: Jelena Justin

Klop na Hruškem vrhu / Foto: Jelena Justin Simpatična pot proti Planini pod Golico / Foto: Jelena Justin
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Miroslav Cvjetičanin

Že čez dva tedna bodo tru-
me izzivov željnih znova ro-
male na Pokljuko, rojstni 
kraj te vselej privlačne oseb-
ne preizkušnje. Oviratlonca 
bo na desetkilometrski progi 
pričakalo kar 23 ovir, na kate-
rih bo sam ali s pomočjo dru-
gih junakov te nepozabne 
avanture preizkusil tako svo-
je telesne kot psihične spo-
sobnosti ter dokazal, da je s 
trudom, odločnostjo in v eki-
pnem duhu mogoče prema-
gati še tako zahtevne izzive.

Da boste zadnjo junijsko 
soboto tudi vi doživeli vse 
to in še več, je ekipa ovira-
tlona že v polnem zagonu. 
»Pokljuški gozdovi ponu-
jajo neskončne naravne da-
nosti za postavitev ovir, ob 
tem pa naša kreativna ekipa 

nenehno tuhta, kako vse to 
še izboljšati in nadgraditi. 
Poletni oviratlon bo na Pok-
ljuki doživel že peto izvedbo, 
zato je še toliko pomembne-
je, da se vselej spomnimo 
česa novega,« poudarjajo v 
Športnem društvu Ovira-
tlon. Poudarjajo tudi, da pri-
jave zbirajo le še do vključno 
ponedeljka, 20. junija.

Oviratlonci en evro od 
vsake plačane prijavnine na 
Oviratlon Pokljuka podarijo 
otrokom, ki so na rehabilita-
ciji v Univerzitetnem reha-
bilitacijskem inštitutu Re-
publike Slovenije – Soča. Že 
maja so zanje pripravili tudi 
minioviratlon, na katerem 
so najmlajšim oviratlon-
cem čez ovire pomagali šte-
vilni znani obrazi. Več infor-
macij najdete na www.ovira-
tlon.si, kjer se tudi prijavite.

Pokljuka bo spet  
v znamenju oviratlona

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Maraton Franja 
je potekal v že 35. izvedbi. Na 
slovenskem kolesarskem 
prazniku je v treh dneh so-
delovalo okrog šest tisoč ko-
lesarjev, na nedeljskem ma-
ratonu in malem maratonu 
več kot 2300. 

Start in cilj sta bila v Lju-
bljani, velik del pa so kole-
sarji prevozili po Gorenj-
skem, skozi Poljansko doli-
no, Škofjo Loko, Vodice in 
do cilja. V karavani je bilo ve-
liko Gorenjcev in bili so us-
pešni. Zmagovalec marato-
na Franja je postal Igor Kop-
še (Tuš Team), najvišje uvr-
ščeni Gorenjec je bil na os-
mem mestu Primož Poren-
ta (Bam.Bi). Med ženska-
mi je Tina Brelih (KD Alpe 
Sis) zaostala le za zmago-
valko, Italijanko Barbaro 

Lancioni. Na mali Franji 
sta bila najboljša Slovenca 
Miha Alič (ŠD Špik Luči-
ne) in Tamara Grm, oba na 
drugem mestu. Pri moških 
je bil tretji še en Gorenjec, 
Matic Plaznik (KD Brda). 
Zanimiv je tudi podatek, da 
je bila najmlajša na Franji 
Škofjeločanka. Lara Maretič 
(ŠD Koloka) prihaja iz dru-
žine, kjer vsi kolesarijo, vsi 
rekreativno. Dijakinja prve-
ga letnika Gimnazije Ško-
fja Loka je prevozila dolgo, 
156-kilometrsko Franjo. V 
absolutni konkurenci se je 
uvrstila na 19. mesto, v svo-
ji kategoriji pa je bila peta. 
Ločanka pa bi skoraj bila 
tudi najstarejša udeležen-
ka. Tina Ušeničnik (Bam.
Bi), letnik 1950, je bila dru-
ga najstarejša in je na mali 
Franji zmagala v najstarejši 
ženski kategoriji.

Najmlajša je bila 
Ločanka
Na maratonu Franja več kot dva tisoč tristo 
kolesarjev

Kolaž dveh fotografij s Franje: levo v modrem dresu druga 
najstarejša udeleženka Tina Ušeničnik, desno v oranžnem 
daleč najmlajša Lara Maretič – obe sta Ločanki. 

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Sobotni Tek šti-
rih mostov v Škofji Loki je le-
tos le še potrdil sloves ene naj-
bolj priljubljenih rekreativnih 
tekaških prireditev pri nas. 
Udeležba na nočnem teku na 
deset kilometrov je bila števil-
na in vrhunska. Za ogrevanje 
se je začelo že dopoldan s te-
kom s kužki, teki vrtčevskih 
otrok, večerno dogajanje pa 
so odprli osnovnošolci, ki so 
tekli za pokal štirih županov.

Troboj za zmago

Nočna desetka je ob progo 
znova privabila številne navi-
jače, ki so imeli kaj videti. Na 
startu je bila vrhunska zased-
ba, v boju za zmago pa je bila 
trojica Primož Kobe, Domen 
Hafner in Roman Kejžar. 
Troboj je dobil Dolenjec Kobe. 
»Odlično vzdušje, gledalci ob 
celi progi, ki spodbujajo svo-
je in navijajo za druge, lepa 
in razgibana proga. Skrivnost 
mojega uspeha se skriva tudi v 
tem, da mi takšna proga ustre-
za. Tehnično znam na razgiba-
ni progi dobro teči. Še bom pri-
šel in tudi svoj klub bom pripe-
ljal sem. Zmage nisem priča-
koval. Če iskreno povem, sem 
prišel zaradi sponzorja, potem 
sem se prepričeval, naj nasto-
pim, saj sem še vedno malo 
poškodovan. Upam, da jut-
ri ne bo hudo in da poškodbe 
nisem še poslabšal. Odločil je 
vzpon na sedmem kilometru. 
Do vznožja smo tekli vsi trije 
skupaj, potem je Roman po-
pustil, Domen je diktiral mo-
čan tempo, na vrhu pa sem na 
ravnini napadel, nekaj časa mi 
je Domen še sledil, nato sem 
napadel še enkrat in ostal sam. 
Vesel sem tudi rekorda,« je po-
vedal Primož Kobe. S časom 31 
minut in 19 sekund je izbolj-
šal rekord proge, ki ga je pred 
njim postavil Tone Kosmač. 
Drugi je bil Domen Hafner z 
Gabrške Gore (31:44), ki je bil 
po prikazanem v letošnji se-
zoni morda prvi favorit. Pred 
kratkim je na pet kilometrov 

zmagal na pokalu Slovenije in 
prvič tekel pod petnajstimi mi-
nutami. »Startal sem na zma-
go, a sem imel težave od dru-
gega kilometra naprej. Prehit-
ro sem začel. Partizanska cesta 
mi očitno ni usojena, saj sem 
tam izgubil stik. Je pa to moj 
najboljši rezultat na tem teku. 
Sedaj me čaka državno prven-
stvo na pet kilometrov, moj 
cilj pa je zmagati na polma-
ratonski razdalji na Ljubljan-
skem maratonu. Forma je le-
tos dobra in upam, da bom 
tako še nadaljeval,« je dejal 
mladi atlet, varovanec Roma-
na Kejžarja. Slednji kljub le-
tom še ni za odpis. »Odločitev 
je padla na sedmem kilome-
tru. V vzpon sta mi ušla. Po-
časi sem ju lovil, vendar je bil 
Kobe toliko močnejši in ušel 
tudi Domnu. Približeval sem 
se jima, ni pa bilo dovolj hitro-
sti. Za svoja leta sem zelo zado-
voljen, več kot uvrstitev mi po-
meni potrditev, da še zmorem. 
To je bil zame prvi tek v Ško-
fji Loki. Prireditev je vrhun-
ska zgodba, veliko število na-
vijačev, odlična konkurenca, 
tekma na pravem vrhunskem 
nivoju in tudi rekreativnem. 
Je eden boljših tekov pri nas. 
Želim, da bi bilo v Sloveniji še 

nekaj takih tekov, ne preveč, 
z vrhunsko udeležbo in zra-
ven tega še rekreacija. Verja-
mem, da smo danes vsi uživa-
li,« je dejal doslej naš najbolj-
ši maratonec, tokrat tretji s ča-
som 31:48.

Vsako leto je veličastneje

V ženski konkurenci se je 
zmage veselila Katja Juhart iz 
Domžal s časom 38 minut in 
16 sekund. »Na tem teku sem 
prvič, mi je pa Škofja Loka do-
mača, saj sem na gimnaziji 
obiskovala športni oddelek. 
Deset let sem trenirala tek 
na smučeh, potem sem špor-
tno udejstvovanje prekinila, 
zadnjih osem let pa tečem. 
Moj trener je Roman Kejžar. 
Vzdušje je na tem teku noro 
dobro, gledalci, navijači so ves 
čas ob progi. Zmage sploh ni-
sem pričakovala. Realno sem 
mislila, da bom druga, ker je 
Neja odlična tekačica. Mi je pa 
kar šlo. Moj letošnji cilj je od-
teči maraton pod tremi ura-
mi,« je povedala na cilju. Dru-
ga je bila Neja Kršinar (38:21), 
tretja pa Barbara Černič 
(38:57). Tek vsako leto privabi 
številne domače rekreativce. 
Med njimi je bil tudi Marko 

Primožič, ravnatelj OŠ Ivana 
Groharja, ki je znova imela ve-
liko mladih tekačev na osnov-
nošolskih tekih: »Vsako leto 
pridem in vsako leto je to veli-
častnejša prireditev. Tudi rav-
natelj mora dajati zgled učen-
cem in sodelavcem. V uži-
tek je teči na domači priredi-
tvi, ker Loka res ustvari veliča-
stno kuliso. Ob progi je izred-
no spodbujanje, tudi če imaš 
kdaj kaj krize, ti dajo gledalci 
dodatne energije. Vsem hvala 
za spodbudo po celi progi. V 
povprečju sem aktiven trikrat 
tedensko.«

O teku štirih mostov je bilo 
slišati same pohvale. Organi-
zatorji, Športna zveza Škofja 
Loka in Društvo T4M na čelu 
z direktorjem prireditve Igor-
jem Drakuličem, peljejo us-
pešno zgodbo. To je potrdi-
la tudi Lili Žura, direktorica 
ZD Kranj, ki je pretekla že og-
romno maratonov: »Desetka v 
Škofji Loki je primerljiva z ma-
ratoni predvsem po udeležbi 
gledalcev in njihovem spod-
bujanju, po dobri organizaciji 
in lepi progi. Jaz vedno tečem 
s ciljem z nasmehom. Mislim, 
da sem na tem teku manjkala 
le enkrat. To je eden posebnih 
tekov v mojem koledarju.«

Rekordno čez štiri mostove
Tekaški praznik v Škofji Loki: 577 moških in 453 žensk je teklo na deset kilometrov, vrhunska 
konkurenca, izboljšan rekord proge in izjemni navijači.

Tekači in tekačice so se podali na deset kilometrov dolgo progo. Favoriti za zmago  
so startali skupaj: drugi z leve Roman Kejžar, tretji z leve Domen Hafner, četrti z leve 
Primož Kobe. / Foto: Maja Bertoncelj

Tekli so tudi osnovnošolci. Najmanj sreče z vremenom so 
imele učenke četrtih in petih razredov, ki so nastopile v 
močnem dežju. / Foto: Maja Bertoncelj

Dobra udeležba je bila tudi na vrtčevskih tekih. Najmlajšim, 
ki so tekli na različnih razdaljah, je še sijalo sonce. Nekateri 
so tekli sami, drugi s spremstvom./ Foto: Maja Bertoncelj
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Andraž Sodja

Kranj – Na okrožnem sodi-
šču v Kranju se je v petek na-
daljeval predobravnavni na-
rok zoper šesterico, obtože-
ne storitev kaznivih dejanj 
prepovedane proizvodnje in 
prometa z mamili ter hudo-
delskega združevanja – Uga 
Grbca, Martina Bohneca, 
Matjaža Smolinskyja, Dani-
jela Oseta, Petra Križnarja 
in Anesa Dukiča. Gre za do-
mnevne glavne organizator-
je skupine preprodajalcev in 
proizvajalcev konoplje, ki so 
jih v začetku oktobra lani v 
obsežni kriminalistični ak-
ciji razkrili slovenski krimi-
nalisti. Kot smo že poroča-
li, je deset soobtoženih za 
manjša, a povezana kazniva 
dejanja krivdo že priznalo in 
sprejelo kazni, ki jim jih je 
na predlog tožilstva že dolo-
čilo sodišče.

Obramba omenjene šeste-
rice, ki priznanje krivde zav-
rača, je na tokratnem naroku 
zahtevala razkritje vira ano-
nimne prijave, ki je policiste 

napeljala na sled obtoženih. 
Sodnica Milena Turuk je 
uvodoma prebrala pojasni-
lo generalne policijske upra-
ve, da teh podatkov ne more-
jo razkriti, saj sistem anoni-
mne prijave na spletni stra-
ni policija.si teh podatkov 
ne zbira, saj s tem zagota-
vljajo anonimnost prijavite-
ljev, sicer bil bil sistem brez 
pomena. Odvetnik Branko 
Gostič je trditve policije, da 
ji ne morejo biti znani ano-
nimni prijavitelji, zavrnil. 
O sistemu anonimnih pri-
jav, ki ga uporablja policija, 
se je odvetnik se informiral 
pri IT-strokovnjaku in pred-
lagal njegovo zaslišanje, a je 
sodnica Milena Turuk vse 
dokazne predloge zavrnila. 
Očitke obrambe je zavrni-
la tudi tožilka Nadja Gasser, 
saj ocenjuje, da odvetnik ni 
podal utemeljenega dvoma 
v delo policije. 

Ker je sodnica dodatne po-
izvedbe in dokazne predlo-
ge zavrnila, so zagovorni-
ki obtoženih že napoveda-
li pritožbe. Predobravnavni 

narok so zato prekinili do 
odločitve pristojnega sodi-
šča. Pritožila se je tudi tožil-
ka Nadja Gasser, in sicer na 

odločitev sodišča, da sodni 
pripor za obtoženega Smo-
linskyja spremeni v hišni 
pripor. 

Obramba dvomi v policijo
Zagovorniki obtoženih za domnevno proizvodnjo in promet z mamili zahtevali razkritje avtorja 
anonimne prijave, saj sumijo, da bi anonimno prijavo lahko podala kar policija.

Prihod trojice obtoženih na nadaljevanje predobravnavnega 
naroka v spremstvu pravosodnih policistov / Foto: Andraž Sodja

Reteče – Škofjeloški policisti so nekaj noči nazaj po prijavi 
občana v Retečah med izvrševanjem tatvine prijeli tri storil-
ce, ki so si iz skladišča oškodovanca prilastili večjo količino 
pločevine. Odtujeno pločevino, ki je bila v tovornem vozilu 
storilcev že pripravljena na odvoz, so policisti zasegli in vrnili 
oškodovancu, osumljence pa so zaslišali in jih bodo zaradi 
utemeljenega suma tatvine kazensko ovadili.

Ukradeno pločevino že naložili na tovornjak

Simon Šubic

Radovljica – Radovljiški kri-
minalisti so kazensko ova-
dili državljana Bolgarije, ki 
ga sumijo, da je v sredini fe-
bruarja na bankomatu v Les-
cah s sostorilcem skrivaj na-
mestil t. i. skimming napra-
vo za branje zapisa banč-
nih kartic. Sumljivo napra-
vo so še pravočasno opazili 
in odstranili, v kasnejši pre-
iskavi pa so enako napravo 
našli še na bankomatu na 
Slovenskem Javorniku. Že 
tedaj so kriminalisti poda-
li utemeljen sum, da sta ka-
znivo dejanje izvedla bolgar-
ska državljana. 

Enega osumljenca, gre 
za 30-letnega bolgarske-
ga državljana, so minulo 
sredo ponoči na mejnem 

prehodu Obrežje prijeli no-
vomeški policisti, radovlji-
ški policisti pa so ga kasneje 

privedli k preiskovalni sod-
nici okrajnega sodišča, ki 
je zanj odredila pripor. Za 

očitano kaznivo dejanje je 
zagrožena kazen do pet let 
zapora. 

Policisti ob tem uporabni-
kom bankomatov svetujejo, 
naj bodo pri dvigovanju go-
tovine pozorni na delova-
nje bankomata in morebi-
tne dodatne elemente, ki so 
nanj nameščeni, prav tako 
pa naj pri vpisovanju PIN-
-številke vedno zakrijejo tip-
kovnico. Dodatni elementi 
so lahko miniaturne kame-
re, spremenjen je lahko vi-
dez reže, v katero se potiska 
bančna kartica, dodana pla-
stika ipd. Kakršnokoli razli-
ko ali sum nepravilnega de-
lovanja bankomata naj upo-
rabniki tudi čim prej prijavi-
jo banki, avtorizacijskemu 
centru Bankarta in policiji 
na številko 113.

Ovaden, ker je šaril po bankomatu
Radovljiški policisti 30-letnega Bolgara sumijo, da je februarja na bankomat v Lescah namestil napravo 
za branje zapisa bančnih kartic. 

Dodana plastika, ki prekriva del napisa proizvajalca 
bankomata, je znak, da je nameščena skimming naprava. 
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Kranj – Minuli konec tedna je na cestah minil razmeroma 
mirno, nekoliko manj ugoden je bil petek, ko so se tri nesreče 
končale s poškodbami udeležencev, vse z lažjimi. Že dopoldne 
je voznica na Prebačevem zaradi neprilagojene hitrosti trčila 
v varovalno ograjo in se z avtomobilom prevrnila na bok. Pri 
Brniku je popoldne voznik avtomobila zaradi nepravilne strani 
vožnje trčil v dve vozili, v Kranju pa je voznica zaradi neupo-
števanja pravil o prednosti trčila v drugi avtomobil. Policisti 
proti povzročiteljem vodijo prekrškovne postopke.

V treh nesrečah so se poškodovali

Kranj – Gorenjski kriminalisti so v zadnjih dneh obravnavali 
več premoženjskih kaznivih dejanj. V četrtek ponoči je neznani 
storilec v Hrašah iz pomožnega objekta odnesel nekaj pred-
metov, na Grmičevi ulici v Kranju pa je neznani vlomilec iz 
objekta odnesel denar. Naslednjo noč so bili zlikovci aktivni 
v Križah, kjer so vlomili v poslovni objekt. Na Bledu je nekdo 
iz trafike odnesel večjo količino cigaret, iz hotelske sobe pa 
denar. Na Koroški Beli so policisti obravnavali poškodovanje 
oken, na Slovenskem Javorniku pa je nekdo poškodoval dva 
avtomobila. Nepridipravi so se zadrževali tudi na avtocesti, 
saj sta neznanca pred cestninsko postajo Torovo oškodovancu 
med menjavo pnevmatike izmaknila denar in dokumente, po-
licisti pa so obravnavali tudi vloma v vozili na počivališčih. Na 
počivališču Voklo je voznik v avtomobil natočil gorivo in se brez 
plačila odpeljal, a so ga izsledili na mejnem prehodu Obrežje. 
V Loki pri Tržiču je storilec iz odklenjenega avtomobila vzel 
nekaj predmetov, vlomilci so obiskali tudi stanovanjski hiši v 
Predosljah in Strahinju ter pomožni objekt na Smledniški cesti 
v Kranju, od koder so odnesli denar in druge predmete. 

Delavni dnevi za tatove in policiste 

Jesenice, Škofja Loka – Jeseniški policisti so v soboto zvečer 
pridržali vinjenega domačina, ki je v zasebnem prostoru z 
nasilnim in drznim vedenjem kršil javni red, umiril pa se ni niti 
ob prisotnosti policijske patrulje. Možje postave Jeseničana 
obravnavajo tudi zaradi suma nasilja v družini, zato so mu 
izrekli še ukrep prepovedi približevanja žrtvi nasilja. Tudi škof-
jeloški policisti so v soboto zvečer pridržali vinjenega kršitelja, 
ki je bil nasilen v zasebnem prostoru, njihovih pozivov, naj se 
umiri, pa ni upošteval.

Opita in nasilna

Simon Šubic

Tržič, Kranj – V Lešah sta tako 
storilca pri vaščanu iskala 
odpadlo železje, kar jima je 
občan tudi izročil, vmes pa 
sta izkoristila njegovo nepo-
zornost in mu odtujila še več 
deset metrov jeklene vrvi. 
Osumljenca sta se k oško-
dovancu pripeljala s svetlim 
kombijem ljubljanskega re-
gistrskega območja.

Tatvina z odvračanjem 
pozornosti se je pred dnevi 
zgodila tudi v Zgornjih Bi-
tnjah, kjer sta neznana sto-
rilca pristopila do starejšega 
oškodovanca in ga z zavaja-
njem zvabila stran od hiše. 
Njegovo odsotnost je eden 
od storilcev izkoristil, preg-
ledal hišo in ukradel nekaj 
denarja in zlatnino. Lopova 
sta uporabljala siv avtomobil 
BMW ljubljanskega registr-
skega območja, so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 

Policisti opozarjajo, da so 
odvračanje pozornosti od 
dogajanja v okolici, nepaz-
ljivost in delovanje storilcev 
v paru ali skupini zelo po-
gosta oblika izvedbe tatvin. 
»Storilci, dva ali več, ki so 
lahko tudi zelo urejenega vi-
deza, pozornost vzbujajo na 
različne načine, največkrat 
s spraševanjem po stvareh 
ali informacijah, s prodaja-
njem predmetov, nudenjem 
storitev in podobno, kar 
samo po sebi še ni proble-
matično, dokler so take ose-
be pod stalnim nadzorom, 
stvari, s katerimi bi se lahko 
okoristili, pa nedosegljive in 
ustrezno shranjene oz. zava-
rovane. Ko ene od oseb, ki je 
v skupini prišla na kraj, ni, 
je to lahko znak za alarm,« 
opozarja Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj, ki zato ob-
čanom svetuje ustrezna sa-
mozaščitna ravnanja in po-
zornost ob stiku z neznanci.

Občana zamotili in okradli
Gorenjski policisti so pred dnevi znova 
obravnavali tatvini, ki so ju storilci izpeljali 
tako, da so pred tem preusmerili pozornost 
oškodovancev. 

Kamnik – Kamniški policisti so prejšnji teden posredovali v 
dveh sporih. Do prvega je prišlo zaradi dediščine, v prepiru 
pa je udeleženec verbalno napadel prijaviteljico. Kršitelju so 
izdali plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru. Drugi 
spor je nastal med sosedoma, zanetila pa ga je postavitev 
žičnate ograje. Ker je o tem eden izmed sosedov vpil, grozil 
in fizično obračunal z drugim, mu je policist na kraju izdal 
plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Spora zaradi dediščine in ograje

Kranj – Kranjski policisti so včeraj ponoči na avtocesti med 
Kranjem in Brnikom zaradi nezanesljive vožnje ustavljali hrva-
škega državljana, ki pa jim je ustavil šele po nekaj kilometrih. 
Zaradi nepravilne vožnje, vinjenosti (0,46 mg/l) in neupošte-
vanja policijskih znakov so mu naložili plačilo 1520 evrov globe 
in dodelili 21 kazenskih točk, začasno so mu odvzeli vozniško 
dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. 

Nezanesljivo po avtocesti
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Je Puštalcem uspelo 
pregnati nagajivega 
in zaljubljenega 
Hudiča? 

Otroški vrvež na 
ulicah in v objemu 
Loškega gradu

Skrivnost čipke  
v srednjeveškem 
mestu
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Loka spet praznuje! V mes-
tu bo semenj nad semnji – 
loški Historial. In spet bo tu 
praznik naše občine. Mojs-
tri rokodelci z vsega loškega 
gospostva in trgovci iz širne-
ga sveta bodo na ogled posta-
vili umetelne izdelke in ime-
nitne umetnije, na sejem-
skih »štantih« se nam bodo 
ponujali pridelki in izdelke 
umnih in pridnih kmečkih 
rok. Semenj bo res živ: sre-
di Placa se bo vihtelo kovaško 
kladivo in kovalo svetle nov-
ce, v tek bomo pognali kolov-
rat, laneno platno pa bo ozalj-
šala klekljana čipka. Po mes-
tu se bodo razlegali čarobni 
zvoki starodavne glasbe in 
nas skupaj s plesalci plesne 
skupine Lonca vabili na ples. 
Loški oštirji bodo pogrnil 
mize s slastnimi dobrotami 
in jeli polniti vrče hladnega 

piva. Za žejo in pogum! Kajti 
na svitlo bomo postavili dra-
matično igro Hudičeva brv – 
predstavo o najskrivnostnej-
šem in najstrašnejšem mos-
tiču, ki že stoletja vodi iz Puš-
tala v predmestni »Karluc« 
čez tesen Poljanske Sore. 
Tisti bolj plašne sorte bos-
te skupaj s pogumno loško 
otročadjo vedoželjno vstopali 
v skrivn(ostn)e mestne labi-
rinte, polne pisanih rokodel-
nic in pravljičnih igrarij, kjer 
bomo lovili puštalske žabe 
ter izdelali puštalski zemlje-
vid in viseče zvončke, da nas 
ne bo več strah Hudiča, ko se 
bomo odpravili na Pot v Puš-
tal. Zbrano bomo prisluhni-
li tudi puštalskim pravljicam 
in pripovedkam, si ogledali 
razstave likovnih izdelkov in 
se poigrali z živalicami graj-
ske pastirice. 

To je tudi dan srečanja in 
druženja s prijatelji od vse-
povsod. Loko bodo obiskali 
vitezi Viteškega reda Jurija 
in Volka Engelberta Turjaš-
kega iz Žužemberka in vitezi 
iz pobratenega Freisinga, pa 
metalci zastav in mečevalci 
Táborští kupci iz Tabora ter 
ljudski godci iz Obervellacha 
in vokalnega ansambla Can-
tabile iz Freisinga. Zasedba 
pouličnih glasbenikov Nore-
ia pa bo s seboj prinesla zvo-
ke z irskih, škotskih in bre-
tonskih obal. Našim pobra-
timom iz češkega Tabora bo 
letos namenjena prav poseb-
na čast. Skupaj bomo že dan 
prej proslavili in nazdravi-
li desetletnici pobratenja. V 
Sokolskem domu si bomo 
lahko ogledali posebno foto-
grafsko razstavo, posvečeno 
jubileju našega sodelovanja. 

Pred nočjo se bomo lah-
ko povzpeli na mogočni Loš-
ki grad, kjer nas v grajskem 
stolpu čakajo loške pripoved-
ke in v samem gradu zakladi 
zbirk Loškega muzeja v Pole-
tni muzejski noči. In ta noč 
ima svojo moč. In svoje skriv-
nosti. Del njih nam bo nema-
ra lahko razkril pogled skozi 
teleskop na poletno nočno 
nebo v družbi astronomov. 
Ali pa koga drugega. V zraku 
bo gotovo svojevrstna čarov-
nija, saj v dneh okoli poletne-
ga solsticija poletje začenja 
žareti s polno močjo. Če ne 
verjamete, se boste prej okre-
pčali pri Karavani domačih 
pivovarn, ki se bo prav na ta 
čarobni dan ustavila tik pod 
Loškim gradom.

Letošnji Historial nam torej 
spet ponuja zvrhano mero 
privlačnih doživetij. Zato kot 

mestni glavar v soboto, 18. 
rožnika, vse ljudstvo od blizu 
in daleč prav prijazno vabim v 
našo pisano Loko na priredit-
ve Historiala 2016. Pridite, na 

tem našem poletnem festiva-
lu zgodovine se bomo zagoto-
vo imeli nadvse prijetno. Pra-
vzaprav čarobno.

Mestni glavar Miha Ješe

Pisana Loka – odprto 
in gostoljubno mesto
Tako je od nekdaj: v prazničnem juniju starodavna Loka dobi svojo najlepšo, najbolj čarobno in najbolj 
pisano podobo. In to so dnevi, ko naše tisočletno mesto prijateljem od vsepovsod na stežaj odpre vsa 
mestna vrata in nas povabi na svoje ulice in trge.
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Monika Tavčar

Čarobno srednjeveško 
druženje na Historialu se 
bo letos prvič začelo na Spo-
dnjem trgu, ki bo ta dan od 
8. do 18. ure zaprt za ves pro-
met. Meščani in nastopajoči, 
odeti v zgodovinska oblačila, 
se bodo ob 10. uri z Lontrga 
podali na promenado mimo 
Cankarjevega trga in naprej 
do osrednjega odra na Mes-
tnem trgu.

Na vseh treh trgih bodo 
stojnice, na katerih se bodo 
predstavljali rokodelci od bli-
zu in daleč. Za kulinarične 
dobrote v središču mesta bo 
poskrbelo osebje restavracije 
Kompliment, na Spodnjem 
trgu pa osebje Pivnice in 

vinoteke Kašča. Med spreho-
dom po mestu vas bodo spre-
mljali plesalci, vitezi in glas-
beniki ter gostje iz pobrate-
nih mest Freising in Tabor. 
V Rokodelskem centru DUO 
bosta potekali delavnici tkan-
ja in ročne izdelave papirja, v 
Mali galeriji Občine pa bodo 
likovne izdelke na ogled pos-
tavili otroci iz škofjeloških 
osnovnih šol in vrtca.

Živahno bo tudi na Loš-
kem gradu. Iz grajskega sto-
lpa se bodo slišale pripoved-
ke, pri Baru Freising se bo 
ustavila Karavana domačih 
pivovarn, Loški muzej pa bo 
ob poletni muzejski noči ta 
dan na stežaj in brezplačno 
odprl svoja vrata. Prost vstop 
bo tudi v Škoparjevo hišo 

in Nacetovo hišo v Puštalu,  
do koder bo organiziran 
voden sprehod ob spremlja-
nju zanimivih starodavnih 
zgodb. 

Novo zgodbo pa na leto-
šnjem festivalu zgodovine 
pišejo prebivalci Spodnjega 
trga. Ta del Škofje Loke se 
bo namreč v sklopu festiva-
la letos prvič odel v srednje-
veško podobo in pričaral zgo-
dovinski utrip: na obrtniških 
stojnicah, v vinskem in otro-
škem kotičku, v objemu zele-
nja in v družbi gasilcev, ki 
bodo prikazali staro opremo. 

Živahen sejemski utrip vse do Spodnjega trga

Sejemski vrvež na 
Mestnem trgu /Foto: Jana Jocif 
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Monika Tavčar

Škofjeloško gospostvo je 
še danes bogat vir mitov, 
legend in pripovedk. Zgo-
dba o Hudičevi brvi, ki jo je 
Lojze Zupanc zapisal v zbir-
ki Kamniti most, ne pripada 
Ločanom, ampak sosedom iz 
Puštala – Puštalcem. Hudi-
čeva brv sicer ne obstaja le v 
pripovedki, ampak čez reko 
Soro še danes povezuje »loš-
ke smojke« s »puštalskimi 
žabarji«. Ko te brvi še ni bilo 
in je v Sori stala le skala, je v 
njej živel Hudič. In prav on je 
tisti, ki je v 19. stoletju vsak-
danje življenje Puštalcev obr-
nil na glavo. Hudič je nam-
reč rad nagajal puštalskim 
glavnikarjem – »kamplmo-
harjem«, ki so čez Soro red-
no hodili prodajat glavnike 
na loški sejem. A so pogosto 
namesto sejma videli le mrz-
lo vodo in ostali brez robe. 
Nekega dne so imeli Puštal-
ci Hudiča in njegovih vrago-
lij zadosti, zato so se odločili 
postaviti brv. Toda Hudič se 
je razjezil in je zato v Puštalu 
zaredil žabe. Tako so Puštal-
ci čez noč poleg glavnikarjev 
postali tudi žabarji. Takrat 
njihova življenja postanejo 
odvisna le od Hudičeve volje, 
ki pa jo lahko spremeni samo 

lepa puštalska deklica. Nje pa 
Puštalci ne dajo! In tukaj se 
začne dramska igra Hudiče-
va brv v režiji Matije Milčin-
skega.

Scenaristka in dramatur-
ginja Sandra Ržen pravi, da 
ji je pisanje dramskega bese-
dila predstavljalo pravi izziv, 
saj Zupančeva pripovedka 
ne pove zadosti o Hudiču in 
njegovem motivu, zakaj je 
tako slabo ravnal s Puštalci. 
»Zato sem na začetku brska-
la po različnih zapisih o Puš-
talu in glavnikarjih, obiska-
la sem tudi Loški muzej in 
za pomoč prosila umetnos-
tno zgodovinarko Jano Foj-
kar in etnologinjo Mojco Šif-
rer Bulovec. Po prebranih 
člankih sem hitro dobila ide-
je za nove izmišljene motive 
in like, ki so bili potrebni za 
nadgradnjo v dramsko bese-
dilo,« pove Rženova in ome-
ni glavni motiv – ljubezen 
med Hudičem in lepo puš-
talsko deklico. 

V predstavi igrajo Iztok 
Drabik Jug, Jože Drabik, Blaž 
Vehar, Gašper Murn, Bojan 
Trampuš in Petra Kran-
čan. Za glasbo je poskrbel 
Jaka Strajnar, za scenografi-
jo Johan Dagarin, za koreo-
grafijo in kostumografijo pa 
Mateja Jerebic. 

Peter Pokorn

Uvodni dogodek Historiala bo v 
znamenju desetletnice pobratenja 
med Škofjo Loko in češkim mes-
tom Tabor. Na prireditvi, ki bo v 
petek, 17. junija, ob 19.30 v Sokol-
skem domu, bodo prikazali film 
o Taboru in s fotografijami pred-
stavili sodelovanje med mestoma, 
v kulturnem programu pa bodo 
nastopili ansambel Dor ma cajt, 
škofjeloški gimnazijci in Tabor-
ski vitezi.

Listina o pobratenju je bila sicer 
podpisana leta 2006, a se je sode-
lovanje s češkim Taborom zače-
lo že leta 1999, ko je takratni vele-
poslanik Slovenije na Češkem, dr. 
Damjan Prelovšek, povabil čla-
na Foto kluba Anton Ažbe Škofja 
Loka, Toneta Mlakarja, da na Češ-
kem razstavi fotografije sloven-
skih znamenitosti. Mlakarjevim 
fotografijam sta posnetke dodala 
še Peter Pokorn in Tončka Bene-
dik. To je bil obenem tudi začetek 
fotografskih predstavitev loškega 

kluba na Češkem, ki je v nasled-
njih letih gostoval še v številnih 
drugih čeških krajih.

Prijateljevanje med mestoma je 
z leti raslo na številnih področjih, 
vanj so se aktivno vključili tudi ško-
fjeloški gimnazijci in dijaki stroko-
vnih srednjih šol, kar daje perspe-
ktive mladim intelektualcem. Sku-
pine iz Tabora vsako leto popestri-
jo dogajanje na Historialu, naše pa 
na tradicionalnih Taborskih sre-
čanjih v septembru. Po vsej Češki 
so posajene lipe češko-slovenske-
ga prijateljstva. Več kot štirideset 
jih je in rastejo v spomin na Pre-
lovškove predstavitve del arhitekta 
Jožeta Plečnika in na razstave foto-
grafij loških fotografov. Dve lipi sta 
posajeni tudi v Sloveniji, in sicer v 
Škofji Loki in na Jezerskem. Velike 
zasluge za sodelovanje med mesto-
ma ima tudi pobudnik in organiza-
tor fotografskih razstav dr. Jan Jel-
šik iz Tabora, ki je leta 2014 prejel 
bronasti grb Občine Škofja Loka, 
poleg tega je tudi častni član Foto 
kluba Anton Ažbe. 

Je Puštalcem uspelo pregnati 
nagajivega in zaljubljenega Hudiča?
Osrednji dogodek, dramska igra Hudičeva brv, se letos seli na novo lokacijo – v atrij Rotovža. Potekal bo ob 11., 12., 13., 18. in 19. uri.  
Za ogled posamezne predstave je treba prevzeti brezplačne vstopnice, ki bodo na dan Historiala na voljo na informacijski stojnici Turizma Škofja Loka,  
ki bo postavljena pred Rokodelskim centrom DUO na Mestnem trgu. 

Škofja Loka in češki Tabor slavita 
desetletnico pobratenja

Hudičeva brv / Foto: Marko Pleško

Delegacija iz Škofje Loke na srednjeveški prireditvi Taborska setkany (Taborska srečanja) septembra 2014
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Škofjo Loko in Freising iz Nem-
čije povezuje dolga doba skup-
ne zgodovine. »Ideja o pobraten-
ju med mestoma je še zlasti oži-
vela po osamosvojitvi Slovenije in 
se je prek glasbenikov in plesalcev 
ter likovnih in fotografskih razstav 

kalila celo desetletje,« se spominja 
ambasadorka Škofje Loke za pobra-
teno mesto Freising, mag. Mirjam 
Jan-Blažić. Mesti sta s podpisom lis-
tine o pobratenju julija 2004 tudi 
uradno potrdili pripravljenost za 
vzajemno sodelovanje na kultur-
nem, gospodarskem in znanstve-
nem področju. 

Sodelovanje med mestoma se je 
v vseh teh letih še okrepilo – tudi 
med glasbeniki. Tokrat bodo Ško-
fjo Loko obiskali člani vokalne-
ga ansambla Cantabile, ki že 17 
let deluje pod vodstvom Franza 
Burgerja. Na odru se jim bo pri-
družil tudi projektni zbor Insie-
me Freising, v katerem sodelujejo 

invalidne osebe. Omenjeni projekt 
je zaživel julija lani v okviru kultur-
nega festivala Zamma, ki je potekal 
v Freisingu. Na njem so nastopili 
tudi člani Pevskega zbora Lubnik, 
ki ga vodi Urban Tozon. Zbor, ki je 
pred dvema letoma obeležil 35-let-
nico delovanja, velja za enega naj-
prepoznavnejših in najštevilnejših 

na Škofjeloškem ter za odlične-
ga gostitelja. Želja Škofjeločanov 
je namreč, da tudi z organizacijo 
tovrstnih dogodkov prispevajo h 
krepitvi medsebojnega sodelova-
nja na področju kulture, obisko-
valcem koncerta pa ponudijo mož-
nost vpogleda v glasbeno ustvarja-
nje obeh sodelujočih zborov. 

Otroški vrvež  
na ulicah in  
v objemu  
Loškega gradu
Najmlajši obiskovalci Historiala bodo na rokodelnicah in igrarijah razigrani 
na Cankarjevem trgu, vrtu Občine, v Škoparjevi hiši na Loškem gradu in na 
hribu pod njim.

V družbi zborov iz Freisinga in Škofje Loke
Na večerni koncert Historiala vabita vokalni ansambel Cantabile iz Freisinga in Pevski zbor Lubnik iz Škofje Loke. Pevke in pevci bodo  
nastopili v Kristalni dvorani Sokolskega doma ob 20. uri.

Ustvarjalne otroške delavnice / Foto: Jana Jocif

Vokalni ansambel Cantabile / Foto: arhiv zboraPevski zbor Lubnik / Foto: arhiv zbora

Ko bom velik, bom ... vitez! / Foto: Jana Jocif 

Agata Pavlovec

Del otroškega programa 
bo povsem v znamenju Puš-
tala – otroci bodo izdelo-
vali puštalske žabe in vise-
če zvončke za odganjanje 
puštalskega Hudiča. Popol-
dne pa bodo lahko na slikar-
ski rokodelnici na zemlje-
vid Puštala naslikali Hudiče-
vo brv, Puštalski grad, Nace-
tovo hišo, Soro, žabice, ribi-
ce in druge puštalske motive, 
ki jih bodo spoznavali tudi 

skozi igro. Knjižnica Ivana 
Tavčarja bo postavila knjiž-
nico na prostem, Jaka Straj-
nar bo pokazal osnovne teh-
nike igranja na cajon, na vrtu 
Občine pa bodo pravljičarke 
iz vrtca otrokom pripovedo-
vale pravljice.

Na odru na Cankarjevem 
trgu bodo nastopili še osno-
vnošolci iz osnovnih šol Cve-
tka Golarja in Škofja Loka – 
Mesto, pravljičarka Agata 
Trojar pa bo ob slikah pripo-
vedovala zgodbo o Hudičevi 

brvi in druge puštalske pri-
gode. Pravljice se bodo sli-
šale tudi iz Škoparjeve hiše, 
kjer bodo potekale še zeliš-
čarske in lutkovne delavni-
ce ter delavnica izdelovan-
ja panjskih končnic. Preden 
se bodo mladi ustvarjalci 
podali na grad, se bodo lah-
ko ustavili še na hribu pod 
njim, kjer bodo jahali konje 
in spoznali druge živali graj-
ske pastirice. Otroški vrvež 
se bo razlegal tudi na Spod-
njem trgu.
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Informacije:
Turizem Ško�a Loka
Kidričeva cesta 1a, 4220 Ško�a Loka
T: 04 517 06 00 / M: 051 427 827
info@sko�a-loka.com
www.sko�a-loka.com
www.historial.si

Občina 
Škofja Loka

Srebrni pokrovitelji:

Pokrovitelji:

Generalni pokrovitelj:

Zlati pokrovitelji:

V materialu so nam pomagali tudi: KGZ z. o. o. Škofja Loka, Cvetličarna Flora Mira Šubic s.p.,  
Filc d. d., Tiskarna GTO Košir d.o.o., Spar Slovenija d. o. o., Kavarna Homan, Kavarna Vahtnca,  
Kavarna Na štengah. 

  Program prireditve

  MESTNI TRG – SEMENJ BIL JE ŽIV
 9.00–20.00 MESTNI TRG
  SEMENJ BIL JE ŽIV

 9.00 –20.00 MESTNI TRG
  KULINARIČNA PONUDBA

 9.00–20.00 MESTNI TRG
  KOVNICA SREDNJEVEŠKIH KOVANCEV

 10.00–20.00 ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
  RAZSTAVA »KLEKLJANA ČIPKA DRUGAČE –    

  SREČANJE Z DRUGIMI MATERIALI«

 10.00–10.30 SPODNJI TRG, CANKARJEV TRG, MESTNI TRG
  PROMENADA

 10.30–13.30 ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
  ROKODELSKA DELAVNICA ZA ODRASLE –     

  TKANJE NA STATVE ZA TRAKOVE

 10.30–11.30, 11.30–12.30 VRT OBČINE ŠKOFJA LOKA
  PRAVLJICE ZA OTROKE

 10.30–11.00, 17.00–17.30 MESTNI TRG
  HISTORIČNI PLESI S PLESNO SKUPINO LONCA

 11.00, 12.00, 13.00,  MESTNI TRG – ATRIJ ROTOVŽA
 18.00, 19.00 OSREDNJI DOGODEK – DRAMSKA IGRA: HUDIČEVA BRV

 11.30–12.00 MESTNI TRG
 18.30–19.00 VITEZI IZ FREISINGA

 12.30–13.00, MESTNI TRG
 17.30–18.00 HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI –    

  POBRATENO MESTO TABOR

 13.30 – 14.00 MESTNI TRG
  HISTORIČNI PLESI VITEŠKEGA REDA JURIJA    

  IN VOLKA ENGELBERTA TURJAŠKEGA

 14.00–14.30 MESTNI TRG       
  INŠTRUMENTALNA SKUPINA TRACHTENKAPELLE    
  IZ OBERVELLACHA

 14.30–15.00 MESTNI TRG
  ODRSKI NASTOPI GLASBENE ZASEDBE NOREIA

 12.30, 13.30, SPODNJI TRG, LOŠKI GRAD, MESTNI TRG
 16.00, 17.00 POULIČNI NASTOPI GLASBENE ZASEDBE NOREIA

 15.00–18.00 ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
  ROKODELSKA DELAVNICA ZA ODRASLE –     

  ROČNO IZDELAJ PAPIR

 17.00–18.30 ZBOR PRED UE ŠKOFJA LOKA
  SPREHOD V PUŠTAL S PRIPOVEDKAMI 

 20.00 SOKOLSKI DOM
  VEČERNI KONCERT VOKALNEGA ANSAMBLA CANTABILE   

  IZ FREISINGA IN PEVSKEGA ZBORA LUBNIK IZ ŠKOFJE LOKE

  CANKARJEV TRG – ROKODELNICE IN IGRARIJE
 10.00–18.00 ROKODELNICA: PUŠTALSKE ŽABE

 10.00–18.00 ROKODELNICA: ODGANJALEC HUDOBNIH DUHOV

 10.00–18.00 IGRARIJA: KAMNITI KROG IN IGRE S KAMENČKI    
  TER ŽABICAMI

 10.00–14.00 KNJIŽNICA NA PROSTEM

 14.00–14.30 TOLKALNA DELAVNICA – CAJON

 16.00–18.00 ROKODELNICA: PUŠTALSKI ZEMLJOVID

  MALI ODER NA CANKARJEVEM TRGU
 11.00–11.15 OŠ CVETKA GOLARJA: OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA TRATA

 11.15–11.30 OŠ ŠKOFJA LOKA – MESTO: OTROŠKE IGRE

 11.30–11.45 OŠ ŠKOFJA LOKA – MESTO, DRAMSKI KROŽEK ANA   
  LOCOPOLITANA: DRAMATIZIRANA PRIPOVEDKA    
  HUDIČEVA BRV

 12.00–13.00 PRIPOVEDOVANJE OB SLIKAH: HUDIČEVA BRV IN DRUGE   
  PUŠTALSKE PRIGODE

  HRIB POD LOŠKIM GRADOM
 10.00– 17.00 JAHANJE KONJ ZA OTROKE

  LOŠKI GRAD – ŠKOPARJEVA HIŠA
 12.00–19.00 STARE IGRE NA GRAJSKEM VRTU IN KNJIŽNI KOTIČEK

 12.00–15.00 ZELIŠČARSKA DELAVNICA

 16.00–19.00 PRIKAZ PREDENJA NA KOLOVRAT

 16.00–19.00 IZDELOVANJE IZDELKOV IZ DOMAČE VOLNE

 16.00–19.00 LUTKOVNA ROKODELNICA – IZDELAVA PRSTNIH LUTK

 12.00–18.00 DELAVNICA IZDELOVANJA PANJSKIH KONČNIC    
  OB ŠKOPARJEVI HIŠI

 12.00–18.00 BREZPLAČEN OGLED ŠKOPARJEVE HIŠE

 13.30–14.00 POULIČNI NASTOP GLASBENE ZASEDBE NOREIA

 14.00, 16.00 URA PRAVLJIC ZA OTROKE V ŠKOPARJEVI HIŠI

  POLETNA MUZEJSKA NOČ
 18.00–24.00 PROST VSTOP V STALNE ZBIRKE LOŠKEGA MUZEJA   

  IN NA OBČASNI RAZSTAVI NA LOŠKEM GRADU

 18.00 , 21.30 OPAZOVANJE VEČERNEGA IN NOČNEGA NEBA    
  V DRUŽBI ASTRONOMOV

 19.00 JAVNO VODSTVO PO ZBIRKAH LOŠKEGA MUZEJA 

 19.00 LOŠKE PRIPOVEDKE V GRAJSKEM STOLPU 

  LOŠKI GRAD –  BAR FREISING  
 od 17.00  KARAVANA DOMAČIH PIVOVARN 

  UMETNOST V HISTORIČNEM MESTU 
 9.00–21.00 MALA GALERIJA OBČINE ŠKOFJA LOKA, OKNO LOŠKE HIŠE
  RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV OTROK LOŠKIH OSNOVNIH  

  ŠOL IN VRTCA ŠKOFJA LOKA
  Vrtec Škofja Loka – enota Pedenjped, skupina Oblaček
  OŠ Cvetka Golarja – mentorica Vanja Jordanov
  OŠ Škofja Loka – Mesto – mentorica Maja Reven

 10. 6.–4. 7. 2016 VHODNA DVORANA SOKOLSKEGA DOMA ŠKOFJA LOKA, 
  na dan Historiala 10.00–21.00
  RAZSTAVA – SKRIVNOSTI ČIPKE IN 30 LET PODJETJA   

  ČIPKE MOJCA 
 
 10. 6.–4. 7. 2016 PREDDVERJE SOKOLSKEGA DOMA ŠKOFJA LOKA, 
  na dan Historiala 10.00–21.00
  RAZSTAVA – URH SOBOČAN "VRNITEV" 

 9.00–18.00 GALERIJA IVANA GROHARJA 
  RAZSTAVA AVTORSKE ČIPKE MIRE IN VIDE KEJŽAR

 12.00–18.00 VRT LOŠKEGA GRADU
  PROST VSTOP V ŠKOPARJEVO HIŠO

 17.00–19.00 PUŠTAL
  PROST VSTOP V NACETOVO HIŠO

  www.historial.si

Izdajatelj: Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka / Urednica priloge: Monika Tavčar
Uredništvo: Andreja Križnar/ Oblikovanje celostne grafične podobe: Studio Miklavc
VSTOP PROST. PRIREDITEV BO V VSAKEM VREMENU. 

Monika Tavčar

Ta mesec Slovenija gos-
ti 17. svetovni čipkarski kon-
gres za klekljano in šiva-
no čipko OIDFA. Osrednje 
dogajanje bo potekalo od 24. 
do 26. junija na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani. 
Na kongres se aktivno pripra-
vljajo tudi v Škofji Loki. Tako 
se v sklopu Historiala obetajo 
kar štiri čipkarske razstave. 

V vhodni dvorani Sokol-
skega doma je na ogled raz-
stava Skrivnosti čipke, ki jo 

ob praznovanju tridesetlet-
nice pripravlja podjetje Čip-
ke Mojca. Na njej si lahko 
ogledate klekljane čipke po 
starih slovenskih vzorcih in 
različne etnološke zanimi-
vosti, čipke iz različnih tek-
stilnih materialov ter novo-
sti na področju pribora za 
klekljanje. Na ogled je pos-
tavljen tudi največji pun-
kelj na svetu, Zamorec, ki je 
imel dobil po legendi o ško-
fjeloškem grbu. »Izdela-
li smo ga tik pred letošnjim 
novim letom. Punkelj je dolg 

240 centimetrov, tehta 70 
kilogramov. Do danes je na 
njem klekljalo skoraj dve-
sto klekljaric in klekljarjev 
iz Slovenije in tujine,« pravi 
Jernej Jemc iz trgovine Čip-
ke Mojca. Posebej za ta pun-
kelj je vzorec narisala znana 
risarka vzorcev Vida Kejžar, 
ki bo skupaj z mamo Miro 
na dan Historiala razstavlja-
la v Galeriji Ivana Grohar-
ja. V preddverju Sokolskega 
doma pa si oglejte razstavo 
Urha Sobočana z naslovom 
Vrnitev, ki združuje sodob-
no ilustracijo s tradicional-
no slovensko čipko. Razsta-
vo klekljanih čipk pripravlja-
jo tudi v  Rokodelskem cen-
tru DUO Škofja Loka.

Skrivnost čipke  
v srednjeveškem mestu



Alenka Brun

O 
tem, da se ve
dno odzove po 
vabilom na sre
čanja in druža
bne prireditve, 

da je pripravljen pomagati z 
izkušnjami in nasveti in da 
je nemalokrat pomagal tudi 
z dobrimi pobudami vod
stvu domačega društva pri 
njihovem delu pa še o čem je 
na srečanju, ki so ga v Predd
voru pripravili domači čebe
larji ob Alojzovem osebnem 
prazniku, spregovoril tudi 

njihov predsednik Jožef 
Kokalj. Slavljencu so zaže
leli veliko zdravja in veselja 
ob njegovih čebelicah in da 
bi bil še naprej tako aktiven 
– doma in v društvu. Ogla
sila sta se tudi predstavnika 
Čebelarske zveze Gorenj
ske, iz rok predsednika Jan
ka Sebastijana Stuška pa je 
Alojz prejel posebno priz
nanje, medaljo čebelnjak 
Antona Janše, ki ga Čebelar
ska zveza Gorenjske podel
juje uspešnim, dolgoletnim 
čebelarjem, tistim, ki so v 
svoji karieri pokazali več kot 
samo povprečje. Čebelar
ska kolegica Vida pa je Aloj
zu po družinskem receptu 
za medeno rezino pripravi
la tudi moško torto. 

Alojz ni skrival, da je pre
senečen, a v svojih besedah 
ostaja skromen. Meni, da 
zagotovo obstajajo bolj izku
šeni čebelarji kot on, z več 
čebelami. 

»Pravijo pa, da če čebe
le zapustiš, potem tudi one 
tebe. In to drži. Če nisi pri 
čebelah vsak dan, vsak dan 
nekaj ne postoriš, to ni dob
ro; sploh pa jeseni, ko jih je 
treba zazimiti,« pripoveduje 
Alojz in v čebelarskem žar
gonu še doda, da je pa »čez 
leto treba vedeti ali nosijo 
prazne ali s košem.«

Alojz je k takrat preddvor
ski čebelarski družini pristo
pil leta 1967. Pred njim se je 
s čebelami »doma dajal« sta
rejši sin Jože in v bistvu je on 
navdušil očeta zanje. Mlajši 
Ivo pa se med čebelarje rav

no podaja. Oba sta tudi priš
la na sprejem z očetom. Ima 
pa Alojz še hčer Bernardo. 

Danes ima Alojz petnajst 
panjev in pri čebelah mu 
pomaga tudi žena Tonč
ka. Pred dvema letoma sta 
Ostermanova praznovala že 
šestdeseto obletnico poroke. 
Spoznala sta se v predilnici, 
kjer je bil Alojz svoj čas zapo
slen: bil je vodja predilnice v 
takratnem Tekstilindusu. 

Alojz sicer doma z Luž, iz 
družine s sedmimi otroki, 
živi pa na Olševku, pri Sitar
ju se reče po domače. Ima 
tudi že vnuke in pravnuke. 
Rojstni dan je proslavil tudi 
v krogu domačih in najbli
žjih v Adergasu, na Domači
ji Vodnik. In glede na smi
sel za humor in slavljenče
vo pozitivno razmišljanje, bi 
Alojzi, če bi ga morali uvrsti
ti v eno starostnih kategorij, 
še najbolj sodil k 'mladostni
škim devetdesetletnikom'.

ALOJZ IN NJEGOVE 
ČEBELICE
Starosta slovenskega čebelarstva, ki je za zgled 
tako domačim kot tudi drugim članom čebelarskih 
društev, Alojz Osterman z Olševka, je 29. maja 
letos praznoval častitljivih devetdeset let. 

Alojz in sinova Jože ter Ivo / Foto: A. B.

Samo Lesjak

S 
skladbo v poljan
skem narečju Čez 
polanske griče so 
Raubarji tudi letos 
prepričali občins

tvo v dvorani na Trati, obe
nem pa poleg vandrovčka 
prejeli tudi nagrado za naj
boljše narečno besedilo – ta 
je šla v roke Davidu Moho
riču. Nagrado za najboljšo 
melodijo je strokovna komi
sija dodelila Barbari Gropajc 
in Maticu Štavarju, članoma 
ansambla Lisjaki z Barbaro 
in Neli in avtorjema skladbe 
Kdr bwš rat’la mama. Bese
dila sta ocenjevala Francka 
Benedik in Adi Smolar, ki 
sta pohvalila prav vse avtor
je, zmagovalna pesem pa 
ju je prepričala s spretnim 
prepletanjem opravičeva
nja navdušenega planin
ca svoji potrpežljivi izbran
ki, vse skupaj pa je navdi
hujoče zajeto v refrenu. Kot 
je o nastajanju pesmi dejal 
David Mohorič: “Besedilo 
je nastajalo spontano. Naj
prej je treba dobiti idejo – ta 

je bila opisati naše poljanske 
kraje. Odločil sem se za naše 
griče in potem je peljala pot 
malo gor, malo dol.«

Podelili so tudi Vodovni
kovo nagrado, ki jo za dolgo
letno kakovostno ustvarjan
je besedil poklanja Društvo 
pesnikov slovenske glasbe v 
sodelovanju z Občino Zreče. 
Plaketo je tokrat prejel Jože 
Grgovič – »tenkočuten pes
nik, ki zna skozi poezijo in 
besedila poslušalcu pričara
ti prvinski občutek doma
čnosti in udobja«. Avtor se 
je nagrade razveselil: »Ved
no, kadarkoli grem od doma, 
iščem ideje v naravi. Zvečer 
pa, ko pridem domov, se 
pogovarjam s tišino in takrat 
lahko človek največ naredi!«

Večer slovenskih viž v 
narečju je ponovno odlič
no organizirala ekipa Radia 
Sora ob tehnični pomoči 
agencije Geržina Videoton. 
Odgovorna urednica Tan
ja Barašin se je zahvalila 
občinstvu ter vsem nastopa
jočim. Tokrat se je predsta
vilo osem ansamblov: Rau
barji in Odklop so prepevali 
po poljansko, v gorenjskem 

narečju se je predstavil 
ansambel Galop, v dolenj
skem ansambel Šment, not
ranjsko narečje sta zastopa
la ansambla Lisjaki z Barba
ro in Neli ter Brkinski trio, 
štajersko ansambel Mur
ni, Frajerke pa so zapele 
po pohorsko. Vsi nastopa
joči so prejeli ročno izde
lani srček – dražgoški  kru
hek mojstrice domače ume
tnostne obrti Cirile Šmid iz 

Železnikov. Skladbe je oce
njevala strokovna komisi
ja, ki so jo sestavljali Simon 
Golobič, Aleksij Jercog, Jože 
Skubic in predsednik komi
sije Tomaž Tozon, ki je pri
znal, da odločitev o zmago
valcu ni bila lahka: “Ansam
bli so bili dokaj izenačeni, 
vendarle smo se enoglasno 
odločili za zmagovalno skla
dbo. Mislim, da so zadovolj
ni tudi poslušalci.”

ČEZ POLANSKE GRIČE
Na šestnajstem Večeru slovenskih viž v narečju so občinstvo najbolj navdušili Raubarji in tako že drugo 
leto zapored osvojili vandrovčka. Zmagovalci strokovne žirije so Lisjaki z Barbaro in Neli.

Raubarji so že drugič zapored zasluženo prejeli zmagovalni 
kipec vandrovčka – tokrat za razgibano skladbo Čez 
polanske griče. / Foto: Gorazd Kavčič

Prireditev so povezovale kot vedno veselo razpoložene 
voditeljice Radia Sora Andreja Čamernik, Damjana Peternel 
in Jana Jenko. / Foto: Gorazd Kavčič

Lisjaki z Barbaro in Neli, ki jim je strokovna komisija 
za skladbo v notranjskem narečju Kdr bwš rat’la mama 
dodelila nagrado in plaketo Škofje Loke za najboljši  
nastop v celoti. / Foto: Gorazd Kavčič
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE        POTOVANJA        VINO        HRANA        ŽENSKE  

S KOLESOM PO BELI KRAJINI (2)

V Beli krajini prijatelja imam, ki navadno ne goni nikdar sam.

Grega Flajnik

D
rugi dan smo 
si že pred zaj-
trkom ogleda-
li Vinico, ki je 
med drugim 

rojstni kraj pesnika Otona 
Župančiča in morjeplovca 
Jureta Šterka. Ta dan smo 
imeli v načrtu kolesarjen-
je skozi vasi Bojanci in Tri-
buče do Črnomlja in nato v 
oster klanec do Starega trga. 
Tam so nam člani skupnosti 

Tav razložili, kakšno je biva-
nje v tej skupnosti, ki skr-
bi za odvisnike vseh vrst. 
Lokalni organizator dogaja-
nja in čolnarjenja Tine Lin-
dič pa nam je razkazal obno-
vljeno cerkev svetega Anto-
na padovanskega, v kateri 

je zanimiva slika Narodne 
pomiritve slikarja Maksima 
Sedeja mlajšega. Na sliki je 
avtor med drugim upodo-
bil tudi Hitlerja in Tita. Sku-
paj smo poiskali tudi razgle-
dno točko z Radenske stene. 
Sledila je še veslaška avan-
tura po Kolpi z napihljivimi 
čolni in supi. Vse to nam je 
pokazal in omogočil prijaz-
ni Tine, sicer lastnik podje-
tja, ki sev Radencih ukvar-
ja z izposojo čolnov. Predla-
gal nam je tudi, da se s kole-
si podamo po kolpski pešpo-
ti, čez drn in strn do Damlja. 
Idejo smo z veseljem spreje-
li, saj ob poti ni bilo nobenega 
klanca. Ta dan smo se usta-
vili še v vasi Vukovci, kjer so 
nam na domačiji pri Gunaro-
vih postregli z belokranjsko 
pogačo in povitico. Tretji dan 
smo se podali še v sosednjo 
Hrvaško in spoznali, da so 
vasi tam precej zapuščene in 
da se ljudje odseljujejo v več-
ja mesta. Čeprav smo veči-
no dneva kolesarili po cestah 
brez prometa, smo naleteli 

na velik zastoj – pa ne zara-
di avtomobilov, ampak zara-
di 206 ovac, ki jih je pastir 
gnal po cesti. Ko smo se vrni-
li na slovensko stran, smo se 

v kampu Podzemelj okopali 
v prijetni Kolpi in tridnevno 
kolesarjenje zaključili s belo-
kranjskim kosilom na kmeč-
kem turizmu v Krupi. 

Pri Gunarovih v Vukovcih / Foto: Grega Flajnik

V Radencih smo lahko tudi supali. / Foto: Jože Cimperman

Pastir je z ovcami povzročil pravi prometni zastoj. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Objel si me,
samo jaz vem,
da ne zato, 
ker me imaš rad.
Objel si me
samo zato,
ker pač nekoga
si moral objeti.

Ob objemu
čutim slovo.

Poljubil si me,
samo jaz vem,
da ne zato,
ker me imaš rad.
Poljubil si me
le zato,
ker nisi hotel biti sam.

Objem

PESMI MLADIH

Maruša

Vsak objem in vsak poljub prinese posebni čar. Želim vam 
čim več samo lepih in iskrenih trenutkov. Še malo in počit-
nice bodo tu. Meta

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

Mateja Rant

T
ema letošnjega 
likovnega nateča-
ja je bila Praznuje-
mo. Letošnje leto, 
poudarja ravna-

telj Milan Rogelj, je nam-
reč zanje res praznično, saj 
ob tem, da 25-letnico praz-
nuje država Slovenija, zazna-
mujejo še 35-letnico šole in 
desetletnico njihovega Dadi-
nega likovnega natečaja. 
Tako so nastale izjemno žive 
in barvite slike. »Vsi upodo-
bljeni trenutki so veseli, otro-
ško igrivi in domišljijski, fan-
tazijski in oviti v pestro, živa-
hno barvno paleto,« je ob 
razstavi zapisal akademski 
slikar Boge Dimovski.

Število sodelujočih šol se 
po besedah ravnatelja iz leta 
v leto povečuje, zato so bili 
tudi letos primorani števi-
lo likovnih del s posamezne 
šole omejiti, in sicer na naj-
več devet del ali po tri dela iz 
vsakega triletja. V vseh deset-
ih letih je na natečaj prispelo 
tri tisoč likovnih del. Sodelu-
jejo učenci iz okrog trideset 

slovenskih šol, pa tudi iz 
nekaterih šol iz tujine. Tre-
tjič so tako sodelovale kar tri 
šole iz pobratenega mesta 
Rivoli iz Italije, pa šola Oto-
na Zupančiča iz Trsta ter 
šole iz Makedonije, Srbije 
in celo Iraka. Letos so sode-
lovali tudi učenci s Hrvaš-
ke, iz Makedonije, Avstrije 
in Argentine. »Iz Argenti-
ne so poslali slike iz osnov-
ne šole, ki se enako kot naša 
imenuje po Jakobu Aljažu in 

deluje v mestu San Karlos de 
Beriloche,« je razložil Rogelj 
in dodal, da šole, ki sodelu-
jejo, razumejo pomen liko-
vne umetnosti za vsestran-
ski razvoj otrok. »Učitelji, 
ki z veliko energije in zano-
sa pripravljajo natečaj, razu-
mejo, kako pomembno je, 
da imajo učenci možnost, da 
se izkažejo, da se predstavijo 
na področju, na katerem so 
lahko uspešni, da sodeluje-
jo in da se družijo.« Njihovo 

letošnje ustvarjanje je bilo 
povezano z družino, prijate-
lji, ljubeznijo, sanjskim sve-
tom oziroma z vsem tistim, 
kar si želijo.

Vsa prispela likovna dela 
sta ocenila akademska sli-
karja Irena Jeras Dimovska 
in Boge Dimovski. Zmago-
valci natečaja so za nagrado 
prejeli avtorsko delo Dadi-
ne hčerke, ilustratorke Daše 
Abaza.

ŽIVOPISEN SVET PRAZNOVANJ
V OŠ Jakoba Aljaža Kranj so deseto leto zapored razpisali likovni natečaj v spomin na njihovo pokojno 
sodelavko, likovno pedagoginjo Evelino Batista Abaza. Tristo likovnih del z natečaja krasi prostore šole.

Dela z Dadinega likovnega natečaja znova krasijo prostore kranjske Osnovne šole Jakoba 
Aljaža. / Foto: Tina Dokl

Na temo Praznujemo so nastale izredno živahne in barvite 
slike. / Foto: Tina Dokl
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Glasovnica za Kmečko ohcet v Bohinju
Vabimo vas, da sodelujete v izboru za par, ki se bo v soboto, 
30. julija, poročil na tradicionalni Kmečki ohceti v Bohin-
ju. Izbirate lahko med predstavljenimi pari in se odločite za 
tistega, ki vam je najbolj všeč. Veljavne bodo le originalne 
glasovnice, ki bodo do vključno torka, 28. 6. 2016, objav ljene 
v vsaki številki Gorenjskega glasa in bodo prispele do petka, 
1. 7. 2016, na sedež Turističnega društva Bohinj, Ribčev laz 
48, 4265 Bohinjsko jezero. Veljavne bodo gla sovnice, ki bodo 
prispele do 12. ure. Na koncu bomo med vsemi glasovnicami 
izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli lepo nagrado Gorenjs-
kega glasa in Turističnega druš tva Bohinj.

Kmečka ohcet v Bohinju

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in pošta:

Glasujem za par št.:

46-letni Matjaž Kristan in dve leti starejša Milena Čerin z 
Jesenic se poznata že iz mladostniških let, saj sta odraščala 
v isti soseski. Že tedaj sta si bila všeč, a si nobeden od njiju 
ni upal narediti prvega koraka. Pred dvajsetimi leti ju je 
usoda vendarle pripeljala skupaj, par sta postala na zabavi 
ob rojstvu Milenine nečakinje. Skupaj imata dva otroka, 
poleg njiju pa ima Milena dva otroka že iz prejšnje zveze in 
danes tudi že dva vnuka. Poroka jima predstavlja kronanje 
dolgoletne zveze, za prijavo na kmečko ohcet v Bohinju pa 
sta se odločila, ker bi rada malce drugačno poroko. Drug pri 
drugem najbolj cenita spoštovane in odkritosrčnost. Matjaž 
je sicer strojni ključavničar, zaposlen v podjetju Elektrode 
Jesenice, Milena pa dela v podjetju Enos. V prostem času se 
rada odpravita v hribe, najpogosteje na bližnjo Golico.

41-letna Simona Dijak in 66-letni Anton Bizjak sta dokaz, 
da starostna razlika med partnerjema ni ovira za uspešno 
zvezo. Vanjo sta vstopila pred devetimi leti, skupen dom pa 
sta si ustvarila na kmetiji pri Antonu v Doslovčah, kjer se 
Simona, ki je iz Zgornjih Gorij, odlično počuti. »O poroki 
razmišljava že nekaj časa, kmečka ohcet pa nama je zelo 
blizu. Oba sva namreč člana Folklorne skupine Bled, doma 
imava tudi vzrejo konj,« je pojasnil Anton. Oba imata po dva 
otroka iz prejšnjih zvez, Anton pa tudi že štiri vnuke. Simono 
je spoznal pred štirinajstimi leti, ko je začela delati na 
ministrstvu za obrambo, kjer je bil on poklicni šofer. Danes 
je upokojen, medtem ko njegova izbranka še vedno dela v 
vojaškem objektu v Poljčah in ima tudi opravljeno licenco za 
turističnega vodiča za  Bled, Bohinj in Kranjsko Goro.

Teja Tominec ima 25 let in prihaja iz Postojne, njen izbranec, 
28-letni Sašo Švigelj pa je iz Grahovega pri Cerknici. 
Spoznala sta se pred dvema letoma, in sicer na malce bolj 
moderen način – preko Facebooka. »Še isti dan sva se 
srečala in se takoj ujela, že na prvi pogled,« se spominja 
Sašo. Teja se je skupaj s svojim, tedaj štiriletnim sinom 
kmalu preselila k njemu, zdaj pa je, pravita, čas za poroko: 
»To bo korak naprej v najini zvezi.« Kmečka ohcet jima je 
blizu, ker sta ljubitelja narodno-zabavne glasbe, Sašo ima 
kmečke korenine in je zato vešč kmečkih opravil, obema pa 
je v veliko veselje tudi urejanje skupnega vrta. Sašo sicer 
zaključuje študij na naravoslovnotehniški fakulteti, smer 
medijska in grafična tehnika, in se kot samostojni podjetnik 
ukvarja z videoprodukijo, Teja pa dela v strežbi.

KMEČKA OHCET V BOHINJU
V sklopu Etno vikenda bo 30. julija v Bohinju Kmečka ohcet, ki jo prireja Turistično društvo Bohinj. Za poroko po starih ženitovanjskih običajih se potegujejo 
trije pari, zmagovalca pa boste s svojimi glasovi izbrali bralci Gorenjskega glasa.

Samo Lesjak

V 
programu so 
se predstavile 
komorne sku-
pine in šolska 
orkestra: občin-

stvo je lahko prisluhnilo 
skladbam različnih obdo-
bij, od klasike do moder-
nejših ritmov oz. skladb 
zabavnega značaja. Prijet-
no presenečenje so pripra-
vile nekatere komorne sku-
pine, ki so svoj glasbeni nas-
top obogatile s scenskimi 

vložki. Letošnji koncert je 
bil posvečen 35-letnici pob-
ratenja med mestoma Tržič 
in Ludbreg s Hrvaške. Prav 
zato so k sodelovanju pova-
bili učenke in učence Glas-
bene šole Ludbreg, ki so se 
z nekaj točkami predstavi-
li tržiški publiki. “Njihovi 
odlični nastopi so bili pra-
va popestritev koncertne-
ga večera in lepa popotni-
ca k nadaljnjemu sodelova-
nju med glasbenima šola-
ma,” je dejal ravnatelj trži-
ške Glasbene šole Franci 
Podlipnik.

OD KLASIKE DO MODERNE
Učenke in učenci Glasbene šole Tržič so z letnim koncertom v polni dvorani tamkajšnjega Kulturnega 
centra navdušili občinstvo.

Pester glasbeni program je navdušil tržiško občinstvo. 
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Kranj – V petek, 17. junija, bodo v Trainstation SubArtu 
praznovali 5. obletnico delovanja. Z nenehnim udejstvo-
vanjem na sceni so v tem času ne zgolj obogatili subkul-
turno dogajanje v gorenjski prestolnici, temveč pustili 
svoj pečat tudi širše. Pri izvedbi raznolikega programa 
(koncerti, razstave, filmske projekcije ...) uspešno sode-
lujejo s številnimi drugimi organizacijami in društvi. Ta 
petek bodo nastopili Trig Law, Nakajima, Haiku Garden 
in Mutism, za konec večera pa še DJ El Gadzé iz Portugal-
ske. V soboto, 18. junija, bodo na metal večeru nastopile 
zasedbe Belphegor, Abolished in Vasectomy.

Peta obletnica Trainstationa

Kranj – V petek, 17. junija, bo ob 20. uri ob prvi obletnici 
delovanja Beer Puba koncert zasedbe Blow Up.

Blow Up ob prvi obletnici Beer Puba

Duplje – V petek, 17. junija, bodo na Rock večeru v Dup-
ljah nastopili Pero Lovšin in Španski borci ter skupina 
Joške v'n, dan kasneje pa bo ob 19. uri nastopil Ansambel 
Roka Žlindre.

Koncertni konec tedna v Dupljah
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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TANJIN KOTIČEK Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 45 novorojenč-
kov. V Kranju se je rodilo 11 deklic in 8 dečkov. Najlažji je bil 
deček, ki je tehtal 2550 gramov, najtežjemu pa je tehtnica 
pokazala 4640 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 14 
dečkov in 121 deklic, med slednjimi tudi dvojčici. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 4810 gramov, najlažjemu, tokrat 
prav tako dečku, pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri 
2220 gramih.

Novorojenčki
Dne 4. junija 2016 so se poročili: v Kranju: Jernej Zaplotnik 
in Maja Kozjek, v Preddvoru Jure Kopač in Andreja Mad-
žarević, Rok Turnšek in Klaudija Roš ter Primož Gjuran 
in Katarina Ciglar; na Brdu pri Kranju Janez Borut Sajovic 
in Špela Kogovšek; na Šmarjetni gori Uroš Jurič in Sonja 
Žontar; na Zgornji Beli Igor Jozelj in Teja Oblak; v Vopov-
ljah Matej Slapar in Simona Tonin; v Škofji Loki pa Miha 
Glavič in Neža Ileršič.

Mladoporočenci

A. Šubic, C. Zaplotnik

V 
gostilni Viktor v 
Kranju so se konec 
maja na 65. oblet-
nici mature zbra-
li nekdanji dija-

ki Gimnazije Kranj. Tedaj sta 
bila na šoli dva osma razreda 
s po 24 dijaki, tokrat se jih je 
zbralo enajst. »Srečanje smo 

pripravili tisti, ki živimo v Kra-
nju in gorenjskih krajih in se 
dobimo vsako prvo sredo v 
mesecu. Na obletnico smo 
povabili vse sošolce, tudi tis-
te, ki so Slovenijo zapustili. 
Ko smo obiskovali Gimnazi-
jo Kranj, jo je obiskovalo tudi 
veliko mladih Slovencev iz avs-
trijske Koroške. Nekateri ved-
no prihajajo na naša srečanja. 
Letos pa se nas je zbralo le 11. 

Med nami so upokojeni zdrav-
niki, medicinska sestra, profe-
sorji, ekonomisti in inženirji,« 
nam je zaupala Mara Črnilec. 

Nekdanji sošolci so znova 
obujali spomine na gimna-
zijska leta, profesorje, glavne-
ga tajnika, hišnika, ravnatelja 
… »Ugotavljali smo, da so bili 
nekateri naši profesorji stro-
gi, drugi pa prijazni, prav vsi 
pa so nas pripeljali do mature, 

ki je še vedno vstopnica za uni-
verzo, kjer smo se tudi mi uči-
li naprej in študirali za poklic. 
Zanimivo pa je, da smo kar tri 
sošolke in en sošolec na Gim-
naziji tudi učili. Poučevali smo 
kemijo, zgodovino, fiziko in 
geografijo,« je razložila Črnil-
čeva, tudi sama upokojena 
profesorica s kranjske gimna-
zije. Kot je dodala, so se najbolj 
nasmejali, ko so se spomnili 

hore legalis, ki jim je določa-
la, da morajo po osmi uri zve-
čer biti doma: »Nismo sme-
li ne v gledališče, ne v kino, ne 
na športne prireditve, kaj šele 
v gostilno. Če si se pregrešil, 
ti je grozil ukor pred izključi-
tvijo. Nadzorovali so nas pro-
fesorji, ampak bolj težko, saj 
so se v Gimnazijo vozili dijaki 
iz Radovljice, Krope, Begunj, 
Tržiča, Besnice, tam pa naših 
profesorjev ni bilo.«

Maturantje  
pred štiridesetimi leti

Generacija dijakov, ki je kon-
čala srednjo šolo 1976. leta, 
letos praznuje 40. obletnico 

mature, med njimi je tudi 4. 
č-razred Gimnazije Kranj, ki 
je obletnico proslavljal prvi 
junijski petek pri Jezeršku na 
Zgornjem Brniku. Udeležba 
je bila polnoštevilna, nekdan-
jim dijakinjam in dijakom se 
je pridružil tudi njihov razred-
nik, profesor nemščine Franc 
Aljančič. Ob ogledu fotografij 
so obujali spomine na ekskur-
zijo po Jugoslaviji, na matu-
rantski ples, maturantski 
sprevod in obletnice mature – 
pa tudi na sošolca Darka, glas-
benika in veseljaka, ki je izgu-
bil prezgodnji boj z boleznijo. 
Zanimivo: trije iz generacije 4. 
č 1976 imajo letos maturanta 
na kranjski gimnaziji. 

DVE GENERACIJI MATURANTOV
V Kranju so se srečali gimnazijski maturanti izpred 65 let, na Zgornjem Brniku pa je okroglo obletnico 
mature praznovala generacija, ki je kranjsko gimnazijo zapustila leta 1976.

Udeleženci 65. obletnice mature so z veseljem obujali spomine na gimnazijska leta. Dijaki 4. č kranjske gimnazije štirideset let po maturi z razrednikom Francem Aljančičem

»1965«
Imam kar nekaj vprašanj. Naj-
prej me zanima moja služba, 
ali bom prišla na zeleno vejo. 
Potem bi vprašala za zdravje 
zase in za moža. Zanima me 
mlajša hči ali bo uspešna v 
šoli? Pa še starejša hči: ali si 
bo s fantom, s katerim sta že 
več let skupaj, uredila dom in 
se odselila? Kaj pa njun nara-
ščaj, bo kaj kmalu?
Zadeve v službi se bodo umi-
rile, zapiha umirjen sproščen 
veter. Kmalu dobite občutek, 
da se končno spet vse postav-
lja na pravo mesto in občutek 
vas ne bo varal. Že v pole-
tju se vam finančne zadrege 
spremenijo na pozitivno in ne 
bo več daleč do zelene veje. 
Oba z možem skrbita za svo-
je zdravje, kar je pohvalno, in 
ne vidim posebnih zdravstve-
nih težav. Mož je na trenutke 

psihično utrujen, to povezu-
jem z njegovim delom, saj 
je večkrat pod stresom, a se 
počasi vse umirja. Operacije 
kolena ne vidim, terapije mu 
bodo pomagale, samo nap-
rej naj še vztraja in kmalu se 
pokažejo spremembe. Če ste 
imeli kakršnekoli ginekolo-
ške težave, se vam v tem letu 
končajo in počutili se boste 
veliko bolje. Mlajša hči bo v 
šoli uspešna, res včasih malo 
pozabi na učenje, a srednjo 
šolo dokonča. Čisto takoj se 
ne vidi zaposlitev, a ni panike. 
Čez čas ji kasneje vidim še 
izobraževanje oziroma nada-
ljevanje na fakulteti.
Vsekakor vas bo presenetila. 
Starejša hči si bo v nasled-
njem letu ustvarila dom in 
prav kmalu lahko že priča-
kujete naraščaj. S fantom 
se zelo dobro razumeta in 

tudi vi ste ga lepo sprejeli. 
Selitev vidim drugo pomlad. 
V roku nekaj mesecev se ji 
obeta lepo poslovno napre-
dovanje, ki ga bo zelo vesela. 
Obe hčeri sta zdravi in tako 
tudi ostane. Pred vami je vse 
dobro. Lep pozdrav.

»Petunija«
Že nekaj časa berem vašo rub-
riko in mi je zelo všeč. Pišem 
vam zaradi hčerke. Imela je 
zvezo, ki je propadla; ali se bo 
še kdaj podala v resno zvezo in 
kje bo živela? Bo gradila hišo, 
kaj pa njena služba? Poglejte 
še za moje zdravje in katere so 
moje srečne številke.
Hčeri se obeta lepa, svetla 
prihodnost. Drugo leto spoz-
na sorodno dušo in srečna bo 
v ljubezni. Nič se ne bojte. Za 
njo je precej stresno obdob-
je. Bila je prepričana, da je ta 

ljubezen prava, zaupala je in 
bila prevarana. Njene rane 
se še celijo in potrebuje še 
malo časa, da se ji žalost in 
razočaranje umakne. Zato ta 
trenutek seveda ne verjame v 
ljubezen in da bo kdaj srečna 
v partnerstvu. V roku dveh 
let bo začela z gradnjo hiše, 
v kateri bo tudi živela s svojo 
družino. Partner bo zelo pri-
den, delaven in ustvarjalen 
na različnih področjih. Nekaj 
časa bo še v tej službi, čez 
nekaj let se ji obetajo pozitiv-
ne spremembe in premik na 
boljšo pozicijo, videti je tudi 
še neko dodatno izobraževa-
nje. Pri vašem zdravju razen 
starih težav ne vidim niče-
sar posebnega, zato bodite 
brez skrbi. Več časa posveti-
te samo sebi. Vzemite si čas 
zase. Vaše srečne številke so 
1, 4, 9, 11, 13, 17 in 29. Srečno.

Tudi tokrat bomo nadaljevali 
tako kot prejšnji teden. So 
dnevi, ko nam ne odgovar-
ja, da bi polagali cele siste-
me in izkoristili vse karte iz 
kompleta, takrat se odlo-
čimo samo za izbiro treh 
kart. Lahko si enostavno 
poljubno izberemo tri karte 
in pogledamo, kakšen dan je 
pred nami. Ali pa postavimo 
vprašanje in se skoncentri-
ramo samo na tiste tri karte. 
Imamo karte Smrt, Zvestoba 
in Bolezen. Vse tri so temač-
ne in morda težke za razlago. 
Smrt je začetek ali konec. V 
vsakem primeru ta karta pri-
naša spremembe. Zvestoba 
ima lahko prvotni pomen 
ali pa pomeni, da se oklepa-
mo starih vzorcev in jih ne 
pustimo od sebe. Bolezen je 
lahko zdravstveno stanje pa 
tudi določene odvisnosti in 
nereševanje težav. Združene 
skupaj povedo, da se zaradi 
preteklosti preveč obreme-
njujemo in zaradi tega ne 
vidimo svetle prihodnosti. 
Kar se lahko že pozna pri fizi-
čnem zdravju. Treba je odpu-
stiti določene zamere in iti 
naprej. Potovanje, Ljubimec 

in Hiša je naslednji primer. 
Gre za moško osebo. Hiša 
je neko zavetje, skrivnosti, 
ki se ne razkrijejo, saj oseba 
noče, da se zamajejo teme-
lji. Potovanje prinaša selitev 
in končno dopolnitev nekih 
projektov s samim seboj. 
Ljubimec sam po sebi nosi 
bremena, ki jih noče razkriti 
okolici, ne pričakuje in zavra-
ča vsako pomoč, vse si hoče 
ustvariti sam. Odprtih je več 
premikov in treba bo počasi 
zavihati rokave, da se ustvari 
lepa prihodnost. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
'šola vedeževanja' in svojo 
šifro pošljite tri poljubne 
karte ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Letno kopališče je odprto 
vsak dan od 9. do 22. ure,
popoldansko kopanje traja
od 14. do 20. ure,
nočno plavanje od 20. do 22. ure.

Informacije: 

recepcija bazena
04/201 44 40
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Letno kopališče prične obratovati  
17. 6. 2016, 18. 6. pa bo dan odprtih 
vrat. Kopanje je ta dan brezplačno.

Do konca junija so v prodaji sezonske 
vstopnice po akcijskih cenah.

Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka

13

Obratovalni čas letnega kopališča:

celodnevno plavanje pon-pet: od 9. do 20. ure, 
popoldansko plavanje od 14. do 22. ure
nočno plavanje od 20. do 22. ure, 
sobota, nedelja: od 9. do 22. ure.

Informacije: recepcija bazena 
04/201 44 40

Nagrajence čakajo lepe nagrade:
1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 
2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica
3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do srede, 8. junija 2011, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

V neposredni bližini kopališča je otroško igrišče GibiGib.
Z različnimi delavnicami in organiziranimi aktivnostmi
otroke spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega
časa. Vabljeni torej k igri v prijetno senco dreves. Za
osvežilne pijače je na voljo prijeten lokal.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Letno kopališče bo odprto od torka, 21. junija 2011.
Do 31. junija poseben popust na sezonske vstopnice.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih ani-
macijah in z zabavo na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo
mir in prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med
20. in 22. uro, ko je na sporedu nočno kopanje. Za sladoled,
osvežilne pijače in kaj za pod zob skrbijo v dveh barih.
Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s
pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.
Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tek-
movanjih. 

Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 
www.zsport-kranj.si.
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Nagrajence čakajo lepe nagrade:
1. nagrada: enodnevna družinska  
vstopnica; 2. nagrada: poldnevna  
družinska vstopnica; 3. nagrada: dve 
enodnevni vstopnici.

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, 29. junija 
2016, 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.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih 
animacijah in z zabavo na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo mir in 

prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med 20. in 22. uro, ko je na 
sporedu nočno kopanje. Za sladoled, osvežilne pijače in kaj za pod zob skr
bijo v dveh barih. Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s  
pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja. Vabljeni tudi k spodbuja
nju plavalcev in vaterpolistov na tekmovanjih.

Vse o dogajanju na kopališču si 
lahko preberete na  

www.zsport-kranj.si

V neposredni bližini kopališča je 
otroško igrišče GibiGib. Z različni
mi delavnicami in organiziranimi 
aktivnostmi otroke spodbujamo 
h kvalitetnemu preživljanju pro
stega časa. Vabljeni torej k igri v 
prijetno senco dreves. Za osvežil
ne pijače je na voljo prijeten lokal.

Kranjski glas, petek, 27. maja 2011

Križanka

13

Obratovalni čas letnega kopališča:

celodnevno plavanje pon-pet: od 9. do 20. ure, 

popoldansko plavanje od 14. do 22. ure

nočno plavanje od 20. do 22. ure, 

sobota, nedelja: od 9. do 22. ure.

Informacije: recepcija bazena 

04/201 44 40

Nagrajence čakajo lepe nagrade:

1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 

2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica

3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 

z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite

na dopisnicah do srede, 8. junija 2011, na Gorenjski glas,

Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

V neposredni bližini kopališča je otroško igrišče GibiGib.

Z različnimi delavnicami in organiziranimi aktivnostmi

otroke spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega

časa. Vabljeni torej k igri v prijetno senco dreves. Za

osvežilne pijače je na voljo prijeten lokal.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

Letno kopališče bo odprto od torka, 21. junija 2011.

Do 31. junija poseben popust na sezonske vstopnice.

Kopanje je možno popestriti s sodelovanjem pri vodenih ani-

macijah in z zabavo na vodnih igralih. Obiskovalcem, ki želijo

mir in prostor za plavanje, priporočamo obisk kopališča med

20. in 22. uro, ko je na sporedu nočno kopanje. Za sladoled,

osvežilne pijače in kaj za pod zob skrbijo v dveh barih.

Različna društva ponujajo med počitnicami varstvo otrok s

pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.

Vabljeni tudi k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov na tek-

movanjih. 
Vse o dogajanju na kopališču si lahko preberete na 

www.zsport-kranj.si.
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Kranjski glas, petek, 27. maja 2011
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Obratovalni čas letnega kopališča:

celodnevno plavanje pon-pet: od 9. do 20. ure, 

popoldansko plavanje od 14. do 22. ure

nočno plavanje od 20. do 22. ure, 

sobota, nedelja: od 9. do 22. ure.

Informacije: recepcija bazena 

04/201 44 40

Nagrajence čakajo lepe nagrade:

1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 

2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica

3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 

z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite

na dopisnicah do srede, 8. junija 2011, na Gorenjski glas,

Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
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Dakota Johnson (26), ki je zaslovela z vlo-
go v filmu Petdeset odtenkov sive, in njen 
partner, model in roker Matthew Hitt 
sta se razšla. Kot poročajo tuji mediji, je 
razlog v njunem prenatrpanem urniku. 
Igralka je trenutno v Kanadi na snemanju 

trilogije filma Petdeset odtenkov, on pa igra s skupino 
Drowners. Koliko časa bosta zdržala drug brez drugega, 
je vprašanje, saj sta se v dveletni zvezi že večkrat razšla in 
se vedno znova vrnila v objem drug drugega.

Zvezdnica Petdesetih odtenkov sive samska

Zvezdnica serij Big Love, Snow White 
in Once Upon a Time Ginnifer Good-
win (38) in njen mož Josh Dallas (34) 
sta postala drugič starša. Dvoletnemu 
bratcu Oliverju se je pridružil Hugo. Par 
se je poročil leta 2014. Novico o drugi 

nosečnosti sta javnosti sporočila novembra lani. Njun 
predstavnik vesele novice še ni potrdil.

Ginnifer Goodwin drugič mamica

Columbus Short (33), poznan po vlo-
gah v filmih  Stomp the Yard,  Cadillac 
Records, Armored, in The Losers, je bil 
zaradi kršenja pogojnega izpusta, ki je 
bil posledica napada, obsojen na trideset 
dni zapora in šestmesečno odvajanje od 

drog. Igralec je v zaporu odsedel šest dni in bil pred krat-
kim že izpuščen na prostost. »Hvaležen sem za te »učne 
ure«, saj se končno zavedam svojih napak. Želim si delati 
in se nikoli več vrniti na ta kraj,« je povedal igralec.

Columbus si ne želi več videti zapora

Dolly Parton (70) in njen mož Carl Dean 
sta ob petdeseti obletnici poroke obno-
vila svoje zaobljube. »Če bi morala to 
ponoviti, bi ponovila in tako sva to tudi 
storila. Sitnarila, brcala in kričala bom 
nanj še naslednjih petdeset let. Zaželite 

nama srečo,« je v izjavi za javnost zapisala pevka. Zakon-
ca sta zaobljube obnovila na zasebni, vendar glamurozni 
slovesnosti v glasbeni prestolnici v Nashvillu.

Dolly Parton praznuje zlato poroko

VRTIMO GLOBUS

S. Lesjak, A. Šubic

O
rientalski rit
mi so bili 
tokrat oboga
teni s pridi
hom ostalih 

plesnih stilov. Že peta pred
stava plesalk in priznanih 
koreografinj je potekala pod 
geslom 'vsi drugačni, vsi za 
ples'. Ustvarjalki želita nam
reč sporočiti, da ples ne po
zna meja, saj gre za univer
zalni jezik, ki združuje raz
lične ljudi in generacije. To 
sta dokazali tudi tokrat na 
Bledu, kjer je več kot petde
set plesalk in plesalcev z vseh 
vetrov pokazalo, kako do
bro se dopolnjujejo različni 

plesni in glasbeni stili. Glav
no besedo je sicer še vedno 
imel trebušni ples, ta staro
davna in zapeljiva umetnost 
Orienta. Bujnim plesalkam 
so se na odru pridružili tudi 
številni gosti: Plesno druš
tvo BPS, Cubana Ljubljana, 
Bor Pantič, Plesna šola Bast 
in Folklorna skupina Cof, ki 
so z barvito koreografirani
mi plesnimi točkami ponov
no navdušili občinstvo v Fes
tivalni dvorani.

V zabaviščnoigralniškem 
centru Korona v Kranjski Gori 
pa se je minuli konec tedna 
predstavilo vseh dvanajst fina
listk lepotnega izbora Miss 
Slovenije 2016, med katerimi 
sta tudi Kranjčanka Ana Kon
dič in Tržičanka Katja Hotko. 

Finalistke je v petek čaka
la ocenjevalna modna revija, 
v soboto pa so se predstavile 
svoje talente. Ana Kondič je 
navzoče prevzela z latinsko
amerškim plesnim nastopom 
v paru s svojim fantom, sicer 
plesalcem skupine Jay Dance, 
Katja Hotko pa s petjem. Miss 
Slovenije 2016 bomo sicer 
dobili septembra.

Minuli teden so se z malih 
ekranov poslovili kar trije res
ničnostni šovi: v Big Brother
ju se je zmage veselila Mirela 
Lapanović, v kuharski odda
ji MasterChef je slavil v Por
torožu živeči Mariborčan 
Darko Klemen, v šovu Bilo 
je nekoč pa Niki Pagon. Na 
POP TV pa se že pripravlja
jo na resničnostno jesen. 

Minulo nedeljo so v pred
stavitveni oddaji novega 
romantičnega šova Ljubezen 
po domače predstavili osem 
kmečkih fantov, ki čakajo 
na svojo pravo ljubezen. Do 
15. julija pričakujejo pisma 
deklet, izmed katerih bo vsak 
izbral nekaj tistih, za katere 
predvidevajo, da bi bili lahko 
več kot le prijatelji, dekleta pa 
bodo nato spoznavali med 
različnimi izzivi in naloga
mi. Med osmerico fantov, ki 
si želijo najti sorodne duše, 
sta tudi 53letni Miran Šinko
vec s Hotavelj, ki se ukvarja 
z živinorejo pa tudi z lesom 
in pridobivanjem električ
ne energije, ter 33letni Nejc 
Pavlovčič iz Gozda  Martulj
ka, ki obožuje konje.

PLES TISOČ IN ENE NOČI
Bled se je znova zazibal v čutnih ritmih Orienta. S svežo predstavo 1001 ples sta se v Festivalno 
dvorano vrnili plesalki in koreografinji Ines Kočar in Alja Shaar. V Kranjski Gori so se predstavile 
finalistke za Miss Slovenije 2016, na malih ekranih pa fantje, ki sodelujejo v šovu Ljubezen po domače.

Barvita koreografija čutnih orientalskih plesov / Foto: Luka Rener

V šovu za Ljubezen po domače svojo sorodno dušo iščeta 
tudi Miran Šinkovec s Hotavelj ... / Foto: arhiv POP TV

... in Nejc Pavlovčič iz Gozda - Martuljka. Njegova 
življenjska strast so sicer konji. / Foto: arhiv POP TV

V Kranjski Gori so se predstavile finalistke lepotnega izbora za Miss Slovenije 2016, med njimi tudi Tržičanka Katja Hotko 
(druga z leve) in Kranjčanka Ana Kondič (povsem desno). / Foto: arhiv organizatorja

Dvajsetletna Maja Pivk prihaja iz Besnice in študira 
farmacijo. V prostem času aktivno sodeluje v 
fakultetnem društvu, hodi v hribe, teče in se druži s 
prijatelji, prihodnje leto pa si želi oditi na izmenjavo v 
Indonezijo. / Foto: Tina Dokl

Plesi so občinstvo popeljali v opojno atmosfero 1001 noči. 
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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

Mojca Logar

No, pa sem se vrnila do-
mov. Že dolgo nisem bila 
službeno tako dolgo na poti. 
Celih 12 dni in dom stoji, 
otroci so celi in zdravi, tudi 
Janez je preživel. Pravi, da je 
nekomu pripovedoval, da je 12 
dni sam doma. Pa mu ta od-
govori, dobro izgledaš. Vedno 
sva podpirala drug drugega 
v službenih obveznostih. Če 
je eden od naju doma, lahko 
drugi potuje. Ko so bili otroci 
še manjši, je vmes pomaga-
la še katera od mam ali pa 
je prišla varuška. Sedaj so 
vsi že večji. Skuhajo si lahko 
tudi sami, na popoldanske 
obveznosti gredo sami, znajo 
oprati in zlikati prerilo. Če pa 
bo hiša en teden malo manj 
pospravljena, bomo tudi vsi 
preživeli. Kadar sem tako dol-
go od doma, se »navigiram« 
na tamkajšnji program. Ime-
la sem s seboj knjige in kon-
trolne naloge. Vsak dan sem 
lahko šla zjutraj in zvečer 
na sprehod. Ko sem vstala, 
sem prečrtala program tistega 
dne. Kot da je dan z vsaja-
njem že končan. Tako bo tudi 
zadnji dan, ko bomo doma. 
Fantje, ki so služili vojsko 
v JLA, so pripovedovali, da 
je bilo tako v vojski. Že dol-
go se ne ukvarjam, kaj bom 
prinesla s poslovnih potovanj 
domov. Če bo priložnost, da 
kaj kupim, bom, če ne, ne 
bom. Pravzaprav smo bili le 
en dan v velikem mestu, kjer 
so bile trgovine, sicer je bila 
v našem kraju le majhna tr-
govina z živili. Prikladno je 
prinesti kakšno tradicionalno 
hrano. Pri nas se bolj obnese 
sladko kot kakšna salama ali 
sir. Estonci imajo čudovito čo-

kolado Kalev, ki ima tradicijo 
proizvodnje od 1806. Janez 
občuduje čokolado. Doma 
prisega na Lindt, sedaj pa je 
našel še boljšo. Internetna 
prodaja tovrstne estonske čo-
kolade obstaja, vendar je zelo 
draga. Je bil posladek bele 
čokolade z borovnicami in 
jagodami toliko bolj mamljiv. 
Njihovi tradicionalni spo-
minki so izdelki iz brinjevega 
lesa in volne. Ostalo je tako 
kot povsod: obeski in majice, 
kape, skodelice, kozarčki … 
Odkrila sem trgovino z noga-
vicami (prav tako s tradicijo 
z začetka 19. st) in prinesla 
eno vrečo nogavic s tradici-
onalnimi estonskimi motivi. 
Potem pa naj vsak zbere, kar 
mu je všeč. Razgrabili so no-
gavice, kar je pomenilo, da 
jim je bilo všeč. Ko sem prišla 
domov, sem naredila napako. 
Namesto da bi jih takoj hvali-
la, kako so pogumno preživeli 
brez mame in mi celo skuhali 
juho, sem najprej opazila ves 
moker in zamaščen lijak in 
štedilnik. Po celodnevni poti 
doma najraje takoj sezujem 
čevlje in hodim bosa. Ko sem 
stopila na tla, sem imela ob-
čutek, da stojim v peskovniku, 
in ne na parketu. Tako sem 
vzela v roke metlo in začela 
pometati in vzela sem krpo 
ter obrisala umazan lijak in 
štedilnik. Šele potem Janez 
pravi, preživeli smo tudi brez 
tebe. Namesto pohvale si nam 
najprej pokazala, kaj ni bilo 
dobro. Napaka, vendar sem 
jo popravila. Saj veš, da je to 
izključno moj problem … Po-
tem se je začelo veselje … zo-
pet smo skupaj.

Spet doma

Janez Logar

Naš notranji svet, o katerem 
več ali manj pišemo, moramo 
z nekom deliti. To delamo v 
odnosih in najbolj intenzivno 
to počnemo v bližnjih odnosih. 
Takšna je naša narava in kot 
kaže, vse naše veselje in radost, 
žalost, strahovi in razočara-
nja, vzhičenost, hrepenenje in 
vzburjenost, jeza, bes in agre-
sija morajo biti nagovorjeni in 
slišani, da izgubijo svojo raz-
diralno moč ali še bolje, da jih 
končno lahko ponotranjimo, 
integriramo kot del sebe. Takrat 
jaz lahko zavestno obvladujem 
svojo psiho, sicer ona mene. 

Konkretno to pomeni, da 
o težkih dogodkih, ki smo jih 
doživeli, upamo in želimo go-
voriti. Nekako še razumemo, 
da so to najhujši šoki, ki smo 
jih doživeli: npr. vojni dogodki, 
pretepanje v otroštvu, spolne 
zlorabe, alkohol v primarni 
družini, težke prometne nes-
reče, ločitev … Če bomo dobro 
opazovali svoje telo, bomo vide-
li, da nam bo vsakemu na svoj 
način reagiralo, ko bomo zače-
li podoživljati groze, ki smo jih 
doživljali ali celo samo gledali 
od blizu. Nekoga bo stiskalo 
v prsih, drugega bo mravljin-
čilo po delu telesa, tretjega bo 
začela boleti glava, spet drugi 
bo »zmrznil« po celem telesu 
ali pa se mu bo »napihnilo« 
celo telo, jok je zelo pogost od-
ziv. Kot kaže klinična praksa, 
mora biti telo nagovorjeno, da 
se začne sproščati in da človek 
lahko mirneje in lažje zadiha 
ob določenih spominih. Če že-
limo zatreti moč teh vzdušij, 
ki jih nosimo, nam to ne bo 
uspelo. Na neki način se nam 

bodo te velike notranje energije 
sproščale v npr. psihosomatske 
bolezni. Zato ni nič čudnega, 
če ljudje, ki so vse življenje jez-
ni, zbolijo. 

Isti mehanizem velja za 
občutke, kadar nismo dovolj 
ljubljeni, hoteni, zaželeni in 
slišani. Teh občutkov se v živ-
ljenju hitro nabere veliko, o 
njih ne govorimo (sploh moš-
ki), spustimo lastne kriterije 
(kakšna življenjska napaka) 
in se začnemo samoobtoževa-
ti, da mi nismo dovolj dobri 
in da je z nami nekaj narobe. 
Vsem nam namreč pripada 
absolutna ljubezen, žal pa je 
ni nihče deležen. Naš čudoviti 
razum nas odpelje stran od te 
notranje bolečine, ki jo doživ-
ljata naše telo in psiha skupaj. 
Da bi temu ubežali, začnemo 
zalivati svoje telo z alkoholom 
in ga odimimo s cigaretami, 
ga trpinčimo s prekomernim 
delom z izgovorom, da bomo 
imeli še več. Nekateri to notra-
njo grozo sproščajo z rezanjem 
lastnega telesa, drugi s strada-
njem ali prenajedanjem. 

Soočenje s temi dogodki 
nam bo pomagalo, da jih sprej-
memo kot del svojega življenja. 
Najslabše je, če o njih ne go-
vorimo. Ko jih integriramo in 
sprejmemo, jih vtkemo v svojo 
matriko dogodkov, ki se jih ne 
bojimo več. To so čustveno zelo 
naporni procesi, zato to delaj-
mo le z ljudmi, ki jih imamo 
radi in nas bodo sočutno poslu-
šali in nas sprejeli z vsem, kar 
nosimo v sebi.

Integracija življenjskih 
dogodkov

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kurja juha z žličniki, puranji zvitki s polovico 
hrenovke, zeliščni riž, berivka z rukolo v solati, skuta z jago-
dami; večerja: pisani jajčevci, toast, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: čista juha iz belušev in jušne zelenjave, 
popečeno kurje meso iz nedeljske juhe, pražen krompir, glav-
nata solata; večerja: marelični cmoki, kompot
Torek – kosilo: porova juha z ovsenimi kosmiči, pariško ocvrti 
osličevi fileji, zeljnata solata s krompirjem in majonezo; ve-
čerja: široki rezanci z orehi in medom, sadni sok
Sreda – kosilo: juha iz jušne kocke, sira in drobnjaka, svinjske 
zarebrnice na žaru, krompirjeva solata z mlado čebulo; večer-
ja: nadevane bučke, dušen riž, zelena solata
Četrtek – kosilo: kumarična smetanova juha, ocvrt piščanec, 
ocvrt krompirček, mešana solata; večerja: koruzni cmoki s 
skuto, jogurt
Petek – kosilo: paradižnikova juha, pečene orade po tržaško, 
blitva s krompirjem po dalmatinsko, marelice; večerja: ocvrta 
polenta s sirom, paradižnikova solata s čebulo
Sobota – kosilo: goveji golaž, pire krompir, kumarice s kislo 
smetano v solati; večerja: hitra pica iz skutnega testa s poljub-
nim nadevom, korenje z jabolki in sirom v solati

Pisani jajčevci

3 jajčevci, 6 paprik vseh barv, 1 velika čebula, 4 stroki česna, 
velika pest črnih oljk, olje, kis
Jajčevce olupimo in prerežemo na dober centimeter debele 
kolobarje, nato pa na kocke. Papriko očistimo in narežemo na 
centimetrske kocke; enako narežemo tudi čebulo. V posodi z 
debelim dnom segrejemo pet žlic (oljčnega) olja in na njem 
po porcijah popečemo jajčevce. Pobiramo jih in odlagamo na 
cedilo, da se odcedi odvečna maščoba. Nato v ponvi prepraži-
mo čebulo, da zarumeni, in dodamo papriko. Solimo, za poln 
okus dodamo še dve žlički sladkorja in pražimo še od 10 do 15 
minut, da se tudi paprika nekoliko zapeče. Dodamo odcejene 
oljke in prilijemo dve žlici vinskega kisa ter pol kozarca kisa od 
vloženih kumaric. Premešamo, stresemo k jajčevcem, še enkrat 
premešamo in ohladimo. V hladilniku lahko jed hranimo dva 
do tri dni. Tako pripravljene jajčevce jemo s kruhom, lahko pa 
jih tudi pogrejemo in ponudimo s testeninami.

Ocvrta polenta s sirom

20 dag koruzne moke ali zdroba, dvakrat toliko vode ali mleka, 
sol, moka, jajca, drobtine, olje ali maslo za cvrtje
Polento skuhamo tako, da zdrob vsujemo v vrelo slano vodo, 
jo dobro premešamo in pustimo pol ure na malem ognju 
pokrito. Tako se namreč ne prime dna in jo kuhano lahko 
obrnemo na krožnik kot torto. Ohlajeno polento zrežemo 
na kvadratke, med dva koščka položimo tanko rezino sira in 
tako dobljene kocke povaljamo še v moki, jajcu in drobtinah 
ter z obeh strani ocvremo. Polijemo jih s tatarsko omako in 
ponudimo s solato.

Krompirjeva juha z lososom in 
''suha'' juha

Zadnje čase se vreme prav 
nič ne obnaša času primer-
no. Ob deževnih dnevih 
se še kako priležejo juhe. 
Krompirjevo juho lahko z 
nekaj dodatki spremenimo 
v pravo gurmansko juho. 
Drugo, ''suho'' juho pripra-
vimo iz zgolj treh sestavin. 

Za pripravo krompirjeve 
juhe z dimljenim lososom 
potrebujemo: 1 čebulo, 5 ve-
likih krompirjev (skupaj ok-
rog 0,5 kg), 150 g narezanega 
dimljenega lososa, 3 dl jušne 
osnove (ali pol goveje kocke, 
raztopljene v 3 dl vode, 2 dl 
belega vina, 100 g smetane 
za kuhanje, 1 žlico jogurta, 

sol in poper, 1 žlico limoni-
nega soka, peteršilj ali drob-
njak, 2 žlici olivnega olja.

Krompir olupimo, ope-
remo ter ga narežemo na 
manjše kose. Čebulo olupi-
mo in nasekljamo. Na žlici 
olja prepražimo nasekljano 
čebulo, dodamo krompir in 
vse skupaj prelijemo z juš-
no osnovo in z belim vinom. 
Zavremo in kuhamo, dok-
ler ni krompir kuhan. Juho 
pretlačimo s paličnim me-
šalnikom, da postane krem-
na. Prilijemo smetano za ku-
hanje, limonin sok, dodamo 
jogurt. Vse skupaj premeša-
mo in pustimo stati 5 minut. 

Juho nalijemo v skodelice, 
pokapljamo z olivnim oljem 
ter po vrhu razporedimo re-
zine lososa. Okrasimo s pe-
teršiljem ali drobnjakom.

Nasvet: Namesto lososa 
lahko uporabimo tudi pršut. 
Zraven juhe postrežemo kos 
kruha in po želji kislo smeta-
no. Če smo ljubitelji česna, 

se kot dober dodatek k juhi 
poda tržaška omaka.

Za pripravo suhe juhe pot-
rebujemo: približno 250 g 
težak kos suhega mesa, 1,5 
dl riža, sol po okusu. 

Meso damo v lonec in ga 
zalijemo z 1,5 litra vode. Za-
vremo in kuhamo še 45 mi-
nut. Medtem riž operemo, ga 

namakamo v mrzli vodi ter 
ga pred uporabo odcedimo. 
Ko je meso kuhano, ga vza-
memo iz vode. V tej vodi nato 
zakuhamo riž, ki ga kuhamo 
približno 20 minut (upošte-
vamo čas kuhanja, ki je na 
embalaži). Nekaj minut pred 
koncem kuhanja poskusi-
mo, če je juha dovolj slana, in 
jo po potrebi dosolimo. Meso 
narežemo na manjše kose in 
ga postrežemo k juhi.

Nasvet: Slanost juhe je od-
visna od tega, koliko soli je 
oddalo meso. Pred postrež-
bo meso narežemo, ga damo 
v juho in pustimo stati v 
pokriti posodi 10 minut.
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Franci Valant

Razvoj gozdarstva in posledice
Leta 1946 je bilo po po-

datkih gozdarske kronike 
(Kronika GG Bled, 1941–
1956) na osnovi predpisov 
splošnega zakona o Držav-
nih gospodarskih podje-
tjih ustanovljeno Gorenj-
sko gozdno gospodarstvo. 
Vanj so se združile upra-
ve Bohinjska Bistrica, Bled, 
Kranj in Kamnik.

V novi organizaciji so 
ustanovili devet gozdnih 
uprav, te pa so sestavlja-
li revirji in gozdni okoliši 
ter lesno-industrijski obra-
ti. Med gozdnimi uprava-
mi je bila GU Radovljica, 
ki je imela revirje Martin-
ček, Radovljica in Podbrez-
je s 1.547 ha državne gozdne 
površine. Upravitelj GU Ra-
dovljica je bil Anton Han-
zlovski. Jelovica je spadala 
v revir Martinček. Gozdne 

uprave so začele organizi-
rano skrbeti za razvoj goz-
dov in planirano sečnjo. 
V tem obdobju so se zače-
le tudi razlastitve zasebnih 
gozdov.

Zaradi povečane potrebe 
po izvoru prehrane se je v 
državnem merilu stremelo 
tudi k povečanju števila go-
vedi. To pa je imelo za po-
sledico, da so leta 1948 na-
črtovalci z gozdnourejeval-
nimi deli začeli urejati tudi 
pašo na Jelovici, Pokljuki 
in Karavankah. Postavlja-
ti se je začelo načelo ločit-
ve gozda od paše. Po osnut-
kih načrtovalcev naj bi se 
razgozdilo polovico Jelovi-
ce in Pokljuke (Kronika GG 
Bled, 1941–1956). Gozdar-
ski stroki ti predlogi niso 
bili všeč in upali so, da se to 
ne bo zgodilo. Zavedali so 

se, da potem z načrtovanim 
pogozdovanjem ne bo nič. 

V naslednjih desetih letih 
je paša na Radovljiški pla-
nini potekala normalno in 
v splošno zadovoljstvo paš-
ne skupnosti. Lastniki živi-
ne so imeli rešen problem 
poletnega preživljanja go-
vedi. Na planini je bilo vsa-
ko leto na paši od osemde-
set do sto glav živine – tudi 
iz mestnih in podmestnih 
posestev Radovljice. Pastir-
ji so se menjavali in dobili 
so ustrezno plačilo. Za hra-
no pastirjev so skrbeli ude-
leženci pašne skupnosti. 
Vsak, ki je imel živino na 
planini, je moral prispevati 
določeno količino hrane. Ni-
česar ni smelo manjkati, na-
nosili so vse – od soli, slad-
korja, olja in kisa do moke, 
riža, klobas, suhega mesa 

in zelenjave. Tudi domače-
ga žganja ni manjkalo. Raz-
delilnik, kaj naj kdo prispeva 
za pastirje, so vodili pri paš-
ni skupnosti. Bunder (Arh) 
je vodil to evidenco. Pastirji 
so z leti postali izbirčni. Pos-
tavljali so zahteve po večjem 
plačilu v denarju. Za prehra-
no pa so sami prevzeli skrb. 
Na žalost se niso ohranili po-
datki o pastirjih na Radovlji-
ški planini. Izmenjalo se jih 
je kar veliko.

Meritve površin Radovlji-
ške planine so izvedli ko-
nec oktobra leta 1956. Pri 
meritvah so sodelovali Jer-
nej Zupanc (Cajhen), inže-
nir lesarstva kot vodja sekci-
je za taksacijo pri GG Bled, 
Bernard Tonejc, gozdar-
ski praktikant kot predstav-
nik Gozdnega gospodar-
stva Bled, Marjan Golmajer 

(Katež) ter Vinko Brce (Mla-
kar) kot predstavnika pašne 
skupnosti Predtrg. Sestali 
so se že popoldan v Radovlji-
ški koči, kjer so prespali. Ka-
tež je prinesel iz doline klju-
če od koče, ajdovo moko, za-
seko in mleko. Tako je Mla-
kar skuhal dobro kmečko ve-
čerjo. Pijača pa je bila v koči 
še iz letnih mesecev. Zjut-
raj, ko so vstali, je snežilo in 
zapadlo je že 15 centimetrov 
snega. Nameravano delo so 
kljub temu opravili.

Vilma Stanovnik

Kranj – V letošnjem šol-
skem letu je devet kranj-
skih osnovnih šol obiskoval-
ko več kot pet tisoč učencev, 
med katerimi je bilo 468 de-
vetošolcev, kar 113 pa jih je 
devetletko v vseh razredih 
zaključilo s povprečno oce-
no 4,5 ali več.

»Zame ste, drage odlič-
njakinje in odličnjaki, vsi 
po vrsti, heroji. To pa zato, 
ker ste se že zgodaj v življe-
nju odločili, da boste dose-
gali nadstandardne rezul-
tate, osebno rast in si tudi s 
tem v življenju zagotovili us-
peh. Zato je treba imeti ve-
liko poguma, zato vam čes-
titam. Hkrati vam polagam 
na srce, da bodite pogumni 
še naprej. Spreminjajte svet 
in si naredite takšnega, da bo 
odgovarjal vam. Predvsem 
pa takrat, ko boste izobraže-
ni, uspešni in bogati, ostani-
te v Kranju in mu pomagajte 
pri razvoju,« je odličnjake na 
tradicionalnem sprejemu, 
ki je letos potekal v Škrlov-
cu, nagovorili kranjski žu-
pan Boštjan Trilar. Čestit-
ke župana Boštjana Trilarja 
in podžupana Borisa Vehov-
ca je z glasbo pospremil Jer-
nej Mišič, harfist in učenec 
Glasbene šole Kranj, odlič-
njaki pa so za spomin preje-
li priznanja občine in knjigo 
Od genov do zvezd. 

Na Osnovni šoli Franceta 
Prešerna so bili vsa leta odlič-
ni: Neja Babič, Katja Marku-
ta, Teja Sajovic, Lea Sajovic, 
Brina Sitar, Nika Drinovec, 

Nina Pečarič, Tevž Sitar, 
Maša Škrjanc, Ana Tepi-
na, Jaka Zmrzlikar, Ema 
Grmek, Anja Horvat, Eva 
Rozman in Žan Terplan. Na 
Osnovni šoli Simona Jenka 
so bili vsa leta odlični: Juš 
Lesjak, Una Iza Grandovec, 
Jaka Florjančič, Bor Gazvo-
da, Tjaša Ažbe, Lara Bogataj, 
Ajda Debeljak, Neža Peter-
nel, Metka Rus, Jaka Prevo-
dnik, Tamara Urankar, Era-
zem Pivk, Hanna Žlajpah, 
Nace Sajovic, Ema Bernard, 
Gea Bešter, Luka Dubravica, 
Lea Krišelj, Lia Sara Likar, 
Nejc Mali, Luka Strupi, Lara 
Grims, Vid Kuralt, Anja Pa-
vec, Lara Pungerčar in Do-
men Sajovic. Na Osnovni 
šoli Jakoba Aljaža so bili vsa 
leta odlični: Jakob Svetek, 
Ajda Eler, Maja Vizjak, Tia 
Koder, Nika Tadić, Jernej 
Zatler, Naja Metelko in An-
dreja Podlogar. Na Osnovni 
šoli Matije Čopa so bili vsa 
leta odlični: Ana Gabrijela 
Kostanjevec, Matija Peneš, 
Ana Parežanin, Filip Per-
ko in Eleonora Spasovska. 
Na Osnovni šoli Staneta Ža-
garja so bili vsa leta odlični: 
Lara Čolić, Luka Gašperšič 
Legiša, Gašper Hudovernik, 
Miha Lipovec, Tilen Lužar, 
Maša Medica, Vita Naglič, 
Leja Novak, Nastja Ovniček, 
Mojca Pavlin, Meta Polajnar 
in Julija Zupan. Na Osnovni 
šoli Stražišče so bili vsa leta 
odlični: Tajda Ažman, Žana 
Bernard, Domen Dobro-
voljc, Ajda Holy Perčič, Živa 
Klemenčič, Kaja Križaj, Da-
vid Ošlaj, Teja Pečnik, Petra 

Pogačnik, Helena Potočnik, 
Martina Potočnik, Žan Po-
žek, Ajda Suhadolnik, Maja 
Štrumbelj in Ožbej Šifrer. 
Na Osnovni šoli Orehek so 
bili vsa leta odlični: Maj Ču-
fer, Gaja Nemanič, Gabi Po-
renta, Leja Šimnovec, Nuša 
Šimnovec, Pia Toni, Tina 
Urh, Lucija Zidar, Miha Zi-
dar, Eva Kern, Maks Klemen-
čič, Nina Lukan, Marcel Ma-
lovrh, David Velkavrh, Teja 
Zavrl, Tina Čelik, Lara Ječ-
nik, Dora Krišelj in Natalija 
Oblak. Na osnovni šoli Pre-
doslje so bili vsa leta odlič-
ni: Adriana Ajdovec, Erdone 

Bellani, Lara Dvoršek, Nika 
Gregorič, Tevž Lotrič, Brina 
Avsec, Ronja Čeferin, Špe-
la Gašperlin, Neža Lukanc, 
Maša Arzenšek, Julija Vrtar 
in Lea Šmajd. Na osnovni 
šoli Helene Puhar je bila 
vsa leta odlična Erika Kle-
menčič.

Nekatere od teh osnovno-
šolcev pa tudi njihove sošol-
ce in uspešne srednješol-
ce so nato v četrtek povabi-
li v Škrlovec še na sprejem 
tako imenovanih prebojni-
kov. Pri Mestni občini Kranj 
so namreč želeli posebej če-
stitati tistim, ki so dosegli 

vidne rezultate na najrazlič-
nejših tekmovanjih na dr-
žavnem nivoju ali izstopa-
li po posebnih dosežkih. »S 
tem dogodkom želi Mestna 
občina Kranj spodbujati ino-
vativnost, nove in drugačne 
načine ter kreativnost gle-
de reševanja aktualnih pro-
blemov, ki so vidni na lokal-
ni ravni,« je poudaril župan 
Boštjan Trilar.

Prebojnikov je bilo tako 
133, na sprejem jih je priš-
lo okoli sto. Za program 
in delovno vzdušje so pos-
krbeli moderatorji Zavoda 
za grajeno okolje, razvoj in 

politike, ki so z mladimi v 
manjših skupinah iskali iz-
zive za Kranj kot pametno 
mesto prihodnosti. Župan 
je njihove predloge poslu-
šal ter obljubili, da bodo ne-
katere predloge implemen-
tirali v občinske strategi-
je. Predstavil je tudi projekt 
Mestne občine Kranj, ki se 
imenuje Kr-s-kolesom. Pro-
jekt naj bi zaživel še letos in 
mladostniki so se najbolj 
razveselili prav tega. Kot 
darilo so prebojniki preje-
li knjigo sLOLvenski klasi-
ki 1 avtorja Boštjana Goren-
ca - Pižame. 

Uspešnim čestitke tudi za pogum
Minulo sredo je kranjski župan Boštjan Trilar čestital odličnjakom kranjskih osnovnih šol, v četrtek pa še osnovnošolcem in srednješolcem, ki so dosegli 
vidne rezultate na najrazličnejših tekmovanjih na državnem nivoju ali izstopajo po posebnih dosežkih.

Devet let je bilo odličnih kar sto trinajst kranjskih osnovnošolcev. / Foto: Gorazd Kavčič

V podlistku številka 12,  
ki je bi objavljen v časopisu 
Gorenjski glas 7. junija 
2016, sem pomotoma 
napisal ime Manca Brca. 
Moralo bi pisati  
Manca Brce.  
Za napako se opravičujem.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

15
EUR
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Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Kalvari-
ja 19-letnega Bohinjca Luka 
Kovačiča se je po pripovedo-
vanju očeta Tadeja Kovačiča 
začela lani spomladi z bole-
činami v trebuhu, ki niso in 
niso minile, izgubljal pa je 
tudi težo. Stanje se mu ni po-
pravilo kljub različnim zdra-
vilom, jeseni pa je udarila di-
agnoza: rak na debelem čre-
vesju. Mlademu športniku, 
navdušenemu nogometa-
šu in članu ekipe Nogome-
tnega kluba (NK) Bohinj di-
agnoza ni vzela volje, tem-
več se je spustil v boj proti 
zahrbtni bolezni; med ope-
racijo pa se je pokazalo, da 
se je rak razširil že na trebuš-
no mreno. Pričeli so s kemo-
terapijo in biološkimi zdra-
vili, aprila letos pa so slo-
venski zdravniki ugotovili, 
da je ta vrsta raka neozdra-
vljiva in terapije prekinili. 
Luka in njegova družina se 
niso vdali v usodo in naprej 

iskali rešitve v italijanski Pa-
dovi, kjer je bil odgovor enak 
slovenskemu. Ko se je Luko-
va zgodba pojavila v medi-
jih pa se je iz Nemčije javila 

zdravnica, ki se je ponudi-
la, da Luka pregleda. Nas-
lednji dan je konzilij Klinike 
Grosshadern LMU dal zele-
no luč za začetek Lukovega 

zdravljenja v Nemčiji z na-
prednimi oblikami zdravlje-
nja z imunoterapijo. Po oče-
tovih informacijah ga čaka 
okoli leto dni zdravljenja, 

ki bo predvidoma stalo oko-
li 120 tisoč evrov, povprečno 
namreč terapija s protitele-
si stane okoli sedem tisoča-
kov. Kot je dejal Tadej Kova-
čič, je svojce odziv javnosti 
na Lukovo zgodbo presene-
til, za vso pomoč pa so izje-
mno hvaležni, še toliko bolj 
zato, ker je Luku, ki se zdra-
vi v Nemčiji, vlila veliko do-
datnega upanja in energije. 
»Zelo smo srečni, da so se 
ljudje tako odzvali. Še poseb-
no Luka, ki mu odziv daje 
energijo, ki je zelo potrebna 
v času zdravljenja. Zelo smo 
hvaležni vsem po Sloveniji, 
ki zbirajo zamaške, sredstva, 
organizirajo dogodke. Ne-
verjetno je.« 

Na pomoč prijatelju in 
sokrajanu so tako priskočili 
številni prijatelji in sošolci, 
ki jim je v kratkem času us-
pelo organizirati veliko šte-
vilo dogodkov. Zbiranje po-
moči za Lukovo zdravljenje 
se širi kot plaz, saj plastične 
zamaške za Luka zbirajo po 
vsej Sloveniji. V soboto so v 
Bohinjski Bistrici pripravi-
li dobrodelni malonogome-
tni turnir, na katerem so se 
pomerile štiri ekipe, in sicer 
Lukovi prijatelji, smučarski 
skakalci, med katerimi sta 
bila tudi Primož Peterka in 
Domen Prevc, nogometa-
ši, med katerimi so bili Mile 
Ačimovič, Aleš Čeh, Mladen 

Rudonja in nogometaši VIP 
športne ekipe. V večernih 
urah je bil dobrodelni kon-
cert, na katerem so po infor-
macijah koordinatorja Jureta 
Sodje nastopili Tiasha Acou-
stic, Outshout acoustic, Moj 
klub plesalke, Aleša Sodja, 
Ženski pevski zbor KD Bo-
hinj, Matic Cesar, duet ba-
ritonov, duet Urška Zupan-
čič in Neža Sušel, duet Jer-
ca Novak in Kristina Mikelj, 
dekleta iz iz Glasbenega stu-
dia Osminka in skupina Pu-
shlushtae. Zbranih sredstev 
še niso prešteli, dodali pa 
jim bodo še sredstva dobro-
delne dražbe športnih ar-
tiklov, ki bo potekala na sple-
tnem omrežju Facebook. Po-
moč je obljubila tudi Občina 
Bohinj; kot je povedal župan 
Franc Kramar, bo z rebalan-
som predlagal, da občina na-
meni deset tisoč evrov za Lu-
kovo zdravljenje in da se za 
dodatnega dobrega tisočaka 
in pol tudi svetniki odpovedo 
sejnini. Dogodki, namenje-
ni pomoči Luku Kovačiču, se 
s tem še ne zaključujejo, saj 
bo humanitarni športni do-
godek 19. junija potekal tudi 
na Jesenicah. Pripravljajo 
se še novi in novi dogodki, z 
enotnim sporočilom, ki so ga 
na sobotnem turnirju na ma-
jicah nosili tudi nastopajoči 
športniki: »Luka, drži se, mi 
smo s tabo.«

»Luka, drži se, mi smo s tabo«
Zdravljenje devetnajstletnega Bohinjca Luka Kovačiča naj bi trajalo približno leto dni in stalo okoli sto 
dvajset tisoč evrov, zato so se prijatelji, sošolci in številni znani Slovenci odzvali na sobotni dobrodelni 
akciji v Bohinjski Bistrici.

Nogometni turnir s smučarskimi skakalci in nogometnimi legendami ter Lukovimi prijatelji 
in sošolci v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici

Ana Šubic

Železniki – V pričakovanju 
17. Svetovnega čipkarskega 
kongresa OIDFA, ki bo ko-
nec junija potekal v Ljublja-
ni, od koder naj bi se 400–
500 obiskovalcev odpravi-
lo tudi na ogled čipk v Že-
leznike, so v tamkajšnjem 
muzeju v petek odprli pre-
novljeno čipkarsko zbirko. 
Kot je pojasnila kustosinja 

Katja Mohorič Bonča, je 
nova postavitev moderna, 
sveža in prilagojena različ-
nim muzejskim obiskoval-
cem: »Vsebinsko so pred-
stavljeni začetki klekljanja v 
Železnikih, izobraževanje, 
prodaja klekljanih izdelkov, 
čipkarsko besedišče in za 
Selško dolino značilni nači-
ni klekljanja. Glavne so se-
veda čipke in ostali predme-
ti, povezani s klekljanjem. 

Čipke smo predstavili v 
predalih, kjer so zaščite-
ne pred negativnimi vplivi 
okolja. Za obiskovalce na-
šega muzeja je to nova iz-
kušnja odkrivanja kleklja-
nih mojstrovin. Sprejeta je 
bila pozitivno. Obiskovalci 
v zbirki lahko tudi posedijo, 
se preizkusijo v klekljanju, 
poslušajo zvok klekeljnov 
ali se pomerijo v družabni 
igri spomin.« 

Novost so tudi zavese, v 
katerih so všite čipke in de-
lujejo kot galerija na oknih. 
»Zavese so plod sodelovanja 
med muzejem, Jano Rihtar-
šič in Turističnim društvom 
Železniki. Osnova za čipke 
so bili vzorci iz bogate mu-
zejske zbirke. Jana Rihtaršič 
jih je v okviru prejete štipen-
dije Organizacije za kleklja-
no in šivano čipko v nalo-
gi Od starih tehnik do no-
vih vzorcev za klekljane čip-
ke v Železnikih uporabila 
za risanje novih, modernih 
vzorcev. Po njih so čipkari-
ce izdelale čipke, kot prosto-
voljni prispevek k obogatitvi 
čipkarske zbirke,« je še po-
jasnila Katja Mohorič Bon-
ča. Obnovo, ki je stala 12 ti-
soč evrov, so podprli Domel, 
Občina Železniki, Javni za-
vod Ratitovec ter krajevna 
skupnost in Muzejsko dru-
štvo Železniki.

V petek so v galeriji muze-
ja odprli še razstavo Gene-
racije čipkaric. Na ogled so 
čipke klekljaric Turističnega 
društva Železniki, ki so jih 
celo zimo delale po avtorskih 
vzorcih, značilnih za Selško 
dolino, z željo pripraviti po-
sebno razstavo v sklopu čip-
karskega kongresa. Odprta 
bo vse do 4. septembra.

Čipke spravili v predale
V Muzeju Železniki so odprli prenovljeno čipkarsko zbirko, v galeriji muzeja pa razstavo Generacije čipkaric.

V prenovljeni čipkarski zbirki Muzeja Železniki so čipke razstavljene v predalih, kjer so 
zaščitene pred negativnimi vplivi okolja. / Foto: Andrej Tarfila

TERENSKA KRVODAJALSKA  
AKCIJA – JUNIJ 2016

Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev  
in se udeležite junijske terenske  krvodajalske akcije,  

ki bo v TOREK, 21. junija 2016 
v DOMU KRAJANOV PRIMSKOVO,  

Jezerska cesta 41 v Kranju. 
Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 670
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Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

BLIZU IN DALEČ
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Slikarski klub Škofja Loka razstavlja v avli 
Gorenjskega glasa. Slikarja in slikarke  
so se trudili, da bi z barvami in čopičem na  
platnu oživili tisto, kar je trepet in sanja,  
hrepenenje, mir in nemir, zadovoljstvo in  
uteha – vse, kar je BLIZU IN DALEČ. 

Razstavo si lahko v naši avli ogledate  
do 30. junija. Vabljeni!

Jasna Paladin

Volčji Potok – »Če je lani v 
našem rozariju cvetelo tris-
to sort vrtnic, jih letos lahko 
naštejemo še enkrat toliko, 
prostor za tristo novih gred 
pa smo dobili tako, da smo 
podrli ograjo in celotno ob-
močje rozarija z okolico po-
vezali v enoten ambient. K 
temu sta nas spodbudili še 
dve stvari – lubadar, ki se je 
odločil dve veliki smreki, ki 
sta še lani rasli tu, dodati na 
svoj jedilnik, na drugi stra-
ni pa Društvo ljubiteljev vr-
tnic Slovenije, ki bo pri nas 
prihodnje leto organiziralo 
mednarodni kongres Sve-
tovne zveze društev ljubite-
ljev vrtnic,« je eno večjih pri-
dobitev Arboretuma v letoš-
njem letu predstavil Matjaž 
Mastnak in dodal, da so zbir-
ki dodali kar nekaj vrtnic iz 
vzhodne Evrope, pa tudi več 
povsem sodobnih, ki so jim 
jih trenutno glavni žlahtni-
telji, ki ta čas v Evropi delajo 
vrtnice, brez težav podarili.

Čeprav je muhasto vre-
me z nižjimi temperatura-
mi v minulih dneh cvetenje 

vrtnic nekoliko zaustavilo, 
dež pa veliko cvetov potol-
kel, so imeli ljubitelji vrtnic 
z ogledovanjem, duhanjem 
in fotografiranjem nema-
lo dela in veselja. Ne nazad-
nje so tudi letos med vrtni-
cami z glasovanjem izbrali 
najlepšo. Ta naziv je tokrat 
pripadel Trubarjevi vrtnici 

amaterskega žlahtnitelja 
Matjaža Kmecla. Omenje-
na vrtnica je pritegnila po-
zornost tudi biologinje Ma-
rije Ahačič iz Kranja. »Že 
dlje časa se zavzemam za to, 
da bi Mestna občina Kranj 
ali kranjsko turistično dru-
štvo kupila Trubarjevo in 
Prešernovo vrtnico, obe sta 

slovenski in obe povezani s 
Kranjem,« nam je povedala.

Sprehod po rozariju, ki bo 
do polnega izraza prišel v pri-
hodnjih dveh letih, pa razkri-
va še marsikaj zanimivega – 
vrtnice iz Rusije, nasad ča-
jevk v narodnih barvah, rožne 
cvetove zelo redkih modrih 
odtenkov in mnogo drugega.

Vrtnice vseh barv in vonjev
Ljubitelji vrtnic se na Rožnem dnevu v Arboretumu srečujejo že dvanajst let, a toliko kot letos še niso 
imeli za videti. Rozarij je namreč po petnajstih letih od zadnjih večjih posegov v celoti prenovljen in 
precej povečan.

V rozariju raste že šeststo različnih sort vrtnic; za najlepšo so letos razglasili Trubarjevo 
vrtnico.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Ob bližajočem se 
izteku šolskega leta so v ob-
čini Kamnik podelili nagra-
de najuspešnejšim učen-
cem kamniških šol, ki jih je 
bilo letos 32. Nagrade je pre-
jelo 19 učencev osnovnih 
šol, dva dijaka srednje šole 
CIRIUS Kamnik, devet di-
jakov Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik ter dva učenca Glasbe-
ne šole Kamnik. Priznanja 
in knjižne nagrade je učen-
cem podelil župan Marjan 
Šarec.

Knjige za najboljše kamniške učence

Najboljši kamniški dijaki in učenci z županom Marjanom Šarcem / Foto: Aleš Senožetnik

Dobeno – Na Dobenu je pred nedavnim potekal prvi ex tem-
pore z naslovom Srečanje na Dobenu. Skupaj s Turističnim 
društvom Dobeno ga je organiziralo Likovno društvo Mengeš. 
Srečanje je bilo poleg dveh razstav v Mengšu še tretji dogo-
dek v sklopu praznovanja dvajsetletnice, ki jo letos obeležuje 
društvo. Ob lepem vremenu je v idiličnem okolju Dobena ob 
gostišču Dobenski hram in Anžinovi hiši ustvarjalo 12 men-
geških likovnic, ki so svoja dela podarile turističnemu društvu. 
Kot so povedali v društvu, nameravajo podobna srečanja or-
ganizirati tudi v prihodnje, k sodelovanju pa bodo povabili še 
druga društva in posameznike. Razmišljajo tudi o ideji, da bi 
na tej priljubljeni izletniški točki izvedli enodnevno galerijo na 
prostem, s čimer bi popestrili turistično ponudbo Dobena.

Srečanje likovnikov na Dobenu

Udeleženci prvega ex tempora na Dobenu
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Lahovče – Kmetijski inštitut Slovenije bo v četrtek, 16. ju-
nija, pripravil v Poskusnem centru za krompir v Mostah 
pri Komendi tradicionalni Dan krompirja. Udeleženci se 
bodo zbrali ob pol devetih dopoldne na poskusnem polju v 
Lahovčah, kjer si bodo ogledali selekcijski in poskusni na-
sad krompirja, se seznanili z zadnjimi dosežki žlahtnjenja 
krompirja ter z novimi sortami in križanci krompirja; pogo-
vorili pa se bodo tudi o aktualnih problemih pri letošnjem 
pridelovanju krompirja.

Na Dnevu krompirja tudi o aktualnih problemih

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Tržiču se je v soboto 
tradicionalni organizaciji Tr-
žnega dne pridružila huma-
nitarna prireditev pod okri-
ljem Gold Wing Zveze Slove-
nije in Občine Tržič, name-
njena ljudem z downovim 
sindromom in vsem drugim 
ljudem s posebnimi potreba-
mi. »To je že četrta priredi-
tev v organizaciji Gold Wing 
Zveze Slovenije in druga v 

Tržiču. Veseli smo podpo-
re občine in Polone Brodar 
iz Mestne kavarne. Zado-
voljni smo tudi z obiskom, 
ki je večji kot lani,« je pove-
dal Marko Lovšin, predse-
dnik Gold Wing Zveze Slo-
venije. O tem, zakaj so se od-
ločili za organizacijo dogod-
ka, pa je pojasnil, da so moto-
risti prevečkrat v javnosti pri-
kazani v negativni luči, v bi-
stvu pa lahko naredijo veli-
ko dobrega. Njihovo pobudo 

o organizaciji prireditve so 
lepo sprejeli najprej v Dru-
štvu downov sindrom Slo-
venije, zdaj se jim pridružu-
jejo tudi že Društva Sožitje 
Kranj, Škofja Loka, Celje in 
drugi. Prireditev so popestri-
li znani glasbeniki, med nji-
mi Eva Moškon in Tanja Ža-
gar pa deskar Žan Košir ... po-
tekale so ustvarjalne delavni-
ce, pekli so palačinke, moto-
risti so obiskovalce popeljali 
na krajše vožnje z motorji ... 

Motoristi za dober namen
Strahinj – Biotehniški center 
Naklo vabi na tradicionalno 
razstavo z naslovom Mavri-
ca poklicev, na kateri se bodo 
predstavili dijaki zaključnih 
letnikov poklicnih progra-
mov, in sicer gospodarji na 
podeželju, vrtnarji, cvetličar-
ji, peki in slaščičarji s svoji-
mi izdelki. Odprtje razstave 
s slavnostno podelitvijo spri-
čeval bo v četrtek ob 15. uri. 
Razstava bo obiskovalcem na 
voljo za ogled samo to popol-
dne od 15. do 20. ure.  

Vabijo na razstavo 
Mavrica poklicev
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici, ne v koloni, ne v 
enem izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravila P. F.                        
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LAŽJI 
SUDOKU

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 14. junija
18.00  OŠ Staneta Žagarja, valeta (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 15. junija
19.30 Aldo Nicolaj: HAMLET V PIKANTNI OMAKI (gostovanje v Kropi)

Četrtek, 16. junija
19.30 Martin McDonagh: SAMOTNI ZAHOD (gostovanje v Dobu)

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 14. 6., in sreda, 15. 6.
16.00, 18.00 NINJA ŽELVE: IZ SENC
21.30 PRIKLICANO ZLO 2
19.15 MOJ KRALJ
17.10 FAK JU, ŠOLA
20.40 WARCRAFT: ZAČETEK
17.20 TOP MAČEK – NA ZAČETKU, sinhro.
15.35 ANGRY BIRDS, sinhro.
19.00 HOUSTON, IMAMO PROBLEM!
20.00 PLANET SAMSKIH

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 14. 6., in sreda, 15. 6.
18.00, 20.40 PRIKLICANO ZLO 2
21.00 DENARNE IGRE
16.00, 18.15, 20.30 NINJA ŽELVE:  
IZ SENC
18.40 ALICA IZZA OGLEDALA
15.45 ALICA IZZA OGLEDALA, 3D

17.30, 20.00 WARCRAFT: ZAČETEK
18.20 MOŽJE X: APOKALIPSA
16.40 ANGRY BIRDS, sinhro.
15.30 ANGRY BIRDS, 3D, sinhro.
16.20 TOP MAČEK – NA ZAČETKU
21.10 SOSEDI 2

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 17. 6.
21.00 NADZOR Z NEBA

Sobota, 18. 6.
18.00 ODPRTO MORJE
20.00 NADZOR Z NEBA

Nedelja, 19. 6.
18.00 NADZOR Z NEBA
20.00 ODPRTO MORJE

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
14. 6.

Sreda 
15. 6.

Četrtek
16. 6.

Petek
17. 6.

Sobota
18. 6.

13/20 °C 13/24°C 15/27 °C 12/23 °C 11/24 °C

Nedelja 
19. 6.

Ponedeljek 
20. 6.

Torek
21. 6.

Sreda
22. 6.

Četrtek
23. 6.

11/23 °C 11/22 °C 12/24 °C 12/23 °C 11/25 °C

tedenski koledar
 vzhod zahod 

14. 6. tor. Vasilij 5.10 20.54

15. 6. sre. Vid 5.10 20.55

16. 6. čet. Beno 5.10 20.55

17. 6. pet. Dolfe 5.10 20.56

18. 6. sob.  Marko 5.10 20.56

19. 6. ned. Julijana 5.10 20.56

20. 6. pon. Silverij,  5.11 20.56

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Na stadionu Pod 
farovžem je bila v petek 6. 
prijateljska nogometna tek-
ma med FC Podbrezje in Ho-
kejsko reprezentanco Slove-
nije, ki so jo sestavljali kape-
tan Rok Tičar, igralci Žiga 
Jeglič, Andrej Tavželj, Robert 
Kristan, Robert Sabolič, Jan 
Urbas, Andrej Hebar, Anže 
Kuralt, Žiga Pavlin, Miha 
Brus in Anže Ropret, vodja 
strokovnega štaba je bil Bo-
štjan Goličič, trenerja pa Mar-
ko Miklavič in Elmir Selimo-
vić. Igralce je spodbujalo lepo 
število navijačev, ker pa je bil 
rezultat po dveh polčasih ize-
načen, so igrali podaljšek in 
končni izid je bil tri proti ena v 
korist hokejistov. »Sodeloval 
sem na vseh šestih tekmah in 
letošnja se mi je zdela še naj-
bolj zanimiva od vseh,« je ko-
mentiral Žiga Jeglič. »Vsa-
kič je tekma tudi dobrodelno 
obarvana, zato ima še večjo 
vrednost, poleg tega je za nas 
hokejiste tudi dober trening,« 

pa je dejal Rok Tičar. Tek-
mo je organiziral TVD Par-
tizan Podbrezje, predsednik 
društva Jernej Jeglič je pove-
dal, da je paraolimpijec in do-
mačin iz Podbrezij Darko Đu-
rić za dobrodelno dražbo po-
daril reprezentančno majico 
z zadnjega evropskega prven-
stva na Madeiri, na katerem 

je osvojil srebrno in bronasto 
medaljo. Sto dvajsetim evrom 
iz te dražbe se je pridružil še 
izkupiček od prodanih unika-
tnih polo majic s podpisi ho-
kejistov. Kot je povedal Jeg-
lič, bo šel zbrani denar v celo-
ti Rdečemu križu Podbrezje. 

Nogometno tekmo je so-
dil Janez Mohar, prvi udarec 

je izvedel Janez Gradišar, 
predstavnik največjega do-
natorja. Še pred tem je ba-
ritonist Gorenjskega okteta, 
domačin Tomaž Debeljak 
zapel slovensko himno. Do-
gajanje ob polčasu so pope-
strile članice plesne skupine 
Country mačke, po tekmi pa 
Duo King. 

Hokejisti tudi odlični nogometaši
Tradicionalna nogometna tekma v Podbrezjah med hokejisti, slovenskimi reprezentanti in nogometaši 
domačega kluba je bila tudi dobrodelna. 

Gledalci so videli kakovosten nogomet, hokejisti so nasprotnikov gol zatresli trikrat, ekipa 
FC Podbrezje pa enkrat. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Bitnje – Pohodniki iz Bitenj 
in nekaterih drugih krajev so 
se v soboto udeležili že dva-
najstega tradicionalnega po-
hoda Bitnje–Blegoš. Na pot so 
krenili ob štirih zjutraj z no-
gometnega igrišča v Spodnjih 
Bitnjah, se vzpeli na Planico 
in na Lavtarski vrh, se nato 
spustili v Selško dolino, kjer 
so mimo Luše in Sv. Lenar-
ta po stari vojaški cesti pris-
peli na Blegoš. Od 26 pohod-
nikov jih je 1562 metrov viso-
ki vrh doseglo 25. »To je bila 
najboljša udeležba na poho-
dih doslej,« je dejal vodja po-
hoda Darko Zavrl ob vrnitvi 
na bitenjsko igrišče, kamor 
jih je s Kala pripeljal avtobus 
in kjer so se okrepčali po oko-
li sedem ur dolgi poti. 

Tradicionalni pohod, ki 
so ga pred leti poimenova-
li po pokojnem vsakoletnem 
udeležencu Zmagu Cofu, 

so podprli KS Bitnje in več 
domačih sponzorjev. Med 
pohodniki je bil tudi letos 
najstarejši med njimi, Jože 
Jenko, ki si je že lani naložil 

osmi križ. Letos sicer ni pre-
hodil vse trase, a ostaja zvest 
tradiciji. »Na pohodu sem bil 
že šestnajstič: sprva smo ho-
dili na Ratitovec, potem pa se 

je na pobudo Braneta Tavčar-
ja, ki ima pod Blegošem poči-
tniško hišo, začelo hoditi na 
Blegoš,« je povedal najstarej-
ši udeleženec.  

Že dvanajstič iz Bitenj na Blegoš

Udeleženci pohoda Bitnje–Blegoš 2016 pri koči na Blegošu

Radovljica – Za otroke iz skupin, ki letos zapuščajo vrtec in 
bodo jeseni začeli hoditi v osnovno šolo, v VVZ Radovljica 
vsako leto pripravijo športno-zabavno prireditev z naslovom 
Mini olimpijada. Letos so jo prvič pripravili v popoldanskem 
času, z igrišča ob vrtcu pa preselili v športni park v Radovljico, 
kjer je za športne aktivnosti na voljo bistveno več prostora. 
Tekmovanja so se udeležili otroci in starši vseh sedmih enot 
vrtca iz občine Radovljica. Malčki so se navdušeno pomerili 
v različnih športnih aktivnostih, starši pa so glasno navijali.

Mini olimpijada pred odhodom v šolo
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Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom SPLAVAR-
JENJE NA SAVI, ki je bila objavljena v Kranjskih novicah 27. 
maja 2016, prejmejo:  vstopnico za  vožnjo s splavom Savus za 
eno osebo prejme Helena Vidmar iz Šenčurja, vstopnico za  
kopanje na bazenu Njivice (Radeče) prejme Berta Bertoncelj 
iz Selc, magnet splavarčka prejme Anica Lovišček iz Tržiča. 
Nagrajencem čestitamo.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

IZLETI
2. poletni pohod v Lobnico
Kokrica – Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 
Kokrica vabi na 2. poletni pohod v Lobnico, ki bo v soboto, 
18. junija. Pohodniki se boste zbrali ob 8. uri pred Domom 
krajanov na Kokrici in se odpeljali v Kokro, od tam pa odšli 
na kraj, kjer je med vojno delovala partizanska tiskarna z 
imenom Jošt.

Predstavitev dvojezične knjige dr. Bojana Knifica
Tržič – Danes, v torek, 14. junija, bodo v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja s predstavitvijo dvojezične knjige dr. Bojana Knifi-
ca Odkrit pogled in čvrst stisk rok sklenili prireditve v okviru 
praznovanja 50-letnice pobratenja med Tržičem in Sainte-
-Marie-aux-Minesom.

Poletna muzejska noč
Tržič – Tržiški muzej v okviru vseslovenske akcije Poletna 
muzejska noč v soboto, 18. junija, pripravlja prav poseben 
program. Ob 18. uri pripravljajo Otroško noč v muzeju, na 
kateri bodo otroci iskali skrite zaklade, poslušali pravljico, 
v muzeju prespali in se zjutraj prebudili v okolju, ki ga bo-
gatijo predmeti tržiške dediščine. Ob 21. uri sledi koncert 
družinskega tria Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Po koncertu va-
bijo še na strokovno voden sprehod po muzeju, na katerem 
bo mogoče podrobneje spoznati zgodbe iz življenja in dela 
tržiških usnjarjev in čevljarjev ter zgodovino slovenskega in 
tržiškega smučanja.

Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi v soboto, 18. ju-
nija, v Železarski muzej na Staro Savo na prireditev Poletna 
muzejska noč. Ob 20. uri se bo program začel z javnim vod-
stvom po razstavi Delavke železarne, nato pa se bo na Trgu 

na Stari Savi (v primeru dežja v dvorani Kolpern) nadaljeval 
z umirjenim glasbenim večerom – koncertom Romančice v 
izvedbi Romana Krajnčan kvarteta.

V Hiši čez cesto
Milje – V hiši čez cesto, Milje 11, bodo v četrtek, 16. junija, 
ob 19.30 zadnji literarni utrinki v tej sezoni. Vabijo vse, ki ste 
kdaj koli prebirali svoje pesmi, ker bodo pripravili izbor za 
pesniško zbirko. 

Praznik slovenstva
Škofja Loka – Ob 25. rojstnem dnevu samostojne države Slo-
venije pripravlja Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara 
Loka v soboto, 18. junija, ob 20. uri v Jurjevi dvorani, Stara 
Loka 64, pravi praznik slovenstva. Najprej bo zbrane nago-
vorila novinarka in zgodovinarka dr. Rosvita Pesek, odlična 
poznavalka obdobja, ko se je osamosvajala Slovenija, sledil 
pa bo koncert Prifarskih muzikantov, ki jih glasbeni kritiki 
uvrščajo med najboljše etno skupine na Slovenskem.

Sejem rabljenih gramofonskih plošč
Kranj – V dvorani Mestne knjižnice Kranj bo v petek, 17. juni-
ja, od 10. ure do 19.30 in v soboto, 18. junija, od 8.30 do 13.30 
potekal že 23. sejem rabljenih gramofonskih plošč.

Prikaz dela Čebelarskega društva Goriče
Tenetiše – V petek in soboto, 17. in 18. junija, bo obakrat z 
začetkom ob 10. in zaključkom ob 16. uri v počastitev kra-
jevnega praznika v prostorih Krajevne skupnosti Tenetiše 
prikaz dela Čebelarskega društva Goriče. V soboto bo pri 
čebelarju Jožetu Klemenčiču, ki ima čebelnjak nad cerkvijo 
v Tenetišah, dan odprtih vrat od 13. ure do 14.30. Čebelar bo 
prikazal točenje medu.

Za otroke
Preddvor – V TIC-u Preddvor lahko v soboto, 18. junija, otro-
ci ob 10. uri prisluhnejo pravljici z naslovom Povestica.

Kranj – V okviru delavnice Čarobni prsti bodo v četrtek, 16. 
junija, ob 17. uri otroci v Mestni knjižnici Kranj lahko ustvar-
jali papirnato ladjo.

PREDAVANJA

Naravne kopalne vode na Gorenjskem 
Bled – Jutri, v sredo, 15. junija, bo ob 20. uri v Infocentru 
Triglavska roža Bled predavanje mag. Mateje Poje in mag. 
Špele Remec - Rekar z Agencije Republike Slovenije za oko-
lje z naslovom Naravne kopalne vode na Gorenjskem.

Slovenci v gorskih enotah 1911–1918
Mojstrana – Slovenski planinski muzej vabi v petek, 17. ju-
nija, ob 19. uri v prostore muzeja v Mojstrani na predavanje 
in predstavitev opreme ter oborožitve gorskih enot avstro-

-ogrske monarhije z naslovom Slovenci v gorskih enotah 
1911–1918. Predaval bo David Švagelj.

OBVESTILA

11. Evropski teden trajnostne energije 2016  
v Mestni občini Kranj
Kranj – Od 13. junija pa do 17. junija 2016 potekajo 11. evrop-
ski trajnostni energetski dnevi 2016 (EU Sustainable Energy 
Days 2016). Lokalna energetska agencija Gorenjske bo da-
nes, v torek, 14. junija, od 9. do 15. ure organizirala infor-
mativno stojnico na Maistrovem trgu v Kranju. Obiskovalci 
bodo lahko preizkusili električno kolo, predstavnik ENSVET-
-a, ki občanom skozi vse leto nudi energetsko svetovanje, pa 
bo predstavil investicijske in neinvesticijske ukrepe, s kateri-
mi lahko v gospodinjstvih prihranimo energijo. V sodelova-
nju z različnimi podjetji, ki delujejo na Gorenjskem, pa bodo 
predstavljeni tudi uspešni projekti in storitve, ki jih nudijo.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj (MC) bo jutri, v 
sredo, 15. junija, ob 14.30 ob svetovnem dnevu osveščanja o 
nasilju nad starejšimi delavnica Osnove samoobrambe – 1. 
del. Število mest je omejeno. Prosijo za prijave na 082 058 
457 ali mck-prijava@luniverza.si. V četrtek, 16. junija, bo ob 
18. uri Alzheimer cafe: Možnosti sporazumevanja z osebo 
z demenco. Predavala bo Tonica Golobič iz Spominčic. V 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja bo danes, v torek, 14. 
junija, ob 18. uri predavanje Življenje med smrtjo in ponov-
nim rojstvom, v četrtek, 16. junija, pa ob 13. uri Osnovne 
pravice iz delovnih razmerij (Svet gorenjskih sindikatov) 
Prijave sprejema: Mojca Rozman, e-pošta: mojca.rozman@
luniverza.si, telefon: 04 280 48 00.

O urejanju statusa invalidne osebe s težavami v 
duševnem zdravju
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 14. junija, na brezplačno delav-
nico z naslovom Pogovor in svetovanje o urejanju statusa 
invalidne osebe s težavami v duševnem zdravju. Začetek 
delavnice bo ob 16. uri v prostorih Humana združenja (Old-
hamska 14). Predavala bo Nevenka Ropret.

Ekološka tržnica 
Škofja Loka – Razvojna agencija Sora jutri, v sredo, 15. juni-
ja, vabi na Ekološko tržnico Škofja Loka, ki bo potekala na 
Cankarjevem trgu od 16. ure dalje. S ponudbo prehranskih 
pridelkov in izdelkov se bodo predstavljale ekološka kmetija 
Šimn iz Dražgoš, ekološka kmetija Pr' Tonejčk iz Brezij ter 
ekološka kmetija Babnik iz Tolmina. Izbirali boste lahko med 
različnimi vrstami žit, moke, kosmičev, čajev, kruha in dru-
gih pekovskih izdelkov ter sveže in vložene zelenjave.

Srečanje invalidov in letovanje v Pineti
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča, da 
bo srečanje invalidov v soboto, 25. junija, ob 11. uri v domu 
krajanov na Primskovem s kulturnim programom in glasbo. 
Prijave, najkasneje do 15. junija, sprejemajo tudi za 10-dnev-
no letovanje v Pineti pri Novigradu (od 4. do 14. septembra). 
Vse dodatne informacije lahko dobite vsak torek in četrtek 
od 15. do 17. ure ter prvi ponedeljek v mesecu od 9. do 11. ure 
v prostorih društva ali po tel.: 04 202 34 33.

KONCERTI
Jubilejni koncert
Radovljica – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled z umetniško 
vodjo Slavico Magdič vabi na jubilejni koncert ob 15-letnici z 
gosti, ki bo v četrtek, 16. junija, ob 19.30 v Baročni dvorani Ra-
dovljiške graščine. Kot gost večera bo nastopil Mladinski pevski 
zbor Osnovne šole Žirovnica. Glasbena spremljava: Damjana 
Praprotnik – citre, Jožica Potočnik – klavir, Jernej Valant – har-
monika. Vstop je prost oz. s prostovoljnimi prispevki.

Lepše, kot je naša pesem, še nikoli slišal nisem
Begunje, Radovljica – Mešani pevski zbor Antona Tomaža 
Linharta iz Radovljice pod vodstvom Metke Magdič vabi na 
koncert z naslovom Lepše, kot je naša pesem, še nikoli slišal 
nisem. Koncert bo danes, v torek, 14. junija, ob 17.30 v Psihi-
atrični bolnišnici v Begunjah in v petek, 17. junija, ob 19. uri 
v Baročni dvorani Radovljiške graščine.

Koncert Big foot mame
Tržič – V soboto, 18. junija, se začenjajo letošnje Tržiške po-
letne prireditve, ki jih bodo ob 21. uri začeli s koncertom 
Big foot mame v Amfiteatru Gorenjske plaže. Koncert bosta 
začinili dve mladi tržiški skupini Modeli stare šole in Paraziti 
P13. Vstop je prost. 

Dogajanje na področju dimni-
karskih storitev, predpisanih 
s strani države Slovenije, na 
podlagi izkušenj in zakonov, 
ki so v veljavi v posameznih de-
želah EU, niso v čast vodstvu 
naše dežele. Nov dimnikarski 
zakon je le lobistično zakon-
sko skrpucalo, ki ima en sam 
namen: pod krinko varovanja 
zdravja in življenja iz drža-
vljanov iztisniti čim več denar-
ja za pooblaščene, strokovno 
usposobljene koncesionarje/
dimnikarje, ki skrbijo za svoj 
žep. 
Čemu služi evidenca novo 
vgrajenih kotlov in vpis v regi-
ster naprav? Koristi ima samo 
koncesionar. Redni letni servis 
plinskega kotla uporabnik ved-
no naroča pri pooblaščenem 
serviserju. Kakšno dodatno 
vrednost doda dimnikar? Če 
plinski kotel eksplodira, je kri-
vec s strani dimnikarja takoj 
določen: lastnik/hišnik, ki ni 
naročil pregleda in čiščenja.
Zakaj meritve montiranih to-
plotnih naprav oziroma kotlov 
s strani dimnikarjev? Novemu 
kotlu je vedno priložen atest o 
izkoristku, delovanju, servisi-
ranju. Servis kotla ni stvar di-
mnikarja, ampak pooblaščene-
ga strokovnega serviserja.
Nov lobističen predlog je merje-
nje izkoristka kotla, kurjenega 

Nov dimnikarski 
zakon

z drvmi ali lesno maso. Takšne 
meritve potekajo o ustrezno 
opremljenih laboratorijih in ob 
različnih pogojih, dimnikar pa 
jih bo opravil kar na instalira-
nem kotlu, zato se že dogovar-
jajo o nakupu instrumentov, 
da bodo meritev lahko opravili 
v nekaj minutah.
Na redni pregled kotla, kurje-
nega z drvmi, dimnikar pri-
de s sesalcem za prah, krtačo 
in lopatico. Ostrga naložene 
obloge na dostopni steni ku-
rišča, jih posesa, eventualno 
očisti dimnik in napiše račun 
za petnajstminutno prisotnost 
in kotel je očiščen za nasled-
nje tri mesece, do naslednjega 
pregleda. Koncesionarji imajo 
namreč po več deset tisoč dode-
ljenih uporabnikov. Vsakokrat 
seveda obračuna kilometrino.
Kranjski koncesionar kot pred-
sednik sekcije dimnikarjev 
intenzivno pomaga prenašati 
ustrezne predpise iz EU v Slo-
venijo – seveda le tiste, ki so za 
dimnikarski lobi prijazne. Za 
posamezne kurilne naprave so 
v EU priporočeni pregledi na 
pet let, pri nas kar nekajkrat le-
tno. Očitno so naše kurilne na-
prave bistveno drugačne, manj 
kvalitetne in zelo nevarne, 
čeprav so jih večinoma izdelali 
priznani evropski izdelovalci. 
Nam bodo dimnikarji za malo 
učinka (eventualno očiščen di-
mnik) pobrali veliko denarja!?

Janez Jereb, Kranj

Kranj – V tednu trajnostne energije, ki poteka med 13. in 17. 
junijem, je na območju celotne Evropske unije organiziranih 
veliko informativnih aktivnosti, kjer energetske agencije, javni 
organi, zasebne družbe, nevladne organizacije in industrijska 
združenja predstavljajo energetske in podnebne cilje EU. Le-
tos je namreč evropski teden trajnostne energije namenjen 
potrošnikom, javnemu sektorju in drugim energetskim upo-
rabnikom, ki bodo z večjo ozaveščenostjo in spremembo 
vedenjskih vzorcev sledili viziji za prihodnost s čim manj-
šim ogljičnim odtisom. Tudi v Kranju bo Lokalna energetska 
agencija Gorenjske (LEAG) danes, 14. junija, med 9. in 14. 
uro organizirala informativno stojnico na Maistrovem trgu. 
Energetski svetovalec Jožef Pogačnik bo občanom na voljo za 
energetsko svetovanje, predstavil bo investicijske in neinve-
sticijske ukrepe, s katerimi lahko v gospodinjstvih prihranimo 
energijo. Več o aktivnostih in projektih, ki jih izvaja Lokalna 
energetska agencija Gorenjske, si lahko ogledate na spletni 
strani www.leag.si.

Evropski teden trajnostne energije
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Prodajni inženir (strojna smer) m/ž (Maribor, Ljubljana) 
Sprejmemo samostojno, dinamično, odgovorno in vztrajno osebo za delovno mes-
to prodajni inženir. Pričakujemo sodelavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične 
smeri, zelo zaželeno strojništvo, z najmanj 5-letnimi izkušnjami z enakega/podob-
nega delovnega mesta, dobrim znanjem angleškega jezika. Nudimo dobre delov-
ne pogoje in dolgoročen poslovni odnos. M&M Intercom, d. o. o., Letališka cesta 33f, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 7. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v nabavi/kooperaciji m/ž (Križe) 
V prvem letu boste večino dela opravljali v pisarni, po enem letu pa večji del na te-
renu (obiski kooperantov in dobaviteljev, usklajevanje dobavnih rokov, dostava in 
prevzem blaga, usklajevanje naročil in reševanje reklamacij). Poročali boste vodji 
nabave in kooperacij. Intec MKD, d. o. o., Retnje 1a, 4294 Križe. Prijave zbiramo do 8. 
7. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Projektni vodja m/ž (Kranj) 
Osnovne naloge vključujejo: vodenje projektov, planiranje nalog in določanje ter 
usklajevanje resursov, vodenje, planiranje, izboljšava, organiziranje in koordini-
ranje projekta ter projektnega tima, kontrolirano upravljanje sprememb, izdela-
va projektnih poročil in analiza učinkovitosti (KPI). Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 24. 6. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni prodajnik za pomorski in zračni promet m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: visoko ali višjo izobrazbo ustrezne smeri, aktivno znanje angleškega 
jezika, zaželene delovne izkušnje z delovnega področja, komunikacijske veščine. 
Interlogis, d. o. o., Struževo 66, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 7. 2016. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo strojne smeri ali druge ustre-
zne tehnične smeri, samostojnost pri delu, zanesljivost, natančnost, urejenost, ak-
tivno znanje angleškega jezika; zaželene izkušnje z delom v proizvodnem podje-
tju na področju razvoja in tehnologije. Ponujamo vam zaposlitev za nedoločen 
čas s trimesečnim poskusnim delom v mednarodnem podjetju. DOM-TITAN, d. d., 

Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 24. 6. 2016. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Ljubljana in Kranj) 
Pridružite se našemu poslanstvu in nam pomagajte modo približati vsakemu kup-
cu kot prodajalec/modni svetovalec (XYZ Premium fashion store) Sportina Bled, d. 
o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 17. 6. 2016. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Gostilna Bor v Kranjska Gori k sodelovanju vabi dinamično in fleksibilno osebo za 
delovno mesto natakar. HIT Larix, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Pri-
jave zbiramo do 8. 7. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Visoki varnostni inženir m/ž (Železniki) 
Zahteve: visoka ali univerzitetna izobrazba za varnostnega inženirja, inženirja 
varstva pri delu, varstva okolja ali druga enakovredna izobrazba, 3 leta ustreznih 
delovnih izkušenj, osnovno znanje računalništva, znanje tujega jezika, strokovni iz-
pit iz varstva pri delu in strokovni izpiti iz požarnega varstva, zaželen opravljen an-
dragoški tečaj in poznavanje ACAD-a. Domel, Elektromotorji in gospodinjski apa-
rati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 20. 6. 2016. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Upravljavec stroja za brizganje plastike m/ž (Radomlje) 
Pričakujemo 3 leta izkušenj enakega oziroma primerljivega delovnega mesta, poz-
navaje procesa, orodij ter delovnih priprav in naprav za brizganje plastike, samos-
tojno izvajanje dela, sposobnost timskega dela, inovativnost ter zanimanje za nova 
znanja, natančnost, zanesljivost in odgovornost za kakovostno izvedbo dela. Zapo-
slitev za nedoločen čas, polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Biplast, d. 
o. o., Kamniška 24, 1235 Radomlje. Prijave zbiramo do 24. 6. 2016. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Pogodbeno sodelovanje m/ž (s. p.) - Opravljanje storitev prodje v traf ki v Kra-
nju in Črni na Koroškem (Kranj, Črna na Koroškem) 
Iščemo samostojnega in uspešnega poslovnega partnerja, za opravljanje storitev 
prodaje v trafiki v Kranju in trafiki v Črni na Koroškem. Tobačna 3dva, trgovsko pod-
jetje, d. o. o., Cesta 24. junija 90, 1231 Ljubljana Črnuče. Prijave zbiramo do 19. 6. 
2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Višji kadrovski referent m/ž (Brnik) 
Iščemo kandidata/kandidatko za redno delo, polni delovni čas, za določen čas – na-
domeščanje porodniške odsotnosti, v oddelku kadrovske službe. Zahtevana višja 
strokovna izobrazba, najmanj dve leti in pol primerljivih delovnih izkušenj, pozna-
vanje delovnopravne zakonodaje, znanje angleškega jezika in računalniška pisme-
nost. Adria Airways, d. d., Zg. Brnik 130h, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 16. 6. 2016. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

6 KM iz Kranja oddam 27 m2 stano-
vanja, samostojen objekt z vrtom, tel.: 
04/23-10-001  
 16002104

HIŠE
PRODAM

V CENTRU na Blejski Dobravi prodam 
starejšo hišo z lepo parcelo, 1.300 m2, 
cena po dogovoru, tel.: 041/811-364  
 16002097

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

100 M3 bukovih drv, debelo cepljena, 
cena 45 EUR/m3, tel.: 031/785-236  
 16002110

BUKOVA drva in sejano zemljo, tel.: 
040/303-472 16002064

SUHA bukova drva, tel.: 041/767-
339 16002046

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MLADINSKO gorsko kolo 24 col., 
malo rabljeno, dobro ohranjeno, tel.: 
04/57-23-564, 040/652-460 16002106

PODARIM

KAJAK, model prijon, fitnes napravo in 
mizo za namizni tenis, tel.: 041/415-
774 16002114

TURIZEM
ODDAM

V BARBARIGI oddam apartma za leto-
vanje, tel.: 041/680-201, Sonja  
 16002105

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ROTACIJSKO kosilnico Sip 135, tel.: 
041/980-371 16002116

SAMOHODNI obračalnik Reform, tel.: 
041/895-260  
 16002113

SAMONAKLADALKO Sip 16, ALU 
stranice, tel.: 040/212-819 
 16002108

ŠKROPILNICO 400 lit., 10 m, pred-
setvenik 180 cm, manjši šrotar in od-
dam 5 boksev za konje, tel.: 041/706-
526 16002103

KUPIM

TRAKTOR, lahko je Zetor, Deutz, 
Ursus, Feerguson ali podobno, tel.: 
031/851-485 
 16002045

PRIDELKI
PRODAM

KRMILNI krompir, tel.: 041/948-063  
 16002112

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 MLEČNE koze, navajene paše, tre-
nutno ne molzejo, in mlade sussex pi-
ščance ter zajce, tel.: 041/632-881  
 16002098

KOKOŠI - jarkice, rjave, črne in gra-
haste barve pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, tel.: 041/710-113  
 16001993

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Tibaot Zlatko, 
Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-21-
401  
 16000704

PETELINE, črne, jerebičaste štajer-
ske, tel.: 041/724-123 16002100

RACE tekačice in pekinške, ugodno, 
tel.: 041/632-881 16002099

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 041/709-312 16002107

TELIČKO križanko, staro 14 dni, tel.: 
041/873-497 16002115

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 7 dni, tel.: 
041/271-294 16002109

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AGRARNA skupnost Smokuč - Rodi-
ne, Smokuč 23, Žirovnica, išče pastirja 
za pašo živine na planini Zelenica, tel.: 
041/603-208  
 16002117

IŠČEM

IŠČEM DELO – kot je pakiranje ali 
priložnostno delo na kmetiji, samo ob 
koncih tedna, tel.: 040/188-791 
 16002119

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 16001598

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, fasade, adaptacije, tlako-
vanje dvorišča, ograje, kamnite škarpe 
in dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
SGP Beni, d.o.o., Struževo 7, Kranj, 
041/561-838, www.sgp-beni.si 
 16001767

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  
 16002005

HITRA in učinkovita izterjava in zava-
rovanje terjatev. Ureditev financiranja. 
Finančno svetovanje Robert Nograšek, 
s.p., Breg ob Savi 26, Mavčiče, tel.: 
041/396-563, 031/351-888 
 16001945

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 16001757

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  
 16002009

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 16002002

ZASEBNI STIKI
PODJETNIK zeli spoznati prijazno, 
zvesto dekle brez otrok, do 47 let, 
031/505-495, www.zau.si  16002047

ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 16002008

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

14. MAJA 2016 sem v Cerkljah v 
osnovni šoli izgubila očala z dioptrijo, 
v etuiju, tel.: 040/245-330 16002102

RAZNO
PRODAM

1000 LIT. cisterno za olje ITPP Ribni-
ca, možna dostava, tel.: 041/724-123  
 16002101

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na 
paleti, z ventilom, odlično za vodo, mo-
žna dostava, tel.: 041/320-70116002111

GUMIJASTI čoln z motorjem Tohatsu 
5, žensko kolo, 3 kg jeklenko, tel.: 
041/364-504 16002121

OSOVINO za traktorsko prikolico, trak 
vilic za obračalnik, tel.: 041/364-504  
 16002120

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.

Žalost in hvaležnost 
lahko izrazite z objavo
osmrtnice ali zahvale
v različnih velikostih.

Naročila sprejemamo
po faksu: 04 201 42 13
ali po e-pošti:
malioglasi@g-glas.si

Rezultati 47. kroga – 12. junija 2016
8, 12, 22, 32, 34, 37, 38 in 20

Loto PLUS: 2, 21, 22, 31, 33, 35, 38 in 16
Lotko: 1 1 3 2 8 0

Sklad 48. kroga za Sedmico: 3.060.000 EUR
Sklad 48. kroga za PLUS: 200.000 EUR

Sklad 48. kroga za Lotka: 1.180.000 EUR

LOTO

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom KUHAJMO 
KOT CHEFI, ki je bila objavljena v Preddvorskem glasu 27. maja 
2016, prejmejo bon Monokel Optike. Ti nagrajenci so: Anica 
Gortnar iz Kranja, Darja Šarabon iz Tržiča in Janez Šolar iz Že-
leznikov. Nagrajencem čestitamo.

PredODMEV
Jesenice – Klub jeseniških študentov vabi v petek, 17. junija, 
ob 21. uri na Staro Sabo na predODMEV, koncert mladih 
rokovskih skupin in posameznikov iz bližnje okolice. V pri-
meru dežja bo koncert v Kolpernu.

RAZSTAVE
Dve razstavi v Loškem muzeju
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 15. junija, bo ob 19. uri v Galeriji 
na gradu Loškega muzeja odprtje razstave Vmesni prostor 
– Refleksija čipke v sodobnih umetniških vizualnih praksah. 
Isti dan bo prav tako ob 19. uri v galeriji Hodnik Loškega 
muzeja tudi odprtje razstave Vitrina meseca – razstava Fila-
telističnega društva Lovro Košir.

Samostojna Slovenija
Tržič – V Galeriji Atrij Občine Tržič bo v četrtek, 16. junija, ob 
18. uri odprtje razstave z naslovom Samostojna Slovenija.

Naše tovarne, naš ponos
Kranj – V četrtek, 16. junija, bo ob 19. uri v Galeriji Mestne 
hiše v Kranju, Glavni trg 4, odprtje skupne razstave muzejev 
Gorenjske Naše tovarne, naš ponos industrijska dediščina 
Gorenjske. V kulturnem programu bo nastopil kvartet klari-
netov Glasbene šole Kranj.

Dediščina Rutarjana Stanka Koširja
Kranjska Gora – V Liznjekovi domačiji na Borovški cesti 63 
bodo v soboto, 18. junija, ob 18. uri odprli medinstitucional-
no razstavo Dediščina Stanka Koširja. Odprtje razstave se 
bo nadaljevalo v muzejski večer.

PREDSTAVE

Optimist
Kranj – V dvorani Mestne knjižnice Kranj bo danes, v torek, 
14. junija, ob 19. uri v organizaciji KUD Figura predstava, 
absurdna drama Domija Vrezca Optimist.
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Anketa

Meli Hajdinjak:

»Slamniki so mi sicer zelo 
všeč, a se mi zdi, da meni 
nobeden ne pristoji, zato ga 
ne nosim. Na stojnicah si jih 
bom danes ogledala, morda 
si kakšnega izberem.« 

Vlasta Limoni:

»Slamnika ne nosim, saj se 
mi zdi, da mi ne pristojijo, si 
jih pa ženske vse pogosteje 
nadenejo, čeprav so kar dra-
gi. Včasih so jih Domžalčan-
ke šivale tudi doma, danes pa 
to znajo le še redke.«

Petra Korošec:

»Imam domžalski slamnik in 
ga rada nosim – kot modni 
dodatek in zaščito pred son-
cem pa tudi zaradi tradicije, 
saj bi morali biti Domžalčani 
nanjo ponosni. Ročno izdela-
ni se mi ne zdijo dragi.«

Vesna Skok:

»En slamnik imam doma in 
ga v močnem soncu rada no-
sim. Predvsem zaradi zaščite, 
kot modni dodatek pa ne, ker 
se mi zdi, da mi ne pristoji. A 
kakor je sonce nevarno, sla-
mnike še premalo nosimo.«

Jasna Paladin

V Domžalah, zibelki slamni-
karstva pri nas, so v soboto 
pripravili zdaj že tradicio-
nalni slamnikarski sejem. 
Nekaj Domžalčanov smo ob 
tem vprašali, ali imajo svoj 
slamnik in ob kakšnih prilo-
žnostih si ga nadenejo. 

Slamniki vse bolj 
priljubljeni 

Vinko Dimec:

»Doma imam kar nekaj sla-
mnikov in jih redno nosim 
kot zaščito pred soncem. Zdi 
se mi, da znova postajajo vse 
bolj priljubljeni. Za mlade je 
to moda, za nas, starejše, pa 
potreba.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo 
krajevne plohe in nevihte. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, 
popoldne se bo delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodnik. V četrtek 
bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na zahodu Gorenjske, 
kjer bodo tudi krajevne plohe. Spet bo pihal jugozahodnik.

Jasna Paladin

Domžale – Slamnikarski se-
jem, ki v Domžalah postaja 
ena od tradicionalnih pri-
reditev, je v sodelovanju z 
občino organiziral Slamni-
karski muzej, ki deluje pod 
okriljem Kulturnega doma 
Franca Bernika Domžale, 
zato je čast – natanko ob 12. 
uri odpreti letošnjo sezono 
nošenja slamnikov – pri-
padla županu Toniju Dra-
garju, direktorici kulturne-
ga doma Cveti Zalokar in 
častnemu občanu dr. Mi-
roslavu Stiplovšku.

Številni obiskovalci so se 
tudi letos lahko sprehodi-
li med stojnicami, na kate-
rih so pletli kite iz slame, 
šivali slamnike, prikazova-
li prekrivanje streh s sla-
mo in izdelovanje najra-
zličnejših slamnatih pred-
metov, za otroke so pripra-
vili delavnice, žitno zgod-
bo pa so organizatorji letos 
nadgradili tudi s ponudbo 
ekološko pridelanih žitnih 
izdelkov. Na sejmu je so-
delovalo tudi nekaj razsta-
vljavcev iz Hrvaške in Srbi-
je. Ker so slamniki vse bolj 
priljubljen modni dodatek, 
tudi letos ni manjkala mo-
dna revija – pripravili so jo 

v štirih različnih tematskih 
sklopih, in sicer poletne ob-
leke z lahkotnimi slamni-
ki, mehiška tradicionalna 
noša v posodobljeni obliki, 
solinarski slamniki za vsa-
kodnevno modo in večerne 
obleke z elegantnimi sla-
mniki. Slamniki pa so tes-
no povezani tudi s tradicijo 

in ročnim delom. Tistih, ki 
ga še znajo sešiti, ni prav 
veliko, zato na sejmu tudi 
tokrat ni manjkala Joži Ko-
šak, mojstrica šivanja sla-
mnikov in tista, ki svo-
je znanje rada prenaša na 
druge. »Da sešijem en sla-
mnik, potrebujem približ-
no deset minut, a se lahko 

tudi kaj zatakne, tako da se 
pogosto ne da izogniti pa-
ranju. Tale sto petdeset let 
star šivalni stroj namreč 
včasih rad malce ponaga-
ja,« nam je povedala med 
šivanjem slamnika, ob tem 
pa dodala, da so obiskoval-
ci ob njeni stojnici zelo ra-
dovedni.

Odprli sezono slamnikov
V Domžalah so kljub muhastemu vremenu izpeljali že četrti slamnikarski sejem in s tem spomnili na 
bogato dediščino slamnikarstva, ki je v preteklosti zaznamovala Domžale z okolico.

Slamnikarstva v Domžalah ni brez Joži Košak in tudi letos je bilo pred njenim šivalnim 
strojem veliko radovednežev.

Mateja Rant

Bled – Nov ponudnik avto-
busnih prevozov FlixBus 
bo sredi meseca šest sloven-
skih mest, med njimi tudi 
Bled, neposredno povezal 
s 35 kraji v Nemčiji, Avstri-
ji, Italiji in na Hrvaškem. Za 
slovenske potnike se tako 
odpira široka evropska mre-
ža avtobusnih prevozov, ki 
jo ta čas sestavlja približ-
no 100 tisoč dnevnih pove-
zav do 800 destinacij. Tudi 
z Bleda bodo potniki lahko 
med drugim do sedemkrat 
dnevno dosegli München, 
Dunaj, Berlin, Milano, Be-
netke in številne destinaci-
je na hrvaški obali. Potniki 
bodo iz Slovenije lahko ne-
posredno potovali do 35 de-
stinacij, s prestopom pa do 

200. Vozovnice, za katere bo 
treba odšteti od petih evrov 
navzgor, vključujejo brez-
žično internetno povezavo, 
vtičnice med sedeži, zago-
tovljen sedež brez dodatne 
rezervacije in z več prosto-
ra za noge. Potnikom poleg 
klasičnega nakupa vozovnic 
na avtobusnih postajah in v 
turističnih agencijah ponu-
jajo tudi spletni nakup ter 
brezplačno spreminjanje in 
odpoved vozovnice do 15 mi-
nut pred odhodom. Potniki 
lahko vozovnico kupijo tudi 
preko mobilne aplikacije 
FlixBus-App, spontani upo-
rabniki pa tudi pri vozniku. 
Prevoznik FlixBus se je raz-
vil iz nemškega startup pod-
jetja, ki je samo lani po Evro-
pi popeljal približno dvajset 
milijonov potnikov.

FlixBus tudi na Bledu

Vilma Stanovnik

Planica – Minuli petek je 
v Cancunu potekal kon-
gres Mednarodne smučar-
ske organizacije, na kate-
rem so odločali tudi o or-
ganizatorjih svetovnih pr-
venstev FIS v letih 2020 in 
2021. Planici so zaupali vlo-
go gostitelja svetovnega pr-
venstva v poletih leta 2020, 
naskok na organizacijo sve-
tovnega prvenstva v nordij-
skih disciplinah pa ni uspel. 
Predsedstvo FIS je z enajsti-
mi glasovi izbralo nemški 
Oberstdorf, norveški Tron-
dheim je prejel štiri glaso-
ve, Planica pa dva. »V igri 
smo imeli dve nominaciji. 
Morda je tudi to pretehtalo, 
da so nam najprej nameni-
li glas za prvenstvo v poletih, 

pri drugi nominaciji pa so 
odločili drugače. Pri odloča-
nju upoštevajo marsikaj, ra-
zne prijateljske naveze, veli-
kost države, proračun ... in 
očitno je bila tudi tokrat veli-
kost pomembnejša od srca, 
strasti in vztrajanja pri orga-
nizaciji,« je po razglasitvi re-
zultatov povedal predsednik 
Smučarske zveze Slovenije 
Enzo Smrekar. »Razočaran 
sem predvsem zato, ker smo 
največ upov polagali v nor-
dijsko svetovno prvenstvo. 
Malo nas tolaži, da imamo 
polete leta 2020, a bistveno 
je, da nam ne zmanjka upa-
nja, poguma in volje, da v 
prihodnosti končno kdaj do-
bimo svetovno prvenstvo v 
nordijskih disciplinah,« pa 
je poudaril ambasador Pla-
nice Franci Petek.

Planica dobila polete

Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja, Združenje borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka in založba Modrijan jutri, 15. junija, 
ob 19. uri v Kašči v Škofji Loki pripravljajo srečanje s prvim 
predsednikom Slovenije Milanom Kučanom in zgodovinarjem 
dr. Božom Repetom, avtorjem knjige Milan Kučan, prvi pred-
sednik. Pogovor z gostoma bo vodila Milena Sitar.

Prvi predsednik jutri v Škofji Loki
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