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

Obnova  
železniške postaje
V uporabo so predali obnovljeno 
Železniško postajo Medvode, v ka-
teri ima svoje prostore turistično-
-informacijski center. To je prvi 
primer, ko je lokalna skupnost 
prevzela upravljanje in skrbništvo 
postajne stavbe.

6

ŠPORT

Poljak ugnal naše orle
Poljski smučarski skakalec Kle-
mens Muranka je v petek in sobo-
to slavil na tekmah celinskega po-
kala, ki ju je ob uvodu v novo med-
narodno sezono na skalnici v Kra-
nju pripravil SK Triglav. »Zelo sem 
srečen, ker so mi uspeli lepi sko-
ki,« je dejal Muranka.

9

KRONIKA

Leskovšku  
odpravili pripor
Ljubljansko okrožno sodišče je za 
Škofjeločana Draga Leskovška, 
njegovo ženo Alino in soobtože-
nega Marka Kerna, ki jim sodijo 
zaradi domnevne trgovine z lju-
dmi in nezakonitega prometa z 
orožjem, odpravilo pripore.

12

ZADNJA

Nov večinski  
lastnik žičnic
Kranjskogorske žičnice imajo no-
vega večinskega lastnika, to je po-
stala družba Skiways. Pred krat-
kim je kupila še 39-odstotni delež, 
ki je bil v lasti Anthonyja Tomaži-
na, tako da ima sedaj skupaj že 
okrog 80-odstotni delež.

24

VREME

Danes in jutri bo delno ja-
sno s spremenljivo oblačno-
stjo. Popoldne bodo možne 
krajevne nevihte. V četrtek 
bo večinoma suho.

17/30 °C
jutri: delno jasno

Aleš Senožetnik

Velika planina – Evropsko pr-
venstvo v gorskih tekih, ki ga 
je ta konec tedna gostil Ka-
mnik, je postreglo s težko 
tekmo v konkurenci najbolj-
ših tekačev stare celine, svo-
je pa so dodali še glasni na-
vijači in čudovita kulisa pa-
šnikov Velike planine, kjer 
je bil cilj vzpona. Ženske 

so morale na oseminpolki-
lometrski progi premaga-
ti 1035 metrov višinske raz-
like, moški pa na 12-kilome-
trski progi 1295 metrov. S 
tehnično zahtevno progo od 
Godiča do Gradišča, najvišje 
točke Velike planine, je s ča-
som 1:02,51 najhitreje opra-
vil Italijan Xavier Chevrier. 

Elita gorskih 
tekačev v Kamniku
Minuli konec tedna je potekalo evropsko 
prvenstvo v gorskih tekih na Veliko planino.

Priloga:

Loške novice

49. stran

Andraž Sodja

Radovljica – Na okrajnem 
sodišču v Radovljici se je 
včeraj šest dražiteljev pote-
govalo za objekte hotela Pod 
Voglom v Bohinju, ki jih je 
sodišče prodajalo na zahte-
vo upnika Adriatic Sloveni-
ca. Hotel Pod Voglom, ki de-
luje kot hostel v upravljanju 
agencije Pac Sports, je bil 
tako kot hotel Bellevue v lasti 
podjetja Finadria, ki je bilo 
v lastništvu Japca Jakopina, 
hotela pa sta bila garancija v 
zgodbi Seawaya.

Na dražbo se je sicer pri-
javilo sedem dražiteljev, a je 
eden od njih prepozno polo-
žil varščino, zato mu ni bilo 

dovoljeno sodelovati. Tudi 
sicer je glavna bitka poteka-
la med zastopnikom upnika 

Adriatic Slovenica, ki je zvi-
ševal ceno, ter zastopniko-
ma podjetij Pokljuka, d. o. 

o., in Šumer, d. o. o. Izklic-
na cena hotela in pripada-
jočih objektov je bila osem-
sto tisoč evrov, po vrsti zviše-
vanj pa je najvišjo ceno, kar 
1,09 milijona evrov, ponu-
dilo z ljubljansko nadškofi-
jo oziroma njenim podje-
tjem Metropolitana poveza-
no podjetje Pokljuka, ki je 
marca letos za 720 tisočakov 
že kupilo hotel Bellevue. Kot 
je po zaključku dražbe pove-
dal direktor podjetja Poklju-
ka Marko Matjašič, jih vese-
li, da jim je uspelo tudi dru-
gič. »Sledimo svojim ciljem. 
Razvijali bomo obe destina-
ciji, to je bila tudi naša želja.« 

Tudi hostel v roke nadškofije
Na radovljiškem okrajnem sodišču se je včeraj uspešno zaključila dražba hotela oziroma hostla Pod 
Voglom v Bohinju, ki ga je zaradi dolgov podjetja Finadria, povezanega z Japcem Jakopinom, na 
zahtevo upnika, zavarovalnice Adriatic Slovenica, prodajalo sodišče.

Hostel Pod Voglom je namenjen vsem generacijam, 
predvsem tistim, ki iščejo športne aktivnosti.

44. stran

Mateja Rant

Ljubljana – Splošno maturo 
je v spomladanskem roku na 
83 šolah po Sloveniji oprav-
ljalo 6376 kandidatov, od 
tega se je v gorenjski regi-
ji splošne mature udeležilo 
624 kandidatov. Maturan-
tov, ki so prejeli spričevala s 
pohvalo, kar pomeni, da so 
na splošni maturi dosegli od 
30 do 34 točk, je 260, priha-
jajo pa s 43 gimnazij. Najvišji 
možni splošni uspeh je letos 
doseglo 15 kandidatov, med 
njimi Miha Katrašnik z Gi-
mnazije Škofja Loka in Neža 
Žerjav z Gimnazije Jesenice.

Od 5699 kandidatov, ki 
so splošno maturo opravlja-
li prvič, jih je izpite uspešno 
opravilo 5326 ali 93,45 od-
stotka; lani je bilo uspešnih 
94,4 odstotka. V povprečju 
so dosegli 20,1 točke. Kan-
didati lahko v treh dneh po 
objavi rezultatov na Državni 
izpitni center oddajo zahte-
vo za vpogled v izpitno doku-
mentacijo. Najkasneje na-
slednji dan po opravljenem 
vpogledu v izpitno doku-
mentacijo lahko vložijo ob-
razložen pisni ugovor na na-
čin izračuna izpitne ocene 
ali obrazložen pisni ugovor 
na oceno, državna komisija 

za splošno maturo pa o ugo-
voru odloči v šestdesetih 
dneh po prejemu pisne vlo-
ge. Kandidati se k jesenske-
mu izpitnemu roku splošne 
mature na šoli lahko prijavi-
jo še danes. 

Pretekli teden so bili znani 
tudi rezultati mednarodne 
mature, ki jo je na Gimna-
ziji Kranj opravljalo 21 dija-
kov, vsi uspešno. Med njimi 
je tudi 12 zlatih maturantov. 
V povprečju so dijaki kranj-
ske gimnazije dosegli 39,38 
točke, kar je za 4,62 odstotne 
točke bolje kot lani.

Na Gorenjskem dva »diamantna«
V srednjih šolah so včeraj podelili letošnja maturitetna spričevala. Maturo je 
v spomladanskem roku uspešno opravilo več kot 93 odstotkov kandidatov,  
15 jih je doseglo vse možne točke, od tega devet deklet in šest fantov.

Letošnja »diamantna« maturanta na Gorenjskem: Miha Katrašnik z Gimnazije Škofja Loka 
in Neža Žerjav z Gimnazije Jesenice  44. stran
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Avokadovo olje z zaščitnim faktorjem med 2 in 6 bo našo kožo 
zaščitilo pred soncem, hkrati pa jo bo zmehčalo, nahranilo, 
navlažilo, ji dalo sijaj in jo zaščitilo pred izgubo vlage. Zaradi 
številnih vitaminov, mineralov in maščobnih kislin ga pogos-
to imenujemo tudi zeleno zlato, saj pomaga tudi pri tvorbi 

kolagena in vitamina D. V poletnih 
dneh pa moramo kožo negovati tudi 
po sončenju, za kar je idealno 100-od-
stotno naravno olje grozdnih pešk, 
najmočnejši antioksidant, ki ga naj-
demo v naravi. Olje grozdnih pešk bo 
preprečilo nastanek prostih radikalov 
in tako zavrlo proces staranja kože, ki 
je pogosta posledica sončnih žarkov in 
prekomernega sončenja. Izjemno po-
membno je, da za nego kože izberemo 
100-odstotno naravna hladno stiskana 
olja, ki imajo vse aktivne sestavine in 
tako koži privoščimo le najboljše.
Naročniku Gorenjskega glasa podar-
jamo 50 ml 100-odstotno naravnega 
avokadovega olja Yanumi. Nagradno 
vprašanje: Kakšno je drugo ime za av-

okadovo olje? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 
19. julija 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na kotiček@g-glas.si.

Naravna zaščita pred soncem – stoodstotno 
naravno avokadovo olje Yanumi
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Knjigo prejme METKA BERCE iz Selc.

AKTUALNO info@g-glas.si

Matevž Pintar

V Begunjah je področje tu-
rizma in gostinstva razno-
liko. V tokratni anketi smo 
spraševali, ali menijo, da so 
dane možnosti dovolj izkori-
ščene. Elan je danes povsem 
drugačno podjetje, kot je bil 
pred dvema letoma in pol. 
Zaradi širitve proizvodnje 
zaposlujejo nove sodelavce, 

sestavljajo ga štiri divizije: 
zimska, navtična, vetrna in 
divizija Elan Inventa, kjer iz-
delujejo predvsem zložljive 
tribune za športne objekte. 
Zanimalo nas je, ali krajani 
menijo, da bo novim lastni-
kom uspelo Elanu vrniti stari 
sijaj. V anketi je sodelovalo 61 
tamkajšnjih prebivalcev.

Da so dane možnosti na po-
dročju turizma in gostinstva 

dovolj izkoriščene, meni 26 
odstotkov sodelujočih, dob-
ri dve tretjini menita, da bi 
lahko na teh področjih storili 
več, pet odstotkov vprašanih 
pa nam na vprašanje ni zna-
lo odgovoriti.

Da bo novim lastnikom 
uspelo Elanu vrniti stari si-
jaj, meni 44 odstotkov vpra-
šanih, 35 odstotkov meni 
nasprotno in 21 odstotkov 

vprašanih je ostalo neopre-
deljenih.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli 
Gorenjski glas redno pre-
birati, nas lahko pokličete v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in si 
ob naročilu izberete eno od 
daril.

Več za turizem in gostinstvo

Andraž Sodja

Rudno polje – Na Rudnem 
polju na Pokljuki se je na 
32. prireditvi v spomin na tri 
partizanske patrulje, ki so 
leta 1944 na Triglavu izobe-
sile slovensko zastavo, zbra-
lo več kot štiri tisoč obisko-
valcev. Na Triglav se je v po-
častitev partizanskih patrulj 
kot tudi skupine gorskih re-
ševalcev, ki je na predvečer 
osamosvojitve leta 1991 na 
Triglavu izobesila slovensko 
zastavo, odpravilo okoli šti-
risto pohodnikov, od teh jih 
je 350 tudi doseglo vrh.

Prireditev skupaj priprav-
ljajo Zveza združenj bor-
cev za vrednote NOB, Zve-
za veteranov vojne za Slo-
venijo, Zveza policijskih ve-
teranskih društev Sever in 
Zveza slovenskih častnikov 

v sodelovanju z Občino Bo-
hinj in drugimi, v kultur-
nem programu pa so sode-
lovali orkester Policije, par-
tizanski pevski zbor, mladi 
recitatorji in primorski kan-
tavtor Drago Mislej - Mef. 
Osrednji govornik je bil pisa-
telj Tone Partljič, ki je v svo-
jem nagovoru poudaril po-
men prelomnih dogodkov v 
letih 1944 in 1991. »Dve le-
tnici sta vklesani v pohod, ki 
sta v svoji simboliki tudi veli-
ka fizična in psihična preiz-
kušnja. Leta 1944 so na Tri-
glav odšle tri patrulje Pre-
šernove brigade, druga je 
bila kulturniška, lahko pa 
bi bila še tretja točka, leto 
2017, saj smo v parlamen-
tu doživeli izpad mladih, na-
hujskanih kvaziposlancev, 
ki so nespametni in neved-
ni ponarejevalci zgodovine 

in bi radi zgodovinski vojaš-
ki poraz pred 72 leti spreme-
nili v samosmilično moral-
no zmago, v nekakšnem be-
dastem besu pa obenem za-
nikajo celo holokavst in rasi-
stično morilsko ideologijo,« 
je dejal Partljič in dodal, da 
se je zgodba Jugoslavije z leti 
zlomila sama v sebi, a veči-
na naroda ni nikoli oblačila 
nemških uniform, ni kazala 
na člane OF fašistom v Lju-
bljani in niso streljali z nem-
škim orožjem. »Nesrečna 
dejanja so se po vojni doga-
jala v vseh državah, povsod 
je prihajalo do objestnosti 
zmagovalcev in nobena od 
teh ne zmanjšuje odgovor-
nosti za Hudo jamo, Roško 
jamo, Teharje. Imamo ve-
liko pomembnejšo nalogo, 
kot da se odzivamo na mla-
de nahujskance, katerim 

mimogrede postanemo po-
dobni. Kako stvari končno 
pravično zapisati v zgodovi-
no, stvari izpred osemdese-
tih let so zgodovina – in naša 
naloga je, da jo etično shra-
nimo za bodoče rodove – ne 
pa poslušati zahteve po de-
litvi duhov.« Kot je zaključil 
Partljič, je treba jasno zapi-
sati, kaj je bil boj za svobo-
do in kaj izdaja, to pa se ne 
sme mešati in tudi borba za 
povojno oblast mu ne more 
vzeti vrednosti. »Povojna 
oblast je uprizorila poboje 
in nimamo se pravice delati 
gluhi. Samo nas same čaka 
odgovornost, da resnico in 
partizansko tradicijo sporo-
čimo svojim vnukom, kako 
pa govoričijo drugi, pa nas 
ne sme zanimati. Če noče-
jo enotnosti, pa jim bog po-
magaj. Preveč pozornos-
ti posvečamo tej enotnosti, 
tako je razdeljen cel svet.« 

Spomin na prelomne dogodke
Na zaključni prireditvi pohoda na Triglav v spomin na tri partizanske patrulje, ki so leta 1944  
tam izobesile slovensko zastavo, se je v soboto na Pokljuki zbralo več kot štiri tisoč obiskovalcev, ki jih 
je nagovoril pisatelj Tone Partljič.

Med udeleženci zaključne prireditve na Pokljuki so bili tudi številni praporščaki.

Osrednji govornik na 
prireditvi je bil Tone Partljič.

Jože Košnjek

Brezje – Obisk nadškofa iz 
avstralskega mesta Melbo-
urne in predsednika avstral-
ske škofovske konference 
Denisa J. Harta v Sloveniji je 
pomemben zato, ker je nad-
škof zelo pozoren in spoštljiv 
do slovenskih vernikov v 
svoji nadškofiji in ker je za 
začetek praznovanja 50-le-
tnice mašništva izbral prav 
Slovenijo. Kot častilec Mari-
je je v soboto obiskal Brezje 
in tam tudi maševal. Z njim 
so bili za oltarjem škof iz av-
stralskega mesta Bendiga 
dr. Leslie Tomlinson, nek-
danji frančiškanski provin-
cial za Avstralijo Paul Smith 

in škof iz Libanona Hanna 
Rahme, iz Slovenije pa lju-
bljanski nadškof metropolit 
Stanislav Zore, rektor Ma-
rijinega svetišča na Brezjah 
dr. Robert Bahčič, provinci-
al slovenskih frančiškanov 
pater Marjan Čuden in nek-
danji gvardijan samostana 
na Brezjah in rektor bazilike 
pater Ciril Božič, ki je kot mi-
sijonar v melbournski nad-
škofiji v Slovenski katoliški 
misiji Kew od leta 2001 nap-
rej tesen nadškofov sodela-
vec. Pater Božič ima velike 
zasluge, da je nadškof iz nje-
govega mesta že drugič obi-
skal Slovenijo, o kateri govo-
ri samo z izbranimi beseda-
mi.

Avstralci na Brezjah

Paul Smith, Hanna Rahme, Ciril Božič, Leslie R. Tomlinson, 
Denis J. Hart, Stanislav Zore in slovenski misijonar v afriški 
državi Malawi Stanko Rozman (od leve) pred mozaikom 
Marije Pomagaj, ki so ga Brezjam leta 2014 podarili 
Slovenci iz Avstralije.
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Pozdravi z dopusta

KOMENTAR
Simon Šubic

Lahko se pohvalim, da so-
dim med dvomilijardno 
množico uporabnikov 

Facebooka, ki se na družab-
no omrežje prijavi vsaj enkrat 
mesečno. Čeprav med svojimi 
FB-prijatelji – med njimi pa 
je za zdaj še zelo malo pravih 
prijateljev, saj se večina njih 
še vedno prav dobro počuti 
tudi brez svojega FB-računa 
– zaradi redkih objav ne ve-
ljam za velikega uporabnika 
Facebooka, pa se na najbolj 
priljubljeno spletno družab-
no omrežje na svetu vseeno 
prijavim večkrat na dan. 
Ravno dovolj, da se na lastne 
oči prepričam, kako se vedno 
bolj uresničujejo besede usta-
novitelja Facebooka Marka 
Zuckerberga, da je neuradno 
poslanstvo družbe svet nare-
diti »bolj odprt in povezan«. 

Načeloma se za odprtost 
in povezanost družbe ved-
no zavzemam, a kar se tiče 
odprtosti na Facebooku, še 
vedno menim, da je treba na 
njem biti predvsem zmeren 
in pameten. Pa ne govorim o 
objavah fotografij vsake žlice 
hrane, ki jo nesemo v usta v 
kakšni posebej imenitni go-
stilni, niti o vklopu v živo z 
družinskega piknika. Čeprav 
tudi v slednjem primeru pred-
vajanje v živo za 500- ali več-
glavo publiko na Facebooku 
najbrž ni ravno pogodu tis-
tim udeležencem piknika, ki 
jih brez njihove vednosti sne-
majo, kako si v sproščenem 
vzdušju dajo nekoliko več du-
ška, kot pritiče splošno spreje-
tim družbenim normam. 

Policija na primer pogosto 
svetuje previdnost pri obja-
vah fotografij otrok na spletu, 
nekaj zmernosti in pameti 
pa je v vročih poletnih dneh 
treba imeti tudi pri sprotnih 
objavah o naših dopustniških 
doživetjih. Ne razumite me 
narobe, tudi sam rad pogle-
dam in povšečkam vse, kar 
moji prijatelji, sodelavci in 
drugi znanci objavijo med 
poležavanjem na atraktivnih 
morskih plažah, s planinar-
jenja po zahtevnih gorskih 
vršacih ali s potovanja po bolj 
ali manj oddaljenih in znanih 
deželah. Nespametno pa je, 
da ob teh fotografijah »prija-
teljem« sporočate, koliko časa 
boste še na dopustu, za name-
ček pa imate v svojem profilu 
zapisan domač naslov. Pov-
prečni uporabnik Facebooka 
ima namreč med potrjenimi 
»prijatelji« zagotovo tudi ne-
kaj takih, ki jih komaj pozna. 
Saj je večina ljudi poštenih, 
a vsi pa vendarle niso ... Ko 
torej neposvečeni zasledijo 
zapis v stilu »jupiii, končno 
smo se namestili, zdaj pa nas 
čaka štirinajst dni zaslužene-
ga uživanja na morju«, si ga 
hitro prevedejo v poziv »dva 
tedna imaš časa za vlom«. 

Seveda še zdaleč ni prav nič 
narobe, da prijatelje seznanja-
te, kaj počnete in kje uživate, 
vseh podrobnosti pa jim verje-
tno le ni treba izdati. Morda 
se je vredno držati nasveta, da 
je na Facebooku najbolje obja-
vljati le tisto, kar bi brez večjih 
zadržkov bili pripravljeni izo-
besiti tudi na oglasno desko. 

Urša Peternel

Mojstrana – V petek so ob 
glavni cesti pred Mojstra-
no, na nekdanjem počiva-
lišču Topolino, slovesno od-
prli novo vstopno točko v 
turistično območje Kranj-
ska Gora. Na voljo je nekaj 
deset urejenih parkirnih 
mest, v lični leseni hišici de-
luje Turistično-informacij-
ski center (TIC) Turistične-
ga društva Dovje - Mojstra-
na, obiskovalci pa lahko tudi 
posedijo in se okrepčajo. 
Ob bližnji reki Savi so ure-
dili »mojstransko plažo«, že 
pred časom pa je bil zgrajen 
tudi kolesarski mostiček čez 
Savo. Kot je dejal župan ob-
čine Kranjska Gora Janez 
Hrovat, je bil prostor prej za-
puščen, na njem so se kopi-
čili odpadki, glede na odlič-
no lokacijo pa je kar klical po 
turistih. Zemljišče je v lasti 
Agrarne skupnosti Dovje - 
Mojstrana, Občina Kranjska 
Gora ga je dobila v dolgoroč-
ni najem, s točko pa bo up-
ravljalo Turistično društvo 
Dovje - Mojstrana. V TIC-u 
so na voljo informacije o tu-
ristični destinaciji Kranjska 

Gora, o ponudbi prenočišč, 
dobiti je mogoče prospekte, 
zemljevide, spominke ter pi-
jačo. Postavili so tudi tablo z 
glavnimi desetimi znameni-
tostmi turističnega območja 
Kranjska Gora, v prihodnje 
pa bodo uredili še otroška 
igrala in javno stranišče. Po 

besedah direktorja Turizma 
Kranjska Gora Blaža Vebra 
nova vstopna točka Topoli-
no z videzom in vsebino vabi 
obiskovalce v turistično ob-
močje Kranjska Gora in jim 
predstavlja celotno ponud-
bo destinacije. Dosedanja 
ureditev je Občino Kranjska 

Gora stala 80 tisoč evrov, v 
prihodnje pa po županovih 
besedah nameravajo v do-
končanje vložiti še nadalj-
njih 50 tisoč evrov. 

Vstopno točko Topolino 
so odprli v sklopu praznova-
nja 110-letnice Turističnega 
društva Dovje - Mojstrana.

Prijazna vstopna točka
Pred prvim odcepom za Mojstrano, na območju nekdanjega Topolina, so uredili vstopno točko v 
turistično območje Kranjska Gora. V TIC-u je mogoče dobiti vse informacije o turistični ponudbi, kupiti 
spominke, obiskovalci pa lahko tudi posedijo in se okrepčajo. V bližini je tudi »mojstranska plaža«.

Nova vstopna točka v turistično območje Kranjska Gora se nahaja ob glavni cesti pred 
prvim odcepom za Mojstrano, na mestu nekdanjega Topolina. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Delničarji družbe Ele-
ktro Gorenjska so v petek na 
skupščini sklenili, da bilanč-
ni dobiček v višini 2,17 mili-
jona evrov skoraj v celoti na-
menijo za delitev dividend v 
višini 0,12 evra bruto na del-
nico. Za izplačilo dividend se 
bo tako uporabilo 2,07 mi-
lijona evrov, preostanek pa 
predstavlja preneseni dobi-
ček. Čeprav je uprava predla-
gala, da bi dividende izplača-
li 28. septembra, pa jih bodo 
že 28. julija, kar je z nasprot-
nim predlogom doseglo Dru-
štvo Mali delničarji Sloveni-
je. Družba Elektro Gorenjska 

je sicer lani dosegla 38,6 mi-
lijona evrov prihodkov in 6,9 
milijona evrov čistega dobič-
ka, kar je za 22,5 odstotka več 
kot v letu 2015. 

Skupščina je upravi in 
nadzornemu svetu podelila 
razrešnici za poslovno leto 
2016, ob izteku mandata 
dosedanjim nadzornikom, 
predstavnikom delničarjev, 
pa je v nadzorni svet za novi 
štiriletni mandat imenova-
la Franja Curanovića, An-
dreja Koprivca, Teda Djeka-
novića in Sama Logarja. V 
nadzornem svetu sta še nap-
rej predstavnika delavcev 
Dominik Ovniček in Iztok 
Štular. Za pooblaščenega 

revizorja za leto 2017 so po-
trdili družbo BDO Revizija. 

Delničarji so se seznanili 
tudi s poročilom o izvajanju 
sklepa z lanske skupščine, 
na kateri so upravo pooblasti-
li, da lahko v obdobju od 1. 
septembra 2016 do 31. mar-
ca 2018 kupuje lastne delnice 
po ceni v razponu od 1,91 do 
2,47 evra za delnico. Uprava 
je prejela pooblastilo za prido-
bitev največ 1.728.637 lastnih 
delnic družbe (10 odstotkov 
osnovnega kapitala). Čeprav 
bi smela uprava na podlagi 
pooblastila lani pridobiti naj-
več do 851.554 lastnih del-
nic, jih je dejansko pridobila 
le 11.783 oz. 0,068 odstotka 

lastnih delnic, za kar je druž-
ba plačala 22.505 evrov. »Gle-
de na to, da je rok, ki ga je do-
ločil lastnik za odkup lastnih 
delnic 31. marec 2018, se bo 
lastniška struktura zagotovo v 
prihodnje še spremenila. Del-
ničarji se o nakupu in prodaji 
delnic odločajo samostojno,« 
so dozdajšnji pičel izplen ko-
mentirali v upravi družbe, 
ki jo vodi Bojan Luskovec. V 
Društvu Mali delničarji Slo-
venije (MDS) so sicer lani za-
radi prenizke odkupne cene 
v primerjavi z njeno knjigo-
vodsko vrednostjo (lani 8,70 
evra), ki jo je določil večinski 
lastnik SDH, delničarjem 
odsvetovali prodajo delnic. 

Za dividende skoraj ves dobiček 
Dividende v višini 0,12 evra bruto na delnico bodo delničarjem Elektra Gorenjska izplačali konec julija. 

Aleš Senožetnik

Kamnik – V Vrtcu Antona 
Medveda Kamnik bodo od-
prli nov razvojni oddelek, v 
katerega bodo vključeni ot-
roci s posebnimi potrebami. 
Po tem, ko takšen oddelek 

že nekaj let deluje v enoti Ka-
menček, bodo namreč sep-
tembra odprli še oddelek v 
enoti Sneguljčica. Vanj bodo 
vključeni otroci, ki imajo od-
ločbo Zavoda RS za šolstvo 
o usmeritvi v razvojni od-
delek. Kot nam je povedala 

svetovalna delavka v vrtcu 
Jana Hudej, se je potreba po 
dodatnem oddelku pokaza-
la zaradi trenda, ki kaže na 
naraščanje otrok s posebni-
mi potrebami, ki zajemajo 
zajemajo paleto različnih ra-
zvojnih težav – od avtizma 

do različnih gibalnih ovira-
nosti. Kot določa zakon, je v 
takšnem oddelku lahko naj-
več šest otrok, zanje pa skrbi-
ta specialni in rehabilitacijski 
pedagog ter pomočnik vzgo-
jitelja, program pa je prilago-
jen in individualiziran.

Odprli bodo nov razvojni oddelek 
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Maša Likosar

Kropa – Prireditev Kovaški 
šmaren je za avtohtone Kro-
parje tako velik praznik, kot 
sta za druge velika noč in bo-
žič. Legenda pripoveduje, da 
so leta 1705 mladi Kropar-
ji med pašo drobnice našli 
Marijino podobo. To je bilo 
za Kroparje znamenje, da bo 
morda njihovo težaško živ-
ljenje enkrat boljše. V čast 
Kroparske matere božje so 
na mestu njene najdbe zgra-
dili cerkev. Dan njenega bla-
goslova 2. julij so Kroparji 
vzeli za svoj praznik. Na ta 
datum vsako leto posvetijo 
sv. mašo kovačem. 

Kot se za Kovaški šma-
ren spodobi, sta bila osre-
dnja dogodka kuhanje oglja 
ter umetniško kovanje. Dan 
odprtih vrat Kovaškega mu-
zeja Kropa, vigenjca Vice in 
muzejske hiše Foušaritni-
ca je vabil obiskovalce, da 
si ogledajo zgodovino ko-
vaštva ter ročno kovanje 
žebljev. Obiskovalki Moj-
ci Štefelin se je zdelo doga-
janje v muzeju in vigenjcu 
najbolj zanimivo in poučno. 
Kropo so počastili tudi kova-
či iz Lokovca, predstavili so 
dediščino Banjške planote. 
Letos prvič so Kovaški šma-
ren obiskali jamarji Jamar-
skega društva Kranj. Otro-
ke so učili jamarskih vozlov, 
predvsem pa je bil za njih za-
nimiv t. i. zipline oz. spust 
po jeklenici, ki so ga jamar-
ji speljali preko Kroparice. 
Svoja dela so na ogled pos-
tavili člani Društva likovni-
kov Ljubljana. Na trgu ob 
fontani sta zabučala Pihal-
ni orkester Lesce in Pihalni 
orkester Vodice. Dramska 
skupina Čofta je s predstavo 
Romanca v Karlovcu pones-
la po Kropi smeh in priča-
rala žar na obraze gledalcev. 

Zvečer pa so vsi »tancali« na 
glasbo mladega anslambla 
Toni. 

Predsednica Turističnega 
društva Kropa Metka Kav-
čič pravi, da je bil obisk Kro-
pe kot malega trga nadvse 

zadovoljiv, zagotovo večji 
kot lani. Društvo med dru-
gim letos obeležuje štiride-
seto leto uradnega delova-
nja, zato so Kovaški šma-
ren tokrat želeli še bolj 
približati tradicionalnemu 

kovaškemu življenju. Kro-
parjem je Kovaški šmaren 
uspel, obiskovalci so odšli iz 
Krope srečni z žarečimi žeb-
lji v očeh, kot pravi verz slo-
venskega pesnika Otona Žu-
pančiča.  

Praznovali Kovaški šmaren
V soboto, 8. julija, je v Kropi ponovno odzvanjalo kladivo, kovali so žeblje, kadilo se je iz oglarske kope, 
kuhali so oglje. Trška Kropa je postala prireditveni prostor kulturnim, športnim, etnološkim  
in zabavnim dogodkom.

V vigenjcu Vice so kovali žeblje. / Foto: Tina Dokl

Prizor iz predstave Romanca v Karlovcu / Foto: Tina Dokl

»Čaka nas trdo delo. Na 
Bellevueju osnovna priprav-
ljalna dela že potekajo, ven-
dar še nismo vpisani kot la-
stniki, saj postopki po tovr-
stnih dražbah potekajo ne-
koliko dlje. Počasi pripravlja-
mo koncept razvoja, ki bo po-
kazal tudi način upravljanja. 
Naredili bomo natančno ana-
lizo, a ker sta lokaciji različni, 
bodo različne tudi ciljne sku-
pine,« je še dejal Matjašič. Na 
vprašanje, kdaj bodo priprav-
ljeni javnosti razkriti načrte 
za obe lokaciji, je povedal, da 
načrtujejo, da bi bil koncept 
pripravljen do konca leta. Ker 
ima hostel Pod Voglom naje-
mnika, bodo iskali tudi sode-
lovanje z njim. 

Najemnik hostla, podje-
tje Pac Sports pod vodstvom 
Boruta Jurkoviča predkup-
ne pravice ni uveljavljalo. 
»Upam, da bo novi lastnik 
dober partner, mi seveda že-
limo ostati najemnik objek-
ta, ki pa je potreben pre-
cejšnjih vlaganj v obnovo. 
Zdi se nam, da imamo dob-
ro ponudbo, veliko pa bo od-
visno od njihovega koncepta 
nadaljnjega razvoja.« Hos-
tel je namenjen široki sku-
pini obiskovalcev, predvsem 

takšnih, ki iščejo tudi špor-
tne aktivnosti in je po be-
sedah Jurkoviča predvsem 
med poletno sezono dob-
ro zaseden. Bohinjski žu-
pan Franc Kramar nad izi-
dom dražbe ni presenečen, 
upa pa, da bo lastniška spre-
memba v korist Bohinja in 
turizma.

Tudi hostel v roke 
nadškofije
31. stran

Marko Matjašič

Borut Jurkovič

Lani so v povprečju do-
segli 37,64 točke, je pojasni-
la koordinatorica medna-
rodne mature Nataša Kne. 
Za primerjavo je še navedla, 
da je svetovno povprečje na 
mednarodni maturi znaša-
lo 30,2 točke. Izpite med-
narodne mature je sicer na 
treh slovenskih gimnazijah, 
še na II. gimnaziji Maribor 
in ljubljanski Gimnaziji Be-
žigrad, skupaj opravljalo 62 
dijakov iz Slovenije in 22 tuj-
cev. Med njimi je bilo kar 36 

zlatih maturantov, kar po-
meni, da so na mednarodni 
maturi dosegli vsaj 40 točk 
od skupno možnih 45 točk. 
»Podatki tudi letos kažejo, 
da se dijaki slovenskih gi-
mnazij z odličnimi dosežki 
uvrščajo v sam vrh med več 
kot 1300 šolami po svetu, 
kjer opravljajo mednarodno 
maturo,« so poudarili na Dr-
žavnem izpitnem centru.

Poklicno maturo so na 143 
srednjih šolah in organiza-
cijah za izobraževanje od-
raslih opravljali 8003 kan-
didati, od tega 6890 dijakov 

in 1113 ostalih. Od 7528 kan-
didatov, ki so poklicno ma-
turo opravljali prvič v celoti, 
je maturo uspešno opravi-
lo 7012 kandidatov ali 93,15 
odstotka (lani 93,04 odstot-
ka). Maturantov, ki so na po-
klicni maturi dosegli najviš-
ji možni uspeh, je 59, med 
njimi Manca Oražem, ki se 
je izobraževala v Kamniku. 
Vseh zlatih maturantov le-
tošnjega spomladanskega 
izpitnega roka je 284, pri-
hajajo pa s 77 srednjih šol in 
organizacij za izobraževanje 
odraslih.

Državni izpitni center je 
letos prvič izdal tudi cer-
tifikate z evropsko ravnjo 
znanja tujega jezika za an-
gleški, nemški, italijanski, 
francoski in španski jezik. 
»Vsem uporabnikom služi 
kot referenčni okvir, s kate-
rim lahko opisujemo različ-
ne ravni znanja, načrtuje-
mo učne cilje in postavlja-
mo standarde dosežkov,« 
so pojasnili na državnem iz-
pitnem centru. Pri splošni 
maturi so tako izdali 5086 
certifikatov, pri poklicni pa 
3254.

Na Gorenjskem dva »diamantna«
31. stran

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Prednostna in-
vesticija v Podljubelju v tem 
mandatu je bila prenova kri-
žišča, ki je domačinom z 
omejenim uvozom več let 
grenilo življenje in jih iz-
postavljalo nevarnosti. Pre-
nova je zaključena, na prvo 
julijsko soboto so odstrani-
li prometno signalizacijo. 
Križišče zdaj omogoča var-
no zavijanje iz smeri Av-
strije v vas in v obratni sme-
ri, iz vasi proti Kranju. »Sre-
ča je, če se delo, ki je name-
njeno varnosti, opravi tako, 
kot je treba, če vidiš zado-
voljne obraze domačinov, ki 
so na tem mestu štirideset 

let delali prekrške in tvega-
li nesrečo in če se delo v po-
letni sezoni opravi do zastav-
ljenega roka,« je povedal žu-
pan občine Tržič Borut Sa-
jovic. Iz občinskega prora-
čuna so za prenovo nameni-
li 235.545 evrov z DDV, ob-
čina pa bo s projektom kan-
didirala za pridobitev razvoj-
nih sredstev za gradnjo ko-
munalne infrastrukture za 
leto 2017 na ministrstvu za 
finance. »Vesel nisem le raz-
širitve in rekonstrukcije kri-
žišča, širokih varnostnih pa-
sov, odbojnih ograj, javne 
razsvetljave, ampak pred-
vsem širine, odprtosti in več-
je preglednosti na tem mes-
tu,« je dodal župan.

Prenovili križišče

Prvega julija so odstranili prometno signalizacijo, cesta 
proti Ljubelju je zdaj normalno prevozna.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Poročali smo, da so 
kranjski mestni svetniki na 
junijski seji prižgali zele-
no luč za gradnjo nove telo-
vadnice v Stražišču, saj so se 
večina strinjali glede grad-
nje in potrdili koncesijsko 
pogodbo za izvedbo projek-
ta javno-zasebnega partner-
stva za izgradnjo telovadni-
ce pri osnovni šoli. 

Začetek gradnje se na-
mreč odmika že več let. Kot 
je že večkrat poudaril župan 
Boštjan Trilar, je investici-
jo trenutno možno izvesti le 
z javno-zasebnim partner-
stvom, saj občina denarja 
za naložbo nima. Zato so že 
pred časom izvedli postopek 
za izbor zasebnega partner-
ja. Kot edina se je na razpis 
javila Gorenjska gradbena 
družba, po konkurenčnem 
dialogu pa je bilo jasno, da bo 
zasebni partner za investici-
jo namenil nekaj več kot 2,2 
milijona evrov. Poleg tega 
bo 15 let skrbel za vzdrževa-
nje in uprav ljanje telovadni-
ce, v času, ko ne bo zasede-
na s šolskimi dejavnostmi, 
pa jo bo lahko tudi oddajal. 
Občina kot javni partner je 
prispevala zemljišče in pro-
jektno dokumentacijo, 15 let 

pa bo za uporabo telovadni-
ce vsak mesec plačevala bli-
zu trideset tisoč evrov. To 
pomeni, da bo v 15 letih za-
sebnemu partnerju za upo-
rabo plačala skoraj 5,4 mili-
jona evrov. Po 15 letih bo te-
lovadnica občinska last.

Telovadnica naj bi bila 
zgrajena ob začetku prihod-
njega šolskega leta, kot kaže 
pa se začetek gradnje še lah-
ko zaplete. Na Kranjsko ob-
čino so namreč prejšnji te-
den dobili zahtevek za re-
vizijo zoper sklep o izvede-
nem postopku javno-zaseb-
nega partnerstva, vložilo pa 
ga je podjetje Stena, d. o. o., 
eden od promotorjev za iz-
gradnjo telovadnice, ki pa 
zavezujoče ponudbe na jav-
ni razpis ni oddal. »Trenu-
tno lahko potrdimo lahko le, 
da smo prejeli zahtevek za 
revizijo zoper sklep o izvede-
nem postopku javno-zaseb-
nega partnerstva, do katere-
ga pa se bomo lahko opre-
delili šele po temeljiti ana-
lizi njegove utemeljenosti, 
vsekakor v zakonsko določe-
nem roku. Naj dodamo, da 
vložen zahtevek za revizijo 
nikakor še ne dokazuje ne-
zakonitosti postopka javne-
ga naročanja,« pojasnjujejo 
na kranjski občini.

Zaplet pri gradnji 
telovadnice
Na kranjski občini so prejšnji teden dobili 
zahtevek za revizijo zoper sklep o izvedenem 
postopku javno-zasebnega partnerstva za 
stražiško telovadnico.

Igor Kavčič

Ljubljana – Po več mesecih 
priprav, preizkusnem po-
hodu na Kriško goro in ple-
zalnem tečaju v skalah pod 
Šmarno goro so se štirje sle-
pi in štirje slabovidni mlado-
stniki ob spremljanju dveh 
gorskih vodnikov, Andreja 
in Marije Štremfelj, izkuše-
ne planinske vodnice Tatja-
ne Cvetko, učiteljev iz Centra 
IRIS in Gregorja Pajiča, gu-
vernerja Zveze Lions klubov 
Slovenije, ki je pomagala iz-
peljati projekt, preteklo sre-
do povzpeli na Triglav. »Po-
hod smo izvedli v dveh eta-
pah. Iz Krme smo se povzpe-
li do planinske koče Planika, 
tam prespali, že pred sonč-
nim vzhodom pa smo kre-
nili proti vrhu,« je pot opi-
sal učitelj Grega Hribar iz 
Kranja, tudi eden glavnih 
pobudnikov projekta. »Do 
koče smo prišli nepričako-
vano hitro, v približno šestih 
urah. Zahtevnejši del preko 
Malega Triglava na vrh se je 
že malo zavlekel, še dlje pa 
je počasnejša skupina z dve-
ma slepima sestopala z vrha. 
Zato je trojica ostala še eno 
noč v Planiki in varno sesto-
pila v četrtek. Vesel sem, da 
nam je uspelo. Govoril sem 
tudi z nekaj starši, ki kar ne 
morejo verjeti, da so bili nji-
hovi otroci na kraju, o kate-
rem sami le sanjajo.«

Zanimiva je izkušnja Ma-
rije Štremfelj, ki ima več let 
izkušenj z vodenjem v gorah, 
a je prvič sodelovala s slepi-
mi: »Vesela sem, da sem 
bila lahko del tega. Videti, 
da imajo mladi toliko ener-
gije, volje in želje, da nekaj 
dosežejo, tega res ne srečaš 
vsak dan. Zelo so bili spretni 
in so sledili navodilom. Veli-
ko ljudi, ki normalno vidijo, 

ne uboga kot ti mladostniki. 
Ob delu z njimi sem spozna-
la, kako lahko kar najbolje iz-
koristijo čute, ki jih imajo na 
razpolago.« Kljub žuljem in 
utrujenosti ter celo kratki 
poletni plohi, ki jih je osve-
žila pri sestopu v dolino, so 
vsi dijaki izžarevali radost 
in zadovoljstvo. Nekateri 
med njimi so prav na vrhu 
Triglava izvedeli za odlične 

rezultate maturitetnih iz-
pitov. Miha Srebrnjak, ki je 
na Triglav stopil v popolni 
temi, je povedal: »Pri vzpo-
nu lahko skalo otipaš in vi-
diš, kakšne oblike je, med-
tem ko pri sestopu lahko ti-
paš le s čevlji in moraš pov-
sem zaupati vodniku. Sle-
pi smo prišli nekam, kamor 
marsikdo ni nikoli. Dosegli 
smo veliko zmago.« 

Slepi in slabovidni na Triglavu
Slepi in slabovidni so ob pomoči izkušenih gorskih vodnikov stopili na najvišji slovenski vrh.

Mladi zmagovalci ob svojih spremljevalcih pred Aljaževim stolpom / Foto: za Center IRIS Matevž Hribar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že na prejšnjo 
sejo so namreč pod vtisom 
ekološke nesreče v vrhni-
škem podjetju Kemis uvrsti-
li zahtevo, da od škofjeloških 
podjetij pridobijo podatke, 
ali v proizvodnji uporabljajo 
nevarne snovi ali jih skladi-
ščijo, na podlagi analize teh 
razmer naj bi izvedli tudi po-
žarno vajo. 58 podjetjem so 
na osnovi sklepa občinske-
ga sveta o tem poslali vpra-
šalnik, na katerega je večina 
že odgovorila, med njimi pa 
ima požarne načrte samo 18 
podjetij, je na tokratni seji 
poročal vodja Civilne zašči-
te v občini Nikolaj Kržišnik.  

Do seje občinskega sveta 
pa podatkov niso posredo-
vali iz podjetja Ekologija, ki 
na Trati predeluje nevarne 
odpadke in je bila v največji 
meri razlog za obravnavo te 

teme. Odgovore so obljubili 
do konca junija. Svetniki, ki 
so že septembra lani razprav-
ljali o tem, ali podjetje Ekolo-
gija s svojimi odpadki sploh 
sodi v Škofjo Loko, so se tudi 
tokrat osredotočili predvsem 
nanj in znova ugotavljali, da 
so razmere za predelavo od-
padkov tam neprimerne, da 
bi morala biti oprema vrhun-
ska, požarna varnost pa brez-
hibna. Skrbi jih, kaj bi se tam 
lahko zgodilo v primeru po-
žara. Rolando Krajnik je os-
talim svetnikom pred sejo 
poslal tudi zapisnik, ki je nas-
tal na podlagi obiska gasilcev 
v podjetju Ekologija 8. junija 
letos, in po njem povzel ne-
katere ugotovitve, med nji-
mi tudi, da morajo biti pred 
vključitvijo gasilcev v posre-
dovanje zagotovljeni pogoji 
za varno obratovanje, da so 
za varnost v organizaciji in 
njeni okolici odgovorni tisti, 

ki so izdali vsa dovoljenja, da 
torej gasilci ne prevzemajo 
odgovornosti pri tem, in da 
bodo gasilci znova obiska-
li objekt in se dogovorili za 
praktični preizkus, ko bo ure-
jena ustrezna pasivna in ak-
tivna požarna zaščita. Kraj-
nik ponavlja, da so razmere v 
tem podjetju alarmantne, in 
od župana zahteva, da pozo-
ve pristojne inšpekcije, agen-
cijo za okolje, ministrstvo za 
okolje in urad za varstvo pred 
naravnimi nesrečami k izre-
dnemu nadzoru v Ekologiji. 
Svetniki še predlagajo, naj 
se pridobi dokumentacija o 
tehnični primernosti in var-
nosti v tem podjetju, pred-
vsem pa naj odgovorijo na 
vprašalnik, ki jim ga je pos-
lala občina. Več svetnikov je 
polemiziralo tudi z ugotovi-
tvijo, da občina na tem po-
dročju nima pristojnosti, in 
zahtevalo, naj v tem primeru 

aktivira pristojne službe. Ni-
kolaj Kržišnik je med dru-
gim opozoril tudi na to, da 
bi morala enovita podjetja, iz 
katerih je nastalo več manj-
ših, imeti požarne načrte za 
celotni kompleks. Vendar to 
ni le lokalni problem, podob-
no je po vsej državi. Svetniki 
naj bi zato na državo naslovi-
li predlog, naj ustrezno spre-
meni zakonodajo, ki bi v več-
jih poslovnih stavbah z več 
manjšimi podjetji te v smis-
lu požarne varnosti obravna-
vali kot celoto. Nekateri sve-
tniki so tudi prepričani, da bi 
morala biti podjetja, ki ima-
jo opraviti z nevarnimi snov-
mi, ves čas na očeh. Zago-
tovo pa mora občina imeti 
vsaj informacije. Od podje-
tja Ekologija naj tudi zahte-
vajo, naj pojasnijo, kaj dela-
jo na področju požarne var-
nosti in kakšni so bili doslej 
ukrepi inšpekcij.  

Skrbi jih požarna (ne)varnost
Največje pozornosti je bila na zadnji seji občinskega sveta v Škofji Loki deležna dodatno predlagana 
točka dnevnega reda o požarno-varnostni problematiki v škofjeloških podjetjih, ki uporabljajo ali 
hranijo nevarne snovi in odpadke.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V občini Ško-
fja Loka so se odločili za so-
financiranje najemnin po-
slovnih prostorov v ožjem 
mestnem središču, s či-
mer želijo spodbuditi po-
slovne in druge mestotvor-
ne dejavnosti v starem 
mestnem jedru. Po spreje-
tju vseh ustreznih zakon-
skih podlag je letos objavi-
la prvi javni razpis za sofi-
nanciranje najemnin prit-
ličnih poslovnih prostorov, 
višina razpisanih sredstev 
za leto 2017 znaša 34 tisoč 
evrov, najvišja dodeljena vi-
šina sredstev za posamezni 
poslovni prostor pa je 2500 
evrov. Na javni razpis se lah-
ko prijavijo samostojni pod-
jetniki, mikro in mala pod-
jetja, ki so organizirana kot 
gospodarske družbe, zavo-
di in socialna podjetja, ki 
bodo izvajali dejavnost v pri-
tličnih prostorih v starem 
mestnem jedru Škofje Loke.

Subvencija je namenje-
na vsem nosilcem dejavno-
sti in izvajalcem storitev v 
mestnem središču, pred-
nost pri sofinanciranju pa 
bodo imeli ponudniki ume-
tne in domače obrti, unika-
tnih izdelkov in tradicional-
nih domačih jedi ter izvajal-
ci kulturnih, umetniških, 
športno-rekreacijskih in tu-
rističnih dejavnosti, oseb-
nih storitev in servisnih de-
lavnic. Za območje zaščite-
nega starega mestnega je-
dra se šteje območje, ki je 
določeno s prostorskimi od-
loki. Javni razpis je odprt od 
13. junija do 14. julija letos. 
Razpisna dokumentacija, ki 
obsega besedilo javnega raz-
pisa, obrazce za financira-
ni ukrep javnega razpisa, iz-
jave, merila za vrednotenje 
ukrepa, vzorec pogodbe in 
pravilnik, je vlagateljem na 
voljo od dneva objave javne-
ga razpisa v sprejemni pisar-
ni Občine Škofja Loka ter na 
njeni spletni strani. 

Sofinancirali bodo 
najemnine 



6 Gorenjski glas
torek, 11. julija 2017

info@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvode so do-
bile železnico leta 1870, ko 
se je zgradila proga Ljublja-
na–Trbiž, in v tisto leto da-
tira tudi železniška postaj-
na stavba. Danes se dnevno 
v Medvodah ustavi okrog tri-
deset vlakov. Za številne je 
prva vstopna točka v mesto 
prav železniška postaja, ki 
je bila dolga leta vse prej kot 
ponos občine. Sedaj je dru-
gače. Prenovljena in z novo 
vsebino pričaka obiskovalce 
ter je nekakšno stičišče in-
formacij.

Nova podoba je plod so-
delovanja Občine Medvode, 
Slovenskih železnic in Jav-
nega zavoda Sotočje Med-
vode. V četrtek, prav na ob-
činski praznik občine Med-
vode, so jo uradno predali 
v uporabo, njen skrbnik pa 
je Javni zavod Sotočje Med-
vode. Gre za prvi primer v 
zgodovini, ko lokalna skup-
nost prevzema upravljanje 
postajne stavbe in skrbni-
štvo nad stavbo, v katero se je 
z novim letom preselil Turi-
stično-informacijski center 
Medvode, v katerem poteka 
tudi prodaja vozovnic za not-
ranji promet. Poleg obnov-
ljene notranjosti in zunanjo-
sti stavbe, za kar sta sredstva 
prispevala tako Občina kot 
Slovenske železnice, so 

Medvode dobile prvo javno 
stranišče, pitnik pa tudi po-
krito kolesarnico. Pomoč-
nik direktorja SŽ – Potni-
ški promet Miloš Rovšnik, 
župan Medvod Nejc Smo-
le in direktor Javnega zavo-
da Sotočje Gorazd Renko 
so ob uradni predaji podpi-
sali sporazum o sodelova-
nju, ki bo utemeljil usmer-
jeno sodelovanje pri razvo-
ju turizma in javnega po-
tniškega prometa v občini. 
»Za našo lokalno skupnost 
je to zelo pomemben korak. 

Železniška postaja predsta-
vlja nekakšen vstop v mesto 
Medvode za turiste in tudi 
za številne občane. Železni-
ška postaja Medvode ni več 
grdi raček v mestu, temveč 
je vsem lahko v ponos, pol-
na življenja in služi tako tu-
ristom kot občanom, posta-
ja prostor, kjer se križajo vse 
informacije,« je zadovoljen 
župan Medvod Nejc Smole. 
Projekt veliko pomeni tudi 
Slovenskim železnicam. 
»Ra di sodelujemo z lokal-
nimi skupnostmi, ta projekt 

pa je velik korak naprej. To 
je objekt, ki mora biti del 
kraja in mora dobiti njego-
vo vsebino. Je primer, kako 
lahko postaja na novo zaživi 
in da dodano vrednost kraju 
in širši okolici. To je vzorčni 
primer, kako je treba sodelo-
vati in kakšna je prava pot za 
razvoj turizma v domačem 
kraju. Upam, da bodo po 
vzoru tega primera tudi dru-
gi kraji dobili več poguma,« 
pa je povedal Pomočnik di-
rektorja SŽ – Potniški pro-
met Miloš Rovšnik.

Obnova železniške postaje
V uporabo so predali obnovljeno Železniško postajo Medvode, v kateri ima svoje prostore  
Turistično-informacijski center Medvode. Gre za prvi primer v zgodovini, ko lokalna skupnost  
prevzema upravljanje postajne stavbe in skrbništvo nadnjo.

Pomočnik direktorja SŽ-Potniški promet Miloš Rovšnik, župan Medvod Nejc Smole in 
direktor Javnega zavoda Sotočje Gorazd Renko (z desne) so ob uradni predaji podpisali 
sporazum o sodelovanju. 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Po tem, ko je Zavod 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik začetek leta prev-
zel upravljanje Doma kul-
ture Kamnik, je s 1. julijem 
prevzel tudi programsko 
upravljanje. Z junijem se je 
namreč iztekel program, ki 
so ga še sestavili člani Kul-
turnega društva Priden mo-
žic, dozdajšnji dolgoletni 
upravljavci doma. Ob tej pri-
ložnosti so se na neformal-
nem druženju zbrali čla-
ni obeh ekip in na ta način 
zaključili predajo poslov.

Tako Goran Završnik, 
dozdajšnji vodja Doma kul-
ture Kamnik iz Kulturnega 
društva Priden Možic, kot 
Tomaž Simetinger, ki bo 
kamniški dom kulture vo-
dil odslej, sta se strinjala, da 
je primopredaja potekala v 
sodelovanju vseh vpletenih. 
»Ves ta čas smo resnično 

delali z roko v roki. Moja že-
lja je že od začetka, da stikov 
ne bi popolnoma prerezali, 
saj je za vse bolje, da zgradi-
mo most. Dom kulture Ka-
mnik bo ostal dom za vse in 
bo še naprej stičišče kulture 
v Kamniku,« je ob tem po-
vedal Simetinger. Završnik, 

ki se skupaj z ekipo Priden 
možic seli v Vrt kulture Ka-
tzenberg, ki je svoja vrata 
odprl pred nekaj tedni, pa 
je k temu dodal: »V teh le-
tih mislim, da smo naredili 
korak naprej v kulturi v Ka-
mniku in vem, da bo ta eki-
pa Zavoda za turizem, šport 

in kulturo Kamnik na teh te-
meljih delo nadaljevala. V 
ljudeh, ki prevzemajo naše 
delo, vidim fantastično za-
snovo.« Kljub spremembi 
upravljavca na Zavodu zago-
tavljajo, da bo tudi prihajajo-
ča programska sezona osta-
la podobna kot prejšnja leta. 

Novo vodstvo v domu kulture
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je prevzel tudi programsko upravljanje Doma  
kulture Kamnik.

Ekipi dozdajšnjih in naslednjih upravljavcev kamniškega doma kulture 

Ana Šubic

Železniki – Potem ko je bil 
plavalni bazen v Železnikih 
pred dvema letoma in pol 
deležen energetske sanaci-
je in zamenjave strehe, so se 
sedaj lotili prenove vhodne 
avle in garderob. Dela so se 
začela ta teden in bodo tra-
jala predvidoma do 18. avgu-
sta. Tako avla kot gardero-
be so že vse od začetka obra-
tovanja bazena pred štiride-
setimi leti iste, zato je pre-
nova še kako potrebna, pra-
vi Gregor Habjan, direk-
tor Javnega zavoda Ratito-
vec, ki upravlja z bazenom. 
»V obeh prostorih bomo za-
menjali tlak, in sicer s kera-
miko in talnim gretjem, ter 

ju na novo opremili. Garde-
robni del bo po novem raz-
deljen na sprejemnico in 
garderobe, uredili bomo 
tudi sanitarije za invalide. 
Bazen bomo ponovno od-
prli 1. septembra,« je pojas-
nil Habjan. Investicija, ki jo 
izvaja ljubljansko podjetje 
Akvaing, je vredna 148 tisoč 
evrov, pokrila pa jo bo Obči-
na Železniki. V prihodnjih 
letih si po besedah Habjana 
želijo še nove savne in prhe, 
v zadnji fazi pa tudi preno-
vo bazenske školjke z uredi-
tvijo otroškega bazena. V že-
leznikarskem bazenu poleg 
šolarjev in mladih plavalcev, 
ki imajo tam športno vzgojo 
oz. treninge, naštejejo okoli 
pet tisoč kopalcev na leto.

Nadaljujejo obnovo 
plavalnega bazena

V plavalnem bazenu v Železnikih obnavljajo avlo  
in garderobe. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki je na zadnji seji 
obravnaval tudi spremembe 
poslovnika, ki jih želi uskla-
diti z zakonodajo in pred 
dvema letoma spremenje-
nim občinskim statutom.

Ena od sprememb zade-
va tudi obravnavo gradiva, 
ki je bilo predhodno obrav-
navano na seji delovnega te-
lesa. Doslej je namreč velja-
lo, da občinski svet gradiva 
sploh ni obravnaval, če ga 
delovno telo ni potrdilo, ozi-
roma ga je moral predlaga-
telj s seje občinskega sveta 
umakniti. To se je nazadnje 
zgodilo v primeru odločanja 
o zlatem grbu občine Ško-
fja Loka, za katerega je bilo 
predlagano Muzejsko dru-
štvo Škofja Loka, a je komi-
sija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja z veči-
no glasov proti predlog zavr-
nilo. Občinski svet potem o 
zlatem grbu ni odločal. Sve-
tniki so v prvi obravnavi po-
slovnika menili, da je nedo-
pustno, saj se tako izgublja 
demokracija občinskega 
sveta, ki je sicer najvišji or-
gan odločanja v občini. Pre-
dlagatelj sprememb poslov-
nika je v tem primeru zapro-
sil za mnenje ministrstvo za 
javno upravo in dobil odgo-
vor, da po zakonu o lokal-
ni samoupravi delovna tele-
sa dajejo občinskemu svetu 
mnenja in predloge, nima-
jo pa pravice zavračati gradi-
va v smislu, da to potem ne 
bi prišlo na dnevni red seje. 
Poleg spremembe, ki bo ure-
dila ta del poslovnika, jih je 
predlaganih še nekaj, med 
drugim takšne, ki urejajo že 
sedanjo prakso. 

Spremenili bodo poslovnik
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Škofja Loka – Škofjeloški svetniki so dobili na mize dopolnjen 
občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo stanovanjskih hiš v 
Retečah. Ob prejšnji obravnavi so ga namreč zavrnili, ker je vklju-
čeval tudi območje, kjer lastniki zemljišč še niso imeli namena 
graditi. V novem pa so obravnavane le tiste parcele, kjer se lastniki 
strinjajo z gradnjo, zadevajo pa tri stanovanjske dvojčke, eno hišo 
in hišo, kjer je predvidena bodisi rekonstrukcija bodisi porušitev 
in nato nadomestna gradnja. Tudi sedaj je bilo pri svetnikih veli-
ko pomislekov, povezanih predvsem z ustreznostjo prometnih 
rešitev, vendar so naposled dokument vendarle sprejeli.  

Potrdili zidavo v Retečah
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Miha Kersnik

Gozd - Martuljek – Sredi ju-
nija sem po dogovoru s si-
nom Marjanom, ki dnev-
no večkrat obišče mamo in 
skrbi za njeno dobro poču-
tje, prišel k Slavici Robič na 
obisk in na kavo ob deseti 
uri. Ob tem času vsak dan z 
Marjanom popijeta kavo, ki 
mu jo skuha. 

Slavica Robič me je v kuhi-
nji pozdravila z nasmehom 
na obrazu, razveselila se me 
je in povedala, da me dobro 
pozna. Omenila mi je, da se 
je dobro poznala že z mojim 
očetom. Ko sem ji omenil, da 
je pred kratkim imela visok 

praznik in sem ji zaželel še 
naprej zdravja in moči, da bi 
lahko še čim več sama skrbe-
la zase, se mi je prisrčno zah-
valila in me povabila za mizo.

Na štedilniku, ki ga kuri 
na drva, ki jih prinaša sin 
Marjan, je imela že pri-
stavljeno kozico, da bo sku-
hala kavo. Ko sem se prip-
ravljal za fotografski posne-
tek, je vzela posodico s kavo, 
Marjan ji je podal malo žlič-
ko, da je z njo nasula kave 
v vročo vodo v kozici. Poča-
kala je, da je kava zavrela, jo 
odstavila in nato prinesla k 
mizi in jo nalila v skodelice 
za kavo, ne da bi se ji pri tem 
zatresla roka.  

Ker ne sliši več najbolje, 
sem jo spraševal počasi in s 
primernim glasom. Omeni-
la mi je, da me razume, če 
govorim mirno in počasi, a 
če prehitro, pa sliši neraz-
ločno, kot bi bilo v mlinu.

Kaj menite, da je recept za 
dolgo življenje?

»To, da pridno delate, 
skromno živite in ste pošte-
ni, da imate čisto vest in mir-
no spanje.«

Povedal sem ji, da je ne-
koč na Dovjem že priletna 
mama na tako vprašanje od-
govorila, da je treba 'fejst de-
lat pa slabo jest' ...

»Jesti pa je treba toliko, da 
ko od mize vstaneš, bi še lah-
ko jedel.«

Kakšno hrano ste imeli radi?
»Ne preveč slano in niko-

li nisem marala sladko, še 
kavo Kneipp smo pili nes-
ladkano. Največkrat smo 
jedli sok – sirkico iz grobo 
mletega sirka (sirk je doma-
če ime za koruzo – op. p.).«
Kakšen kruh ste imeli vča-
sih?

»Pekla sem ga iz enotne 
moke, včasih pa smo doda-
li še rženo. Naenkrat sem 
spekla štiri ali pet hlebcev. 
To je bil kruh za deset do šti-
rinajst dni.«

Kako je kruh zdržal tako dolgo?
»Zaradi domačega kvasa 

... Od vsake peke sem vze-
la nekaj testa, da je vzhaja-
lo, nato sem ga posušila in 
spravila za naslednjo peko. 
Pri pripravi nove peke sem 
to testo namočila v vodi. Za 
grmado v peči so bila suha 
smrekova drva, 20 polen je 
bilo treba za eno peko. Ko so 
polena pogorela, je bilo treba 
žerjavico razgrebsti po vsej 
peči, nato pa pomesti z greb-
ljo k vratom peči, prostor v 
peči pa pobrisati s cunjo, da 
se pepel ne bi prijel na kruh. 
Kruh se je dal v peč in zave-
znil vrata peči. Pekel se je 
eno uro in pol.«

Kaj pa sedaj radi jeste?
»Rada imam močnik pa 

veliko mleka. Marjan mi 
prinese žemlje pa krofe. 
Včasih mi prinese kosilo, ki 
ga imajo sami.«

Ob pogovoru smo pili kavo 
brez mleka in nesladkano. 

Marjan je prinesel vsake-
mu kozarček pijače, da smo 
nazdravili. Na mizi je Robi-
čeva imela šopek lepih rož s 
travnika. Ko sem ji to ome-
nil, mi je povedala, da ji rože 
prinese Marjan s polja ali pa 
z gora. Kaj delate čez dan, 
sem jo vprašal.

»Vstajam sama in se opra-
vim, nekaj pripravim za zaj-
trk. Marjan mi že prej zakuri 
v štedilnik, da mi je toplo. Ob 
10. uri skuham kavo zase in 
za Marjana, da se kaj pogovo-
riva. Pripravljam kosilo, če ne 
dobim kosila od snahe Mari-
je ali vnukinje Tine. Čez dan 
ne poslušam radia, ker ne sli-
šim dobro, berem pa različne 
časopise in revije, ki jih imam 
naročene ali pa mi jih prinese 
Marjan. Gorenjski glas ima-
mo naročen, kar pomnim. Be-
rem z očali, velike črke pa brez 
njih. Po hiši in na vrt grem s 
palico, da se mi ne zvrti.« 

Ali spremljate dnevne zade-
ve in politiko?

»Gledam našo televizi-
jo. Preberem podnapise, če 
prehitro ne izginejo. Vse ka-
žejo tako 'fajn' – če verja-
meš! Slišim, da nič ne kra-
dejo, si le prisvajajo.«

Kaj pa storite, če kaj potre-
bujete?

»Imam telefon pri pos-
telji pa še telefon na steni 
v kuhinji, da lahko pokli-
čem sina Marjana. Na pa-
met vem njegovo telefon-
sko številko; če pa nisem 
prepričana, pogledam na 
papir, kjer jo imam zapi-
sano.«

Kako se počutite?
»Dobro, dobri so z me-

noj tudi domači, nič mi ne 
manjka – tudi leta ne!«

Zahvalil sem se ji za dob-
ro kavo in ponujene piškote, 
še enkrat ji zaželel vse dob-
ro, povedal, da bom prinesel 
fotografije s tega srečanja. 
»Kar prid', k' te poznam!« je 
bilo njeno vabilo.

Kovaričeva mama
Slavica Robič, po domače Kovaričeva mama, je drugega junija v Gozdu 
- Martuljku praznovala 103. rojstni dan. Praznovala ga je v domači hiši s 
svojimi sorodniki, s sinom Marjanom in najbližjimi sosedi.

Pri sto treh letih še skuha kavo.

Mama Slavica, ki bere Gorenjski glas, odkar pomni, in sin Marjan

Suzana P. Kovačič

Tržič – Slavljenki je zapel 
Moški pevski zbor Društva 
upokojencev Tržič, otroci 
iz bližnjega Vrtca Deteljica 
so zapeli tudi nepogrešlji-
vo Vse najboljše, meh har-
monike pa je raztegnil Jože 
Tišler, domačin iz Loma pod 
Storžičem, od koder izha-
ja Metka. Rojena je bila leta 
1914 v veliki kmečki družini 
z osmimi otroki na posesti z 
gostilno, ki je bila znana po 
Robeževih bržolah. 

Oj, Triglav, moj dom je 
bila tista pesem, ki jo ima 
slavljenka še posebno rada 
in so ji jo pevci skupaj z Jo-
žetom Tišlerjem podarili za 
rojstni dan. Zavriskala je in 
zapela in se zahvalila za pri-
jaznost vsem, ki so pripo-
mogli k temu, da je bilo za 
njen 103. rojstni dan tako 
lepo, tudi županu Borutu 

Sajovicu, ki ji vedno prinaša 
pozdrave iz Tržiča. Tokrat ji 
je za darilo prinesel knjigo iz 
njenega domačega kraja Ta-
kole je bilo včasih u Vom av-
torja Janeza Slaparja - Tem-
šaka. Okusno rojstnodnev-
no torto so spekli v Domu 
Petra Uzarja.

Brez besed in vidno ga-
njena pa je ostala, ko ji je di-
rektorica Doma Petra Uzar-
ja dr. Anamarija Kejžar iz-
ročila prav posebno knjiži-
co, lepo vezeno, darilo vseh 
zaposlenih v Metkinem tret-
jem domu. Naslov ima Bi-
serni utrinki, v njej pa so za-
jeti utrinki spominov, ki jih 
je po Metkinih zapisih zbra-
la Kejžarjeva, ki je v sprem-
ni besedi zapisala: »V čast je 
poznati gospo Metko. V ve-
selje se je z njo pogovarja-
ti. V čast je deliti njene spo-
mine, ki so tu zapisani ... kot 
utrinki ... Utrinki njenega 

življenja, ki ga je polnilo delo 
vsak dan, spremljala pa mo-
litev in pesem. Predanost 
družini. Prešeren smeh.« Je 

zanimivo branje, za poku-
šino naj bo odlomek iz po-
glavja Spomin prijateljem 
planin: »Nekega poletnega 

dneva sva se z možem odlo-
čila, da popeljeva otroka na 
Škarjev rob gledat rojstvo 
dneva in sončni vzhod. 

Sonce zgodaj vstaja, zato 
smo še pred večer prišli Pod 
Storžič. Zakurili smo ogenj 
in skuhali ''ajmoht'' za ve-
čerjo. Ob tej čarobni tišini 
večera smo poslušali slavčk-
ov spev in nam kar ni bilo do 
spanja. Dosti spali tudi nis-
mo na seniku, saj je to šume-
nje pod glavo in že samo pri-
čakovanje, kaj bomo dožive-
li, nam je povsem vzelo spa-
nje ...« V zadnjem delu knji-
žice je Metkin rokopis z re-
ceptom, kako se pripravijo 
Robeževe bržole. 

Lani je gospa Metka ob ta-
kem času dejala: »Moj odgo-
vor na vprašanje, kako žive-
ti in priti do visoke staros-
ti, je: ljubiti življenje, nara-
vo in delo – pa lep uspeh bo 
imelo.« V zadnjem letu se je 
spremenilo le toliko, da je 
leto dni starejša. Še vedno 
pa ves čas ostaja dobre volje, 
z iskrico v očeh.

Stotriletna Metka Kavčič s svojo prvo knjigo
Metka Kavčič je v četrtek, 6. julija, v tržiškem Domu Petra Uzarja praznovala 103. rojstni dan obdana s svojci in prijatelji. Za darilo je dobila svojo prvo knjigo 
z naslovom Biserni utrinki, Metka Kavčič – 103, v njej so zajeti utrinki spominov, ki jih je po Metkinih zapisih zbrala dr. Anamarija Kejžar.

Metka Kavčič s knjigo in s pravnukoma Klemenom in Jakom, desno župan Borut Sajovic 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Seveda gre 
vroče soparno ozračje v So-
kolskem domu, katerega 
razstavni prostor je boga-
to obloženem s sicer pre-
govorno hladnim marmor-
jem, pripisati vročemu pole-
tju, ob tokratni razstavi pa so 
se ogrevala tudi srca, saj so 
svoja dela razstavile štiri sli-
karke in prijateljice, vse tudi 
članice Združenja umetni-
kov Škofja Loka. »Smo prib-
ližno podobnih let, dve leti 
gor ali dol, in nas med dru-
gim povezuje tudi članstvo 
v društvu. Ko smo iskale na-
slov razstave, smo se prešte-
le in ker se v francoščini štiri-
ci reče quatre, kar se po naše 
sliši katr, smo razstavo na-
slovili Katre. Saj tudi smo 
ene ''katre'',« se pomenlji-
vo nasmehne Škofjeločanka 
Barbara Demšar, ki se pred-
stavlja z zanjo značilnimi 
abstraktnimi krajinami, ki 

so prežete z optimizmom, 
otroško igrivostjo, živahnos-
tjo in neobremenjenostjo. 
Njene slike toplih barv bodo 
v septembru mesec dni raz-
veseljevale tudi obiskoval-
ce v Abu Dabiju v Združe-
nih arabskih emiratih, kjer 
se bo skupaj s še štirimi slo-
venskimi umetniki predsta-
vila na mesecu slovenske 
umetnosti.  

Barbara Kastelec, po rodu 
iz Žirov, živi in ustvarja pa v 
Ljubljani in Izoli, se je pred 
dnevi vrnila iz Pariza, kjer 
je gostovala v tamkajšnji 
umetniški rezidenci: »Vese-
la sem tovrstnega sodelova-
nja. Prav Agata je zagonska 
sila v Združenju umetnikov, 
ki spodbuja k razstavljanju 
in je seveda tudi idejna po-
budnica te skupinske raz-
stave,« je povedala Kastelče-
va, ki se tokrat predstavlja z 
nekaj manjšimi formati, saj 
gre za skice iz cikla z naslo-
vom Pelod, ki jih je v tehniki 

akvarel in gvaš na leseni 
podlagi naslikala v ateljeju 
v Parizu. Z nekaj velikimi 
platni se predstavlja Marti-
na Štirn: »Super je, kadar se 
na tak način povežemo sku-
paj štiri slikarke, ki se že dol-
go poznamo tudi kot ustvar-
jalke. Sama sem deset let ži-
vela v Škofji Loki, zdaj sem 
v Ljubljani in nedolgo tega 
sem na razpisu dobila enega 
od ateljejev v Šviceriji, ki je 
za umetnika vesoljski dar.« 
Štirnova, Kastelčeva in Pav-
lovčeva so bile v času študi-
ja tudi sošolke na Akademi-
ji za likovno umetnost. »Res 
sem jaz dala pobudo za to 
akcijo. Zdi se mi, da nas po-
vezuje neka skupna rdeča 
nit, vse tri smo nekoliko v 
kozmosu, nekoliko v kraji-
ni, predvsem pa v abstrakci-
ji.« Razstavljena dela pove-
zuje tudi multimedijski pro-
jekt Gib slike in glasbe, ki ga 
slikarke soustvarjajo sku-
paj z Orkestrom Amadeo 

z dirigentom Tilnom Dra-
kslerjem in solistko Urško 
Rihtaršič ter plesalko Clai-
re Huber. Zaključni dogo-
dek projekta bo 30. avgu-
sta v Kristalni dvorani. Pro-
jekt je zasnovan v poveza-
vi glasbe, slikarstva in ple-
sa, rdečo nit torej predsta-
vlja povezovanje med sliša-
nim in videnim. Draksler je 

prav zato želel likovna dela, 
ki niso realistična ali figura-
tivna. »Vsaka izmed nas je 
samosvoja, a se med seboj 
dobro razumemo. Ponos-
na sem tudi, ker smo tokrat 
v ospredju štiri ženske,« je 
še povedala Pavlovčeva, ki ta 
v zadnjem času več časa po-
sveča novemu ciklu z naslo-
vom Mimobežniki.

Hkrati so v preddverju od-
prli skupinsko razstavo slik 
Pridne roke članov KUD Tra-
ta Gorenja vas, ki ustvarjajo 
pod vodstvom slikarke Maje 
Šubic, v Mali galeriji Občine 
Škofja Loka pa fotografij z 
naslovom Gledam svet, živ-
ljenje vidim razstavlja Mira 
Kofler, članica Društva upo-
kojencev Škofja Loka.

Katre so štiri slikarke
V Sokolskem domu je čez poletje na ogled skupinska razstava del štirih 
slikark, članic škofjeloškega Združenja umetnikov – Barbare Demšar, Barbare 
Kastelec, Agate Pavlovec in Martine Štirn.

Štiri slikarke, štiri prijateljice: (z leve) Barbara Kastelec, Agata Pavlovec, Barbara Demšar, 
Martina Štirn z sinom / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Le kateri Kranjčan, 
ne bom v zmoti, če trdim, da 
tudi Gorenjec, ne pozna mo-
numentalnih javnih plastik 
na današnjem Slovenskem 
trgu v kvadratu Občina–gi-
mnazija–Globus–narodni 
dom? Bronasti kipi Revo-
lucija, kiparski kompozici-
ji Delavska stavka in Naro-
dnoosvobodilni boj ter relief 
Začetek vstaje. Med letoma 
1959–1961 jih je izdelal eden 
najpomembnejših sloven-
skih kiparjev svojega časa, 
nedvomno pa tudi dvajse-
tega stoletja, Lojze Dolinar. 
Rodil se je leta 1893 v Lju-
bljani, se med letoma 1905–
1910 šolal na kiparskem od-
delku Umetno-obrtne šole, 
kasneje se je zaradi slabih 
gmotnih razmer le na kratko 
šolal na Dunaju in v Münch-
nu, kjer pa je vendarle spoz-
nal nekaj znanih kiparjev 
tega območja in si nabral 
pomembnih kiparskih izku-
šenj. Že v najstniških letih 
je kazal svoj izjemni talent, 
v času prve svetovne vojne 

pa izdelal portrete Cankarja, 
Župančiča, Prešerna, Gre-
gorčiča, Trubarja in drugih. 
Med obema vojnama je iz-
delal več javnih plastik v Lju-
bljani, zaradi naročil pa se 
je preselil v Beograd, kjer se 
je prav tako uveljavil z mo-
numentalnimi spomeniki 
in javno plastiko. Eno nje-
govih zadnjih monumental-
nih del so prav kipi na slo-
venskem trgu v Kranju, ka-
mor se je preselil po upokoji-
tvi. Umrl je leta 1970 v Ičićih 
pri Opatiji.

Tokratna razstava v Me-
stni hiši je na neki način ki-
parjeva kranjska zapuščina. 
Na razstavi je predstavljen 
izbor tistih Dolinarjevih del, 
ki niso vključena v Galeri-
jo Dolinar v vhodni avli in 
prvem nadstropju Mestne 
hiše, ki so tu na ogled sicer 
že od leta 1966. Gre za dela, 
ki jih je avtor takrat namenil 
kranjski občini. Po njego-
vi smrti je v kiparjevih ate-
ljeju in hiši v Kranju, kjer je 
zadnja leta živel, ostala bo-
gata dokumentacija o njego-
vem delu, veliko je bilo tudi 

fotografskega gradiva. Go-
renjski muzej jo je prevzel 
po smrti Dolinarjeve vdo-
ve. »Dokumentacija je toli-
ko bolj zanimiva, ker prika-
zuje dela, za katera danes 
ne vemo več, kje so oziroma 
niso več ohranjena. Tu so 
tudi dela, za katera se doslej 
ni vedelo, da jih je izdelal 
prav Dolinar,« o gradivu, iz 
katerega je snoval razstavo, 
pripoveduje avtor ddr. Da-
mir Globočnik. Ob Dolinar-
jevi zadnji retrospektivni 
razstavi leta 1996 v Moderni 
galeriji v Ljubljani je na se-
znamu zabeleženih več kot 
petsto kiparskih del. 

»Dolinar zagotovo velja 
za enega najbolj plodovitih 
slovenskih kiparjev v dvajse-
tem stoletju, z zagotovo naj-
večjim  kiparskim opusom, 
predvsem ko gre za največja 
javna spomeniška naročila. 
Snoval je portretno, malo, 
spomeniško, nagrobno pla-
stiko in akte,« nadaljuje Glo-
bočnik in dodaja, da je bil 
tudi odličen risar in grafik, 
a se je kar precej del uniči-
lo ali porazgubilo ob selitvi, 

ko so mu leta 1944 Nemci 
zasegli njegov atelje in hišo 
v Beogradu. Je bil Dolinar, 
čeprav je le nekaj let v jese-
ni življenja preživel pri nas, 
tudi Kranjčan? Da je bil zelo 
močno povezan s Kranjem, 
pove sogovornik. »Že kot di-
jak je bil zelo nadarjen. Pri 
dvajsetih je izdelal kip Ma-
tije Gubca. Že leta 1910, ko 
je zaključil Umetno-obrtno 
šolo, je med počitnicami 
pomagal kiparju Ivanu Zaj-
cu, ki je med drugim izde-
lal relief na grobnici Majdi-
čev v današnjem Prešerno-
vem gaju. Za šolsko nalo-
go je naredil kip žalujoče fi-
gure. Njegov učitelj Alojzij 
Repič ga je dal vliti v bron in 
ga je prodal za nagrobnik v 
Kranju. Eno njegovih zad-
njih monumentalnih del je 

kip atleta nosilca olimpijske 
bakle na kranjskem stadio-
nu. Lahko bi rekli, da je bil 
v Kranju z deli prisoten od 
svojega začetka pa do zad-
njih del.« V Kranju in oko-
lici je tudi sicer več Dolinar-
jevih javnih skulptur, po-
leg omenjeni še relief na 
OŠ Staneta Žagarja, Prešer-
nov doprsni kip v Prešerno-
vem gaju, spomenik na Vi-
sokem, eno njegovih zad-
njih del pa je relief na Bež-
kovi vili. 

Poleg tega prednjači tudi 
z javnimi skulpturami v 
Ljubljani, še danes stojijo 
plastike na različnih stav-
bah, na nebotičniku, kip 
Mojzesa na NUK-u, njegovi 
so doprsni kipi skladateljev 
oziroma ravnateljev Glasbe-
ne matice na Vegovi, maski 

Napoleona in Ilirije na Ilir-
skem stebru, tudi spome-
nika kralju Petru I. in Ale-
ksandru I. Slednji je bil slo-
vesno odkrit leta 1940 v 
parku Zvezda v Ljubljani, 
čez nekaj mesecev pa ga je 
porušil italijanski okupa-
tor. Bogat pa je njegov opus 
tudi v Beogradu in drug-
je po nekdanji državi. Loj-
ze Dolinar je bil umetnik v 
različnih državah in siste-
mih. »Najbrž je nepresta-
no delal, da je lahko toliko 
ustvaril. Posebno če doda-
mo še mnoge risbe, grafi-
ke in nešteto osnutkov kip-
cev, ki niso v nobeni eviden-
ci,« dodaja Globočnik. Del 
njegovega bogatega opusa 
je prikazan tudi na tokratni 
razstavi, ki jo spremlja tudi 
ličen katalog.

Iz Dolinarjeve 
kranjske zapuščine
V Galeriji Mestne hiše bo čez poletje na ogled likovno-dokumentarna 
razstava Lojze Dolinar. Velja za enega najbolj plodovitih slovenskih kiparjev 
dvajsetega stoletja.

Avtor razstave ddr. Damir Globočnik ob Dolinarjevem portretu Hinka Smrekarja iz leta 
1929 (patiniran mavec) /Foto: Igor Kavčič
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Kranj – Veliko domačih pa 
tudi tujih navijačev, se je v 
petek pod zvečer zbralo ob 
kranjski skakalnici ter si z 
zanimanjem ogledalo prvo 
tekmo celinskega pokala v tej 
sezoni. Čeprav na tekmi tako 
imenovane druge lige seve-
da niso nastopili vsi najbolj-
ši smučarski skakalci iz sve-
tovnega pokala, pa smo ven-
darle videli nekaj imenitnih 
skokov tako domačih kot tu-
jih asov. Zlasti so dlani navi-
jačev ogreli domači orli, med 
njimi najbolj Peter Prevc. 

Očitno pa se je s skakalni-
co pod Šmarjetno goro naj-
bolj spoprijateljil Poljak Kle-
mens Muranka, ki je s sko-
kom 108 metrov vodil že 
po prvi seriji. Kljub silovite-
mu napadu naših tekmoval-
cev mu je s skokom, dolgim 
112 metrov, uspelo zmagati. 
Z 284,7 točke je za 1,9 točke 
premagal najboljšega Slo-
venca Mirana Zupančiča, še 
dodatnih 1,4 točke pa je na 
tretjem mestu zaostal Bor 
Pavlovčič. Vsega 4 desetin-
ke točke je do odra za zmago-
valce zmanjkalo Petru Prev-
cu, peti je bil z daljavo dne-
va v finalu (113,5 metra) Rok 
Justin, šesti pa Andraž Pog-
rajc. Točke so od naših osvo-
jili še Tilen Bartol na dese-
tem, Timi Zajc na 15., Nejc 
Dežman na 18., Žiga Jelar 
na 23., Tomaž Naglič na 25. 

in Matjaž Pungertar na 30. 
mestu. 

»Današnja tekma je bila 
na koncu kar napeta, odlo-
čile so malenkosti. Tisti fan-
tje, ki so bili danes pred me-
noj, so dobro skakali in me 
zato tudi prehiteli. Jaz v tem 
obdobju še delam napake in 
tudi danes ni šlo brez njih. 
Sem pa vseeno vesel, da sem 
danes tekmoval, saj je tre-
ning pač nekaj drugega kot 
tekma, ki je tudi popestritev 
priprav. Ker je tekma na do-
mači skakalnici in je prišlo 
res veliko ljudi, je še toliko 
lepše,« je po sobotni tekmi 

razmišljal najbolj oblegani 
med tekmovalci Peter Prevc.

Peter na drugi tekmi v so-
boto ni tekmoval, svojo od-
lično formo pa je znova potr-
dil Poljak Muranka. Vodil je 
že po prvi seriji, na koncu pa 
je prepričljivo zmago slavil s 
skokoma dolgima po 108,5 
metra in 253,6 točke. Rok Ju-
stin je za skoka, dolga 107,5 
in 108,5 metra zbral 242,3 
točke, Kevin Bickner pa je 
v finalu s kar 115 metri s 15. 
mesta napredoval na tretje. 
Slovenski uspeh so dopolni-
li Timi Zajc na šestem, Tilen 
Bartol na sedmem, Miran 

Zupančič na osmem, Bor Pa-
vlovčič na desetem, Andraž 
Pograjc na 12., Rok Tarman 
na 15., Tomaž Naglič na 22., 
Nejc Dežman na 26. in Žiga 
Jelar na 29. mestu. 

»Zelo sem srečen, ker so 
mi uspeli lepi skoki. Tekmi 
sta bili dobri, všeč mi je tukaj 
v Kranju. Imel sem podporo 
svoje ekipe in bilo je res pri-
jetno,« je povedal dvakratni 
zmagovalec Klemens Mu-
ranka. Celinski pokal se bo 
nadaljeval 18. avgusta v polj-
skem Szczyrku, že ta konec 
tedna pa se začenja poletna 
velika nagrada v Wisli.

Poljak ugnal naše orle
Poljski smučarski skakalec Klemens Muranka je v petek in soboto slavil na tekmah celinskega pokala,  
ki ju je ob uvodu v novo mednarodno sezono na skalnici pod Šmarjetno goro pripravil SK Triglav. 

Poljak Klemens Muranka (na sredini) je bil najboljši na petkovi in sobotni tekmi, ob njem pa 
sta se v soboto na zmagovalni oder povzela še Rok Justin in Kevin Bickner. / Foto: Gorazd Kavčič

Sledila sta mu Portugalec 
Luis Saraiva in Italijan Fran-
cesco Puppi. »Okoli polovi-
ce proge sem se otresel kon-
kurence in nato vodil do ci-
lja. To so sanje, upal sem na 
medaljo, a ne na zlato,« je bil 
na cilju presrečen nov evrop-
ski prvak.

Kot šestkratni evropski 
prvak je bil glavni favorit za 
zmago sicer Turek Ahmet 
Arslan, a je na koncu neko-
liko presenetljivo zasedel 

dvajseto mesto tik pred na-
šim najboljšim, Miranom 
Cvetom iz domačega Klu-
ba gorskih tekačev Papež. 
»V čast mi je bilo, da sem se 
lahko boril s takšno zvezdo z 
ramo ob rami,« je dejal Cvet, 
ki je izpolnil svoj cilj, uvrsti-
tev okoli dvajsetega mesta.

V ženski konkurenci se 
je prvega naslova evropske 
prvakinje veselila Švicarka 
Maude Mathys, pred Sarah 
Tunstall iz Velike Britanije 
in glavne favoritke Andree 
Mayr iz Avstrije. Najboljša 

Slovenka je bila Klementina 
Lemut, ki je dejala, da je bila 
uvrstitev na 41. mesto v okvi-
ru pričakovanega. 

Med štirimi Slovenci je bil 
tudi Gorenjec Luka Kovačič, 
ki mu je priprave nekoliko 
okrnila poškodba gležnja. 
»Zelo sem vesel, da sem tek-
mi na najvišji ravni v kole-
sarstvu dodal še tekaško pre-
izkušnjo na takšnem nivo-
ju,« je povedal v cilju. Go-
renjke pa je zastopala Mojca 
Koligar, sicer novinka v gor-
skotekaških preizkušnjah. 

»To je šele moj tretji tek na 
tako kratki razdalji in to je 
največ, kar lahko v tako krat-
kem času iztisnem iz sebe,« 
je povedala. Čeprav Sloven-
ci niso konkurirali za najviš-
ja mesta, pa se je izkazal or-
ganizator, Klub gorskih te-
kačev Papež, ki je v Kamnik 
pripeljal športno prireditev 
na najvišji ravni. Po mne-
nju predsednika Atletske 
zveze Romana Dobnikarja 
celo enega najpomembnej-
ših atletskih dogodkov v tem 
in prihodnjih letih pri nas.

Elita gorskih tekačev v Kamniku
31. stran

Glasni navijači za spodbudo na zadnjih metrih proge Miran Cvet je bil z 21. mestom naš najboljši tekmovalec.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
so slovenski športni plezalci 
uspešno nastopili na premi-
erni tekmi svetovnega poka-
la v težavnostnem plezanju. 
V švicarskem Villarsu so na-
mreč poskrbeli za kar troj-
ne stopničke. Na najvišji je 
stala Janja Garnbret, Mina 
Markovič in Domen Škofic 
pa sta se uvrstila na drugo 
mesto.

»Takšne rezultate smo 
malce potrebovali, da smo 
vsi skupaj, tako tekmovalci 
kot trenerji, dobili potrditev, 
da smo šli v sezono dobro 
pripravljeni,« je povedal se-
lektor slovenske članske re-
prezentance Gorazd Hren. 
Aktualna svetovna prvaki-
nja Janja Garnbret je tako 
ubranila lani osvojeno zma-
go na tem prizorišču, saj je 

bila v finalu najbolj prepri-
čljiva in slavila z osvojenim 
vrhom smeri. Še najbliže ji 
je bila evropska podprvaki-
nja Markovičeva, ki je padla 
tik pod vrhom. 

Dobro je sezono svetovne-
ga pokala v težavnostnem ple-
zanju začel tudi edini sloven-
ski predstavnik v moškem fi-
nalu Domen Škofic. Boljši od 
Škofica je bil le Francoz Ro-
main Desgranges, ki pa se ni 
dotaknil vrha smeri. Gorenj-
ski šampion iz Vrbenj pri 
Radovljici je tako po razoča-
ranju na evropskem prven-
stvu, ko je zaradi prekorače-
nega časa zapravil stopničke 
oziroma zmago, dobil zadoš-
čenje že na prvi tekmi svetov-
nega pokala v težavnosti. 

Naslednja tekma bo že ta 
teden v francoskem Chamo-
nixu, kjer sta lani Garnbreto-
va in Škofic zmagala.

Škofic drugi

Vilma Stanovnik

Domžale – Minuli četrtek zve-
čer so slovenski pokalni prva-
ki, nogometaši Domžal, us-
pešno preskočili prvo oviro na 
letošnji evropski poti. Talin-
ska Flora je sicer na začetku 
povratne tekme na stadionu 
Albert Le Coq Arena hitro iz-
ničila prednost Domžalčanov 
s prve tekme (2 : 0) in poskr-
bela za nekaj dramatičnih tre-
nutkov. Vendar so se varovan-
ci trenerja Simona Rožmana 
uspeli hitro zbrati in Ivan Fi-
rer je že pred odmorom za-
bil prvi gol. V drugem polčasu 
sta za preobrat in novo evrop-
sko zmago poskrbela Senijad 
Ibričić, ki je že ob svojem debi-
ju izkoristil enajstmetrovko, in 
Jure Balkovec, ki je mojstrsko 
zadel s prostega strela. Končni 
izid je bil tako 2 : 3. 

»Začetek tekme je bil daleč 
od tistega, kar smo si želeli. 
Napaka v drugi minuti tekme 

nas je vrgla s tira. Potrebova-
li smo nekaj časa, da smo se 
vrnili nazaj v ritem, nakar 
smo prejeli še drugi gol. Kljub 
vsemu smo ostali mirni. Na-
redili smo nekaj sprememb v 
sistemu igre in dosegli gol v 
pravem trenutku. V drugi del 
igre smo krenili po svojih no-
tah. Nasprotnik ni mogel sle-
diti našemu ritmu igre. Ob 
dveh doseženih golih smo si 
ustvarili še nekaj priložnos-
ti,« je po tekmi povedal dom-
žalski strateg Simon Rož-
man. Tako so se Domžalča-
ni v naslednji krog tekmova-
nja uvrstili s skupnim izidom 
5 : 2. Njihov naslednji tekmec 
bo islandski Valur, prva tek-
ma pa bo v Reykjaviku že ta 
četrtek ob 22. uri po sloven-
skem času. Povratna tekma 
bo v četrtek, 20. julija, ob 20. 
uri v Športnem parku Dom-
žale. To bo tudi prva tekma 
Domžal na prenovljeni zele-
nici domžalskega stadiona.

Domžalski nogometaši 
gredo na Islandijo

Kranj – Minuli četrtek in petek so kolesarji nastopili na držav-
nem prvenstvu na velodromu. V Stražišču pri Kranju so se 
izkazali tudi mladi kolesarji iz KK Sava. Na domačem dirka-
lišču so naslove državnih prvakov osvojili David Čadež, Nik 
Čemažar, Luka Čotar, Ana Ahačič, Eva Prevc, Neja Kalan in 
Tjaša Sušnik. Poleg zmagovalcev so tudi preostali domači 
kolesarji dosegli kar nekaj uvrstitev na zmagovalni oder. 

Uspešni na domačem velodromu

Volosko – Od petka do nedelje so vaterpolisti kranjskega Tri-
glava, stari do 15 let, nastopili na 8. Mednarodnem turnirju 
Krunoslav Brguljan, ki ga vsako leto organizira VK Opatija 
1981. Na prvi tekmi so morali priznati premoč madžarskega 
ZF Eger, ki jih je premagal s 17 : 4, v drugi tekmi pa so bili s 
14 : 6 boljši od VK Bečej in nato še z 10 : 1 od domačinov VK 
Opatija. V skupini B so osvojili drugo mesto in se v polfinalu 
pomerili z vaterpolisti reškega Primorja EB. Rečani so zmagali 
s 13 : 6. V boju za tretje mesto jih je nato s 14 : 5 premagala 
ekipa Vojvodine iz Novega Sada.

Mladi kranjski vaterpolisti četrti v Voloskem
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 28 )Pet elementov v TKM – ogenj (2. del)

Perikard (srčna ovojnica) 
obdaja in ščiti srce. Po filo-
zofiji TKM srce varuje tudi 
energijsko in psihično. Če 
je perikard energijsko v ne-
ravnovesju, se lahko pojavi-
jo pri človeku strah, depre-
sije, težave z govorom. 

Tudi tanko črevesje spada 
k elementu ognja. Odgovor-
no je za absorpcijo ogljiko-
vih hidratov, maščob, prote-
inov. Iz živil in pijače izloča 
hranljive snovi, ki se v vrani-
ci, kamor jih pošilja, pretvo-
rijo v kri in energijo. Nečis-
toče pošlje v debelo črevesje 
in dokončno izločanje. 

Energijsko, mentalno in 
duhovno nam tanko čreves-
je pomaga subtilno zazna-
vati in ločevati, kaj je za nas 
dobro in kaj ne. 

Ob presežku ognja smo 
razdražljivi, nemirni, srce 
nam bije prehitro, imamo 
žgočo prebavo, napade pa-
nike, strahove, pojavita se 
lahko tako potenje, kot tudi 
mrzle roke/noge. 
Fizično se presežek ognja 
lahko izraža kot:

•  rdeča, vneta koža, iz-
puščaji

• rane v ustih, na jeziku
•  razbijanje srca, omedlevi-

ca, vrtoglavica
•  motnje spanja, motnje go-

vora
•  angina, hripavost, nape-

tost v grlu
•  pretirana želja po hladnih 

ali ledenih pijačah
Psihično se presežek og-

nja izraža kot:
•  nemir, razdražljivost, 

strah, nervoza
•  nesposobnost koncentra-

cije
•  nenadne spremembe raz-

položenja
• pomanjkanje apetita,
•  strah pred nastopanjem, 

zavrnitvijo
Lahko pa se seveda poja-

vi tudi pomanjkanje energi-
je ognja, ki se izraža v splo-
šni utrujenosti, lenobi, kao-
tičnih mislih, izgubi orien-
tacije.

Fizični simptomi pomanj-
kanja ognja so:
•  izčrpanost, utrujenost
•  nespečnost

•  nizek krvni tlak, omotič-
nost

•  izpuščaji na koži (posebej 
komolcih)

•  bleda, pepelnata polt, zar-
devanje

•  zvonjenje v ušesih,
•  težave s prebavo (zaprtje, 

vetrovi, zgaga)
•  nepravilnosti v delovanju 

srca (prehiter srčni utrip, 
nepravilno bitje srca)
Psihično pa pomanjkanje 

ognja lahko povzroči:

•  čustveno nestabilnost
•  neurejene, zmedene 

misli, slabo koncentracijo
•  pozabljivost, pomanjka-

nje kreativnosti
•  različne strahove

Uravnavanje energije 
ognja

Poskrbimo za harmonič-
ne in uravnotežene odno-
se. Bodimo ljubeči do sebe 
in potem še do vseh drugih. 

Energijo ognja uravnavamo 
tudi z ljubečimi fizičnimi do-
tiki sebe in svojih bližnjih, ob 
katerih občutimo mir in var-
nost, toplimi objemi, dotikom 
mehkih, naravnih materialov 
naših oblačil. Primerne so: 
(samo)masaža stopal, masaža 
z mirnimi, ritmičnimi gibi, ki 
sproščajo in pomirjajo. Masa-
že z močnimi prijemi, moč-
nejšim gnetenjem mišic niso 
primerne, kadar je energija 
ognja v neravnovesju. 

Jelena Justin

Naš današnji cilj je brez-
potna gora, ki kljub temu da 
je na dosegu roke, da mimo 
nje hodijo številni planin-
ci, le redko doživi, da jo kdo 
obišče, saj je nekako nepo-
membna v neposredni bli-
žini kralja Karavank, Stola. 
Obiskali bomo Srednjo peč, 
ki s svojimi 1920 m nadmor-
ske višine ne predstavlja res 
visoke gore. Brezpotna gora, 
kjer je potrebno nekaj ob-
čutka za orientacijo, zaradi 

njene krušljivosti pa tudi 
dobršna mera previdnosti.

Izhodišče vzpona je lah-
ko dolina Završnice ali pa 
nekdanji mejni prehod Lju-
belj, od koder se bomo pro-
ti Srednji peči podali tudi mi. 
Za vzpon do Zelenice predla-
gam, da izberemo nekdanjo 
graničarsko pot, ki je danes 
urejena za pohodnike in ko-
lesarje, t. i. Fair Trail, na kate-
ro se zavije desno, malce nad 
nekdanjo spodnjo postajo. 
Od Doma na Zelenici sledi-
mo desni poti proti Stolu oz. 

Vrtači. Ko prečimo smučišče 
in dosežemo gozd, je pred 
nami prijetna pot, kjer na 
svoj račun pridejo ljubitelji 
alpskega cvetja: Clusijevega 
svišča, Sternbergovega klinč-
ka, snežnega svišča, dišečega 
volčina itd. Sledi pas ruševja 
in ko prečimo daljše melišče, 
je skala z markacijo; desno 
se gre proti Vrtači, levo pro-
ti Stolu. Nadaljujemo levo, 
proti Stolu. Po krajšem času 
pridemo na razpotje; levo 
gre pot na Srednji vrh, desno 
pa proti Stolu. Nadaljujemo 

proti Stolu. Kmalu se pre-
cej spustimo, izgubimo viši-
no, saj smo v škrbini, ki nas 
pripelje V Kožne. Nadaljuje-
mo še kar naprej proti Stolu, 
mimo nekaj ogromnih balva-
nov. Ko smo na vrhu strmej-
šega dela, ki mu sledi izrav-
nava, zapustimo markirano 
pot in se po občutku, morda 
se bo celo videla rahlo shoje-
na pot, povzpnemo do začet-
ka grebena gore, ki je na naši 
levi strani. Ko smo na začetku 

grebena, sta možnosti vsaj 
dve: lahko se povzpnemo po 
grebenu, lahko pa po skrom-
ni stezici, ki se dobro vidi, na-
daljujemo v desno, do širše 
grape, kjer celo opazimo ka-
kšnega možica, in se po njej 
začnemo vzpenjati. Roko na 
srce: greben odsvetujem, ker 
je grdo krušljiv in nepredvi-
dljiv ter zahteva od nas še več 
pozornosti. 

Mi nadaljujemo po des-
ni stezici do širše grape in se 
preko nje povzpnemo, str-
mo, spet na greben. Ko smo 
na vrhu grebena, sledi ra-
hlo krušljiv vzpon po sever-
ni strani Srednje peči, ko nas 
steza popelje na južno stran 
gore in se mimo skal in ru-
ševja povzpnemo do vrha. Če 
smo slučajno zgrešili ome-
njeno grapo, je malce nap-
rej še ena, ki se tudi strmo 
povzpne skoraj do grebena, le 
na vrhu je treba prečiti manj-
šo krušljivo grapo, da pride-
mo do grebena, po katerem 
se sprehodimo do vrha.

Vrh Srednje peči nas 
nagradi s povsem drugač-
nim razgledom, kot smo 
ga navajeni. Pred nami se 
razprostre greben Jelenčka, 
Celovška špica, Krkotnik 
in Stol. Omenjeni greben 
imenujejo tudi Orlice, na 
zemljevidih piše Belščica. 
Pred nami je Svačica, po-
tem pa krnica pod Vrtačo z 
meliščem, preko katerega 
se bomo vračali. 

Sestopimo po poti vzpona 
in se vrnemo na markirano 
pot, ki pelje proti Celovški 
koči. Ko se vzpnemo na se-
dlo Belščica, ko imamo pred 
seboj Svačico, zavijemo des-
no in hitro dosežemo veli-
ko melišče pod Vrtačo. Preč-
no se po njem dvignemo do 
sedla pod Vrtačo, od koder 
sestopimo nazaj do Zeleni-
ce in v dolino.

Nadmorska višina: 1920 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Srednja peč (1920 m)

Dama z zelenim 
klobukom
Mimo nje hodijo množice planincev, a na njeno teme stopijo le redki. 
Brezpotna krušljiva lepotica v osrčju Karavank, ki ponudi mir in tišino.

Srednja peč, osamljena, krušljiva dama v neposredni soseščini Stola / Foto: Jelena Justin

Greben proti vrhu Srednje peči / Foto: Jelena Justin Vrh Srednje peči, s Svačico in Jelenčkoma v ozadju 
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Vilma Stanovnik

Davča – Minulo soboto so 
člani Športnega društva Ka-
mikaze pripravili 19. Kole-
sarsko dirko za zlato čipko. 
Start je bil v Železnikih, cilj 
pa po 15 kilometrih v Davči. 

Najhitrejši je bil Luka Tav-
čar, ki je v cilj prišel s časom 
33:09,6. Slabi dve sekundi je 
za njim zaostal Gregor Krajnc 
(KD Kalcit), še dobri dve se-
kundi več pa Andrej Draksler 
(ŠD Koloka), ki je osvojil 3. 
mesto. V ženski konkurenci 
si je zlato čipko zaslužila Ta-
mara Grm, ki je bila najbolj-
ša časom 36:43,2, Tina Per-
še (Calcit Bike Team) pa je s 
časom 36:43,9 osvojila dru-
go mesto. Tretja je bila Tjaša 
Sušnik (KK Kranj). Najboljši 

v konkurenci tekmovalcev iz 
občine Železniki je bil Aleš 
Pirih (KK Kranj).

»Čeprav je število udele-
žencev tokrat prvič padlo 
pod sto, smo tako z udelež-
bo kot tudi prireditvijo zelo 
zadovoljni. Dirka je mini-
la brez zapletov, kolesarji so 
bili z organizacijo in izved-
bo zadovoljni, izkazala so se 
tudi podjetja in posamezni-
ki, ki so za žreb med udele-
žence prispevali veliko prak-
tičnih nagrad. Na strani tek-
movalcev je bilo tudi vreme, 
saj je bilo vse dopoldne do-
kaj oblačno in sveže, poseb-
no na poti proti Davči. Na ci-
lju nas je nato za razglasitev 
pričakalo sonce,« je po prire-
ditvi v imenu organizatorjev 
povedal Roman Prezelj.

Po zlato čipko
Zmagovalec 19. Kolesarske dirke za zlato  
čipko je Luka Tavčar.

Tekmovalci so se po zlato čipko podali iz Železnikov  
proti Davči. / Foto: Andrej Tarfila

Vilma Stanovnik

Poljane nad Škofjo Loko – Z 
vzponom iz Poljan na Stari 
vrh se ta konec tedna začenja 
letošnja sezona Pokala polan-
skih puklov. Kolesarje v sobo-
to, 15. julija, s startom ob 10. 
uri čaka deset kilometrov dol-
ga preizkušnja s 650 metri 
višinske razlike. Rekorderja 
proge sta Matej Kimovec, ki je 
za vzpon porabil 25 minut in 
9 sekund, ter Špela Škrajnar, 
ki je na Stari vrh prikolesari-
la v 29 minutah in 57 sekun-
dah. Organizator prve preiz-
kušnje je Športno društvo Po-
ljane. Razpisanih je 15 katego-
rij. Dirka se točkuje tudi za Po-
kal Slovenije v vzponu, prav 
tako pa šteje tudi za občinsko 
prvenstvo občine Gorenja vas 
- Poljane. Prijave sprejema-
jo na spletnem portalu www.
prijavim.se in na dan priredi-
tve od 8. ure dalje. Razglasitev 
rezultatov in podelitev nagrad 
bosta na zelenici pred kultur-
nim domom v Poljanah. 

Vzponu na Stari vrh bo na-
slednjo nedeljo, 23. julija, sle-
dil vzpon na Pasjo ravan, novi 

vzponi pa so na sporedu v av-
gustu in septembru. Vzpon 
na Javorč bo namreč 19. avgu-
sta, na Lubnik 10. septembra, 
na Blegoš pa 17. septembra.

»Naj bo letošnja sezona 
Pokala polanskih puklov vaš 
kolesarski izziv. Pa sploh ni 
treba, da je glavni izziv biti 
boljši od drugih, naj bo ''pe-
daliranje'' po poljanskih pu-
klih tekma s samim seboj, 
morda spremljanje svojega 
napredka, uživanje na kole-
su v prelepi naravi, lahko pa 
tudi izgovor za podaljšano 
analizo kolesarskih doživetij 
ob kozarcu hladnega,« v ime-
nu organizatorjev pravi Niko 
Stržinar in dodaja, da je letos 
je pokal za spremembo od 
preteklih let odprt za vse ko-
lesarje, dodana je tudi še ena 
ženska kategorija. 

»Še vedno pa velja pravi-
lo: na več vzponih sodeluje-
te, več možnosti imate za na-
biranje točk,« dodajajo orga-
nizatorji in vabijo, da o vzpo-
nih natančneje pozanimate 
na spletnih straneh organi-
zatorja in profilu Pokala na 
Facebooku.

Za začetek na Stari vrh

Vilma Stanovnik

Bled – Te dni priložnost za 
malce ohladitve ni le v vodi, 
ampak tudi v blejski Ledeni 
dvorani, kjer so že naredili 
ledeno ploskev. Toda hladijo 
se zgolj obiskovalci na tribu-
nah, ki opazujejo, kaj se do-
gaja na ledu. Na njem se na-
mreč potijo udeleženci letoš-
nje Hokejske akademije An-
žeta Kopitarja in Tomaža Ra-
zingarja, ki jih je letos v dveh 
terminih okoli sto šestdeset.

Od sedem do 
petinpetdeset let

»Otroci prihajajo iz različ-
nih držav, kar nekaj jih je iz 
Avstrije, Hrvaške, Severne 
Amerike, prijavil se je tudi 
mlad ruski hokejist ... Očitno 
naša akademija pridobiva na 
slovesu. Letošnja novost je, 
da imamo tudi skupino ama-
terjev oziroma rekreativcev, 
ki si želijo nadgraditi znanje 
za nočno hokejsko ligo. Tako 
kaj novega poskušamo nau-
čiti tudi njih. Moram pa reči, 
da so delo in treninge zagna-
ni tako najmlajši kot tudi tudi 
najstarejši, tako da je sodelo-
vanje med njimi in nami, ki 
smo na ledu kot trenerji, zelo 
prijetno,« je povedal gorenj-
ski zvezdnik lige NHL Anže 
Kopitar in dodal, da so udele-
ženci akademije stari od se-
dem do 55 let, med njimi pa 
so tudi tri dekleta. 

Poleg njih so ta teden na 
Bled povabili tudi perspektiv-
ne mlade slovenske hokejis-
te do dvajset let, ki so jim po-
nudili svoje hokejsko znanje. 
»V akademiji sodeluje kar 21 
trenerjev iz vseh koncev Slo-
venije, poleg njih pa nam le-
tos že drugič pomaga kanad-
ski trener Rob Armstrong. Za 

treninge vratarjev skrbijo Kle-
men Mohorič, Robi Kristan in 
Uroš Puš. Robert Pesjak je na-
redil zahteven tečaj power ska-
tinga, ki ga je predstavil udele-
žencem akademije. Prav tako 
je med trenerji oče Matjaž, pri-
družila sta se nam Žiga Jeg-
lič, Andrej Tavželj, prav tako 
bo prišel David Rodman ... Vsi 
se trudimo po svojih močeh in 
mislim, da nam dobro uspeva. 
Poleg treningov na ledu prip-
ravljamo različne zanimive 
dejavnosti, od kopanja do san-
kanja. Pridružil se nam je tudi 
sodnik Viki Trilar, ki je pojas-
njeval hokejska pravila,« je po-
vedal Anže Kopitar, ki se v do-
mačih krajih skuša hkrati tudi 
čim bolje pripraviti na novo se-
zono v ligi NHL.

Anže začel priprave na 
novo sezono

»Priprave na novo sezono 
sem začel z vadbo na stadio-
nu in v fitnesu, popoldne pa se 

pridružim našim trenerjem 
na ledeni ploskvi tukaj v Lede-
ni dvorani na Bledu. Tako se 
počasi spet privajam na drsal-
ke oziroma noge navajam na 
njihovo tesnost. Tako ne bo 
prehudo, ko bom tudi sam, 
predvidoma začetek avgusta, 
začel z resnimi treningi na 
ledu,« je povedal Anže Kopi-
tar, ki na minulo sezono v ligi 
NHL nima najlepših spomi-
nov. »Zadnja sezona za naše 
moštvo zagotovo ni bila dob-
ra in želim si, da bi letos odi-
grali bolje. Trenutno poteka 
prestopni rok, kar spremljam 
po družbenih omrežjih. Kot 
kaže, se naša ekipa ne bo ve-
liko spremenila, kljub vsemu 
pa mislim, da smo kvalitetno 
moštvo in se lahko kosamo z 
vsemi ekipami v ligi. Upajmo, 
da nam bo uspela uvrstitev v 
končnico in nato še kaj več,« je 
povedal kapetan ekipe Los An-
geles Kings Anže Kopitar, ki 
si v novi sezoni želi igrati tudi 
na olimpijskih igrah, vse bolj 

pa kaže, da to ne bo mogoče. 
»V času olimpijskih iger preki-
nitve v ligi NHL ne bo, saj je ur-
nik že znan. Tako nas zagoto-
vo ne bodo pustili na olimpij-
ske igre. Kar veliko nas je pre-
cej naglas povedalo, da je to ve-
lika škoda, saj so olimpijske 
igre največji športni spektakel 
na svetu. Jaz osebno bi zelo rad 
nastopil. Po drugi strani pa ra-
zumem tudi naše delodajal-
ce, ki vedo, da so nastopi veli-
ko tveganje zanje, saj se lahko 
kdo tudi poškoduje. Tako se je 
na primer v Sočiju poškodo-
val John Tavares, ki je bil nato 
odsoten več mesecev – in to je 
bil velik udarec za njegovo eki-
po New York Islanders, saj je 
njihov kapetan in nosilec igre. 
Vseeno sem mnenja, da bi se 
bilo treba nekako uskladiti in 
da bi imeli možnost nastopa-
ti na olimpijskih igrah,« je še 
dodal Anže Kopitar, ki bo pred 
septembrskim odhodom na-
zaj čez lužo konec avgusta do-
polnil trideset let. 

Hokeja željni že na ledu
Na Bledu poteka Hokejska akademija Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja, na njej pa se novih 
hokejskih vrlin učijo tako najmlajši kot že izkušeni rekreativci in perspektivni hokejisti.

Anže Kopitar, skupaj z ostalimi hokejisti in trenerji, na Bledu radodarno razdaja svoje 
znanje in izkušnje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Bled – »Na otroškem teku je 
teklo okoli petsto otrok, na 
Ozarinem teku je bilo teka-
čev več kot tisoč, na glavnem 
desetkilometrskem teku pa 
so bili prijavljeni 3003 tekači. 
To je tudi nov rekord Nočne 
10ke,« so bili ob koncu sobot-
ne rekreativne tekaške prire-
ditve na Bledu zadovoljni or-
ganizatorji. Tako je padel tudi 
rekord v številu razdeljenih 
kremnih rezin, ki so tradicio-
nalno nagrada za udeležence. 
Razdelili so namreč kar 4800 
kremšnit, saj jih poleg udele-
žencev dobijo tudi prostovolj-
ci, ki pomagajo pri prireditvi. 
Letos jih je bilo okoli 250.

Sicer pa so tekači in teka-
čice, med katerimi je bil tudi 
predsednik države Borut 
Pahor, letos znova startali v 

središču Bleda. Po startnem 
poku, za katerega je poskr-
bel domači hokejski as To-
maž Razingar, so tekli v 

smeri urinega kazalca, no-
vost pa so bili tako imenova-
ni tempo zajčki, ki so dikti-
rali tempo za štirideset, pet-
deset in šestdeset minut, ter 
trije startni valovi. V cilju je 
bil s časom 33:05 prvi Mitja 
Krevs (Asics Frontrunner 
Slovenija), le malo je za njim 
zaostal Janez Mulej (AK Ra-
dovljica), tretji pa je bil Filip 
Baumgartner. V ženski kon-
kurenci je s časom 36:28 
zmagala Sonja Roman (AD 
Štajerska) pred Nejo Kršinar 
(Happy Gym) in Heleno Ja-
vornik (Tekaška Vadba Ma-
ribor). Dobro se je odrezal 
tudi predsednik Pahor, ki je 
pritekel v cilj po dobrih 49 
minutah.

Na Bledu rekordna nočna desetka

Najhitrejši v cilju najdaljše preizkušnje: na sredini 
zmagovalec Mitja Krevs, ob njem Janez Mulej in Filip 
Baumgartner / Foto: Tina Dokl
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Ljubljana – Ljubljansko okro-
žno sodišče je za Škofjeloča-
na Draga Leskovška, njego-
vo ženo Alino in soobtože-
nega Marka Kerna, ki jim so-
dijo zaradi domnevne trgo-
vine z ljudmi in nezakonite-
ga prometa z orožjem, prej-
šnji teden odpravilo pripore, 
sta poročala časnika Dnev-
nik in Slovenske novice. So-
dnica, ki vodi kazenski pro-
ces zoper omenjeno trojico 
(soobdolženi je še Milan Ži-
vić), je namreč ocenila, da se 
bo sodni postopek zaradi za-
jetnega dokaznega gradiva 
in številnih prič, ki jih je še 
treba zaslišati, najverjetne-
je zavlekel v prihodnje leto, 
zato se je kljub nasprotova-
nju specializiranega tožil-
stva odločila, da jim odpravi 
pripor, v katerem so bili si-
cer od aprila lani. Po zako-
nu je sicer lahko obdolženi v 
priporu največ dve leti.

Aprila lani smo poročali, 
da so kriminalisti in policisti 
s hišnimi preiskavami v noč-
nih lokalih Red & Black na 
Mlaki pri Kranju in Veronika 

v Dragočajni ter na domo-
vih osumljenih končali dalj-
šo kriminalistično preiskavo 
domnevne trgovine z ljudmi. 
V omenjenih lokalih naj bi 
namreč trinajst barskih ple-
salk moralo pod strogim nad-
zorom nuditi tudi spolne us-
luge, so tedaj navedli krimi-
nalisti in dodali, da naj bi kri-
minalno dejavnost vodil prav 

Leskovšek. Z uporabo prik-
ritih ukrepov so kriminalisti 
ugotovili, da naj bi dekleta iz 
Ukrajine (od koder je tudi Le-
skovškova žena) in Moldavije 
s spletnimi oglasi vabili v Slo-
venijo, da bi delale kot barske 
plesalke, prejele pa naj bi šest 
tisoč evrov mesečnega plači-
la. Od deklet naj bi nazadnje 
zahtevali tudi spolne storitve, 

njihovo plačilo pa je bilo pre-
cej nižje od obljubljenega. 
Preiskavo so tedaj policisti 
razširili še na finančno poslo-
vanje, ker naj bi si osumljen-
ci s kriminalno dejavnostjo 
pridobili veliko premoženj-
sko korist, saj so menda v hi-
šnih preiskavah pri Leskov-
šku zasegli tudi okoli 30 tisoč 
evrov gotovine. 

Leskovšek je na sodnem 
procesu v Ljubljani tako kot 
soobtoženi vse očitke zani-
kal in dejal, da je 90 odstot-
kov navedb v obtožnici, ki ga 
po njegovih besedah pred-
stavlja kot največjega zlo-
činca, izmišljenih. Po pet-
najstih mesecih pripora se 
bo zdaj branil s prostosti, saj 
je sodnica prisluhnila argu-
mentom zagovornika Duša-
na Csipöja, češ da z lokalom 
Veronika, ki ga je imel v na-
jemu, ne razpolaga več, Red 
& Black pa je tudi že zaprt 
leto dni in je v slabem stanju, 
zato priporni razlog pono-
vitvene nevarnosti ne obsta-
ja več. Poleg tega naj bi bila 
Leskovšek in njegov mlado-
letni sin tudi v zelo slabem 
zdravstvenem stanju. 

Leskovšku odpravili pripor
Sojenje Dragu Leskovšku, njegovi ženi in soobdolženim domnevne trgovine z ljudmi, ki poteka na 
ljubljanskem okrožnem sodišču, bo dolgotrajno. 

Ljubljansko sodišče je Dragu Leskovšku po petnajstih 
mesecih odpravilo pripor. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Simon Šubic

Slovenske Konjice, Kamnik 
– Za posledicami prometne 
nesreče v Spodnjem Gru-
škovju na regionalni cesti 
med Slovenskimi Konjica-
mi in Slovensko Bistrico je 
v nedeljo umrl 48-letni mo-
torist iz Kamnika. Nesre-
ča se je zgodila okoli 9. ure 
zjutraj, ko je Kamničan vo-
zil za drugim motoristom v 
smeri Slovenske Bistrice. V 
desnem ovinku je 48-letnik 

zapeljal na nasprotno smer-
no vozišče in trčil v osebni 
avtomobil, ki ga je iz naspro-
tne smeri pravilno pripeljal 
24-letni državljan Bosne in 
Hercegovine, so pojasnili 
na Policijski upravi Maribor.

V trčenju se je Kamničan 
hudo poškodoval in so ga z 
reševalnim vozilom prepe-
ljali v Splošno bolnišnico 
Celje, od koder so nekaj po 
11. uri policiste obvestili, da 
je motorist zaradi prehudih 
poškodb umrl.

Trčenje usodno  
za motorista iz Kamnika

Simon Šubic

Bohinj – Vroče poletno vre-
me je zadnji konec tedna po 
osvežitev v gorski svet zva-
bilo številne planince, ne-
katerim od njih so pri vrnit-
vi v dolino morali pomaga-
ti gorski reševalci. Med dru-
gim tudi planinki, ki jo je v 
soboto nekaj pred 20. uro pri 
domu Planika pod južnim 
pobočjem Triglava poškodo-
vala strela. Potem ko so jo os-
krbeli reševalci postaje GRS 
Bohinj, so poškodovano pla-
ninko s pomočjo helikopter-
ja Slovenske vojske prepelja-
li v jeseniško bolnišnico. 

Sobota je bila za gorske re-
ševalce tudi sicer precej na-
porna. Že okoli 8.30 si je v 
severni triglavski steni pla-
ninec pri zdrsu poškodoval 
gleženj. Gorski reševalci iz 
Mojstrane in dežurna eki-
pa na Brniku s helikopter-
jem Slovenske vojske so al-
pinistu imobilizirali nogo, 
ga z vitlom dvignili in pre-
peljali v jeseniško bolnišni-
co. Okoli 13.30 se je na ple-
zalni poti proti Češki koči 
na Jezerskem zaplezal pla-
ninec. Do Češke koče so ga 

nazadnje pospremili tam-
kajšnji gorski reševalci. Na 
Veliki planini se je okoli 16. 
ure izgubila planinka. Pos-
redovali so gorski reševalci 
iz Kamnika, ki so nepoško-
dovano planinko našli na ne-
varnem območju izven poti 
čez Rigelj. Pospremili so jo 
do gondole, ki jo je popeljala 
v dolino. Nekaj pred 22. uro 
pa si je v Bohinju pohodnica 
zlomila roko, ki jo je ob po-
moči bohinjskih gorskih re-
ševalcev oskrbel zdravnik, 
nato so jo prepeljali do reše-
valnega vozila.

V nedeljo so jezerski gor-
ski reševalci, dežurna eki-
pa GRS Brnik in posad-
ka helikopterja Slovenske 
vojske na Češki koči oskrbe-
li obolelo osebo in jo s heli-
kopterjem prepeljali v doli-
no, od koder so jo reševal-
ci Nujne medicinske pomo-
či Bled prepeljali v bolnišni-
co. Opoldne je na Kofcah 
planinca obšla slabost, zato 
so ga tržiški gorski reševalci 
prepeljali v dolino in ga pre-
dali reševalcem Nujne me-
dicinske pomoči Tržič. 

V petek zgodaj popol-
dne se je planinec zaplezal 

v steni v bližini Žagarjeve-
ga grabna v Bohinju. Pos-
redovali so tamkajšnji re-
ševalci in dežurna ekipo 
GRS na Brniku, ki je plezal-
ca s helikopterjem prepelja-
la v dolino. Pod Tolstim vr-
hom si je jadralna padalka 

poškodovala nogo. Reševal-
ci postaje GRS Tržič in de-
žurna ekipa GRS s posad-
ko in helikopterjem Sloven-
ske vojske so jo oskrbeli, z 
vitlom dvignili v helikopter 
in prepeljali na zdravljenje 
v ljubljanski klinični center.

Strela poškodovala planinko 
Planinska sezona je v polnem razmahu, kar povzroča več dela tudi gorski reševalni službi. Pri Planiki je 
strela poškodovala planinko, v severni triglavski steni si je planinec poškodoval gleženj ...

Dežurna ekipa GRS in posadka helikopterja Slovenske 
vojske sta minuli konec tedna večkrat poletela na pomoč 
ponesrečenim planincem. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Bled – Konec junija smo po-
ročali o pojavu domnevnih 
žepark na Bledu, ki naj bili 
glavni krivki, da blejske poli-
ciste med poletno turistično 
sezono pogosteje kličejo za-
radi tatvin. Te se še kar nada-
ljujejo, lahko sklepamo po 
včerajšnjem obvestilu Poli-
cijske uprave Kranj, s kate-
re so opozorili, da so se vse 
zadnje tatvine na javnih kra-
jih zgodile tudi zaradi opus-
titve samozaščitnih ukrepov 
oškodovancev. »V izogib ta-
kim oškodovanjem svetu-
jemo, naj bodo predmeti 

– kolikor koli so že vredni – 
vedno tesno ob lastniku, pod 
nadzorom in nedosegljivi 
storilcem,« je razložil Bojan 
Kos s PU Kranj. 

Policisti so na Bledu v pe-
tek dopoldne najprej obrav-
navali tatvino denarnice tu-
jemu turistu, nato je v Zaki 
nekdo plavalki izmaknil 
nahrbtnik. V enem od turi-
stičnih objektov na Bledu je 
neznana storilka turistki od-
nesla torbo, v kateri je bilo 
tudi nekaj denarja, brez tor-
be z denarjem in dokumen-
ti, ki jo je med fotografira-
njem odložil ob sebi, pa je 
ostal še en turist. 

Množica tatvin na Bledu

Kranj – Pred dnevi so nas budni opazovalci mestnega utripa 
v Kranju opozorili, da v cvetličnem koritu pod usmerjevalno 
reklamno tablo, ki na Glavnem trgu vabi goste v bližnjo hišo 
Layer, raste nenavadna roža. No, v bistvu je šlo za travo oziro
ma konopljo. V soboto smo se o tem prepričali tudi na lastne 
oči, že kmalu zatem pa so jo »poželi« kranjski policisti. Kljub 
vsem prizadevanjem za legalizacijo marihuane je namreč v 
Sloveniji pridelava konoplje še vedno prepovedana, pa četudi 
le kot okrasne rastline ... Zaseg »rastline, ki daje videz konop
lje«, so nam včeraj potrdili tudi na Policijski upravi Kranj, kjer 
zdaj vodijo postopek zoper neznanega vrtnarja oz. storilca. 

Konoplja v reklamnem koritu

Konopljo v koritu reklamne table za hišo Layer v centru 
Kranja so kranjski policisti že zasegli.
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Alenka Brun

S
oavtorica ideje 
o škratih in poti 
Nina Peče Grilc iz 
Zavoda za kultu-
ro, izobraževanje 

in šport Škrateljc nam je raz-
ložila, da na poti vidimo lepo 
število lesenih skulptur. 
Matic Zakrajšek iz Cerkelj 
je naredil pastirskega škra-
ta pri brunarici Sonček in na 
krvavški Plaži ter živali pri 
Pastirski bajti; Bojan Špen-
ko iz Hotemaž, ki ga večina 
pozna tudi po liku Bedanca, 
je avtor sove in gob velikank; 
ruševec in planinski orel sta 
delo Antona Vidmarja izpod 
Šmarne gore, Mira Rismon-
da iz Valburge poznamo 
bolj po ledenih skulpturah, 
iz lesa pa je tokrat ustvaril 
gamsa ... »Sama ideja se je 
realizirala hitro,« nadaljuje 
Peče Grilčeva, »nosilec pro-
jekta je bila brunarica Son-
ček, Škrateljc je razvil ide-
jo, ki spodbuja pohodništvo 
pri najmlajših in približuje 
Krvavec kot pašno planino 

vsem obiskovalcem, v sode-
lovanju z RTC Krvavec pa je 
tako nastala tudi popolnoma 
nova pohodna pot.«

Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo je 
Pot pastirskih škratov pre-
poznalo kot inovativen inte-
gralni turistični produkt. 
Je posebna pridobitev, ki 
je v tem delu Evrope edin-
stvena. Naložbo sofinanci-
rata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni raz-
voj.

Pravljično-doživljajska pot 
temelji na izvirni zgodbi iz 
slikanice O pastirjih in škra-
tih s Krvavca. Pripoveduje o 
dveh pastirčkih, ki sama pase-
ta čredo na Krvavcu, a s plani-
ne ju želijo pregnati zoprni 
pastirski škratje ... Spoznali 
smo še: avtorja slikanice Uro-
ša Grilca, tudi direktorja ome-
njenega Škrateljca; ilustrator-
ja, ki je ustvaril podobo škra-
ta, Gorazda Vahena; Šimna 
Pečeta, očeta škratorunščine; 
oglasil se je Bedanec. Naučili 
smo se rokovanja s prav pose-
bno Škratovo beležnico, ki je 

nepogrešljiv pripomoček za 
popolno doživetje pravljične 
poti. 

Odprtja se je udeležilo 
tudi okrog šestdeset otrok v 
sodelovanju z Zvezo prijate-
ljev mladine Slovenije.

Pot pastirskih škratov 
na Krvavcu lahko v poletni 
sezoni obiščete vsak dan, sta 
se pa odprtja v nedeljo dopol-
dne udeležili tudi državna 
sekretarka z Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo Eva Štravs Podlogar 
in ministrica za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, dr. Anja Kopač 
Mrak. Prisotne je pozdravil 
šef brunarice Sonček Marko 
Kuhar, ki smo ga v nadalje-
vanju spoznali v vlogi pastir-
ja pašne skupnosti Jezerca, 
je pa tudi njen predsednik. 
Štravs Podlogarjeva je pou-
darila, da je končni produkt 
točno tisto, kar so si pri raz-
pisu na Ministrstvu za gos-
podarski razvoj in tehno-
logijo zamislili. Med seboj 
so se povezali ljudje z raz-
ličnih področij in realizi-
rali idejo, ki jo bodo sedaj 

lahko doživeli tudi drugi lju-
dje. Zahvalila se je ekipi ter 
poudarila, da se veseli obi-
ska Poti pastirskih škratov. 
Pohvali se je pridružila tudi 
Kopač Mrakova, ki je pouda-
rila tudi, kako pomembno je 
za družine kvalitetno preživ-
ljanje prostega časa.

Obiskovalce nedeljskega 
dogajanja je zjutraj razve-
selil pastirski zajtrk – masu-
nek, ajdovi žganci, ocvirki, 
ocvrti flancati, kasneje pa 
škratova malica. Preden pa je 
Uroš Grilc povabil prisotne 
na pot krvavških škratov, je 
svoj glasbeni jedilnik z Zvo-
čno kuhno predstavil še Pet-
er Kus, tudi soavtor poti, nje-
gova je Gora zvokov. Sprem-
ljali smo zanimiv nastop, saj 
so imeli zvok tudi krompir, 
čebula in korenje. Njegova 
Kuhna se je začela z interak-
tivnim koktajlom, zaključi la 
pa s sladico s sladkorjem in 
zvokom v glavni vlogi. Kas-
neje sta na Plaži glasbeno 
kuhinjo nadgradila še glas-
bena pravljica o pastirjih in 
škratih s Krvavca ter koncert 
pastirskih škratov.

POT PASTIRSKIH ŠKRATOV
Pravljično-doživljajska Pot pastirskih škratov na Krvavcu, ki imajo sivo zelene ali sivo rjave lase, so veliki 
največ štirideset centimetrov, imajo najraje borovnice in masunek, doživijo pa lahko tudi štiristo let, 
je nov turistični produkt, ki je že ob odprtju navdušil najmlajše, enako – če ne še bolj – pa so na poti 
uživali tudi odrasli.

Nina Peče Grilc v družbi mogočnega lesenega škrata

Zvočna sladica Petra Kusa

Mogočni vhod na Pot pastirskih škratov Bedanec in Marko Kuhar
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Jože Košnjek

V 
severnem potni-
škem pristaniš-
ču na reki Mos-
kvi v Moskvi, ki 
kot širok obroč 

ovija rusko prestolnico z več 
kot 12 milijoni prebivalcev, 
stoji mogočna, 150 metrov 
dolga granitna in marmor-
nata stavba v obliki dvonad-
stropnega parnika s 85 met-
rov visokim stolpom oziro-
ma ladijskim dimnikom. 
Ta, že dolga leta neuporab-
ljen kolos spominja na gra-
dnjo več kot 120 kilomet-
rov dolgega vodnega kana-
la med Moskvo in reko Vol-
go v Dubni, prvega od mno-
gih kasnejših kanalov, ki so 
Moskvo povezali s petimi 
ruskimi morji oziroma jeze-
ri: z Baltikom, z Belim mor-
jem, ki je del Barentsovega 
morja s pristaniščem Arhan-
gelsk, z Azovskim morjem, 

ki leži severovzhodno od 
Črnega morja in ga z njim 
povezuje Kerški preliv, Kas-
pijskim jezerom oziroma 
morjem, v katerega se izli-
va Volga, in Črnim morjem. 
Zaradi teh povezav, ki so jih 

začeli graditi v Stalinovih 
časih in so jih nadaljevali v 
časih vladanja njegovih sov-
jetskih naslednikov, so Mos-
kvi začeli praviti tudi »pris-
tanišče petih morij«. Kanal 
med Moskvo in Volgo je tudi 

začetek vodne poti do druge-
ga največjega ruskega mesta 
Sankt Petersburg, v nekdan-
jih časih Petrograda, do leta 
1924 in kasneje do leta 1991 
Leningrada. Blizu dva tisoč 
kilometrov dolga plovba do Sankt Petersburga poteka 

potem po vodnih širjavah 
mimo Kaljasina in za rus-
ko zgodovino pomembnega 
Ugliča s 143 kilometrov dol-
go zajezitvijo Volge. Potova-
nje na sever proti Petrovemu 
mestu na obali Baltika oziro-
ma Finskega zaliva poteka do 
Rybinskega še po Volgi. Tu, 
v leta 1941 zgrajeni umetni 
zajezitvi, dolgi kar 217 kilo-
metrov, se najbolj slavna rus-
ka reka obrne desno proti 
Jaroslawlu, plovba na sever 
pa se nadaljuje po tem ogro-
mnem umetnem jezeru. Jez 
so gradili večinoma politični 
zaporniki, ki jih v Stalinovem 
času ni manjkalo, voda pa je 
zalila 4000 hektarov polj in 
700 vasi. Prebivalce so, tako 
pravijo, preselili neznano 

kam, najverjetneje v Sibiri-
jo. Uresničevanje tako ime-
novanega Stalinovega »Vol-
ga plana« je bilo za tiste čase 
nekaj velikega, izjemnega, za 
mnoge ljudi pa usodno, tra-
gično …

Drugi del vodnega potova-
nja v mesto Petra Velikega 
in Katarine se nadaljuje po 
vijugavi in večinoma regu-
lirani reki Šeksna, imeno-
vani Leninov kanal, po kate-
ri poteka živahen promet, 
mimo skromnih hišk in 
tudi razkošnih dač ob oba-
li, skozi gozdove ruske taj-
ge z značilnimi brezami ter 
večjimi ali manjšimi cerkva-
mi in samostani z zlatimi ali 
značilno modro obarvanimi 
čebulastimi zvoniki …  

(Nadaljevanje prihodnjič)

Na valovih in jezovih Volge (2)

PRISTANIŠČE PETIH MORIJ
Z gradnjo vodnega kanala med Moskvo in Dubno je Stalin začel uresničevati načrt vodne povezave 
petih ruskih morij oziroma jezer.

Zaradi gradnje kanalov so bila potopljena številna polja, na tisoče vasi. Da je pod vodo vas, 
spominja iz vode štrleči zvonik pri Kaljasinu.

Razkošne dače premožnih Rusov v zavetju brez

G. brezdomec, 
ne Grega
ne Gorazd,
zame si gospod.

Mi všeč je,
da si, kar si,
da si ti – ti,
in ne vi.

Sirote s kravatami
ne upajo biti ti,
skrivajo se za vi.
Če nimaš čiste vesti,
se na vi
odgovornost razprši.

Espantajo

Po dolgem času se nam je javil Espantajo. Življenjske res-
nice so del vsakega dneva. Imejmo se radi in bodimo to, 
kar smo. Lepe poletne dni vam želim. Metka

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

Gospod

PESMI MLADIH

V Krajevni knjižnici Žiri se še ta teden najmlajši lahko pri-
družijo igralnim uricam, v katerih se spoznavajo z nem-
škim jezikom. Namenjene so osnovnošolskim otrokom, 
potekajo pa vsak dan do petka, 14. julija, od 10. do 11. ure. 
Za delavnice zbirajo zgolj prostovoljne prispevke, dobiva-
jo pa se pred stavbo knjižnice v Žireh. 

Nemške igralne urice

Mateja Rant

Z
a nagrado po 
uspešno kon-
čani košarkar-
ski sezoni in za 
prijeten zaklju-

ček šolskega leta v društvu 
Kokoš za najmlajše košar-
karje vsako leto pripravijo 
košarkarski tabor ob mor-
ju. Tabor je potekal v dveh 
izmenah konec junija in v 
začetku julija, udeležilo pa 
se ga je 77 otrok iz več kranj-
skih osnovnih šol in OŠ 
Naklo. Ob košarkarskih tre-
ningih in tekmah pod borov-
ci je ostalo dovolj časa tudi za 
kopanje v morju in zabavo.

»Namen tovrstnih taborov 
je, da se otroci naučijo samo-
stojnosti, saj jih gre mno-
go prvič od doma brez star-
šev, da se družijo, se naučijo 
dela v skupini ter da uživajo 
in se imajo lepo,« je pojasnil 
vodja košarkarske šole Sini-
ša Banović in dodal, da je nji-
hov glavni cilj, da košarkarski 

tabor otrokom pusti lepo in 
nepozabno izkušnjo. Otro-
kom dan zapolnijo s številni-
mi dejavnostmi. Dvakrat na 
dan so potekali košarkarski 
treningi z večernimi tekma-
mi, vmes so se odpravili tudi 
na plavanje. En dan tabora si 
privoščijo zabavo v lunapar-
ku v Novigradu, za zaključek 
pa jih razveselijo z ribjim pik-
nikom, na katerem jim pos-
trežejo morske dobrote. V 
drugi izmeni, v kateri je bilo 

trideset otrok, jim je neko-
liko zagodlo le neurje, ki se 
je drugi dan tabora razbes-
nelo prav nad Novigradom. 
Podrlo je kar nekaj dreves, 
po besedah Siniše Banovi-
ća pa se je na srečo dogaja-
lo zvečer, ko so bili otroci že 
v bungalovih. V želji, da čim 
prej nadaljujejo s treningi, 
so se zjutraj skupaj z otroki 
lotili pospravljanja. Razen 
jutranjega treninga, ki so 
ga nadomestili z obiskom 

zabaviščnega parka, jim 
zaradi tega ni odpadla nobe-
na načrtovana dejavnost.

Zadnji dan tabora so se 
pomerili še v prostih metih in 
igri ena na ena, zmagovalce so 
nagradili s praktičnimi nagra-
dami. Nagrade so na koncu 
podelili še za najčistejšo sobo, 
saj je vse dni potekalo tudi 
ocenjevanje sob. Tako so se 
namreč vsi udeleženci trudili 
za red in čistočo v bungalovih, 
je še dodal Siniša Banović.

KOŠARKA MED BOROVCI
V društvu Kokoš (Košarka kranjskih osnovnih šol) so v sodelovanju z lokalnimi klubi tudi letos za 
najmlajše pripravili štiridnevni košarkarski tabor v letovišču Pineta pri Novigradu, ki se ga je tokrat 
udeležilo skoraj osemdeset otrok.

Udeleženci košarkarskega tabora v drugem terminu / Foto: arhiv društva Kokoš
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Samo Lesjak

O
rkester sesta-
vljajo glasbe-
ni zanesenja-
ki, ki v veči-
ni prihaja-

jo z Bleda ter okolice. Druš-
tvo Big Band Bled je po nas-
tanku sicer mlado, ustano-
vljeno je bilo lani oktobra, 
vendar pa so v njem preka-
ljeni glasbeniki, ki igrajo v 
glasbenih zasedbah, kot so 
Big band RTV Slovenija, 
Dixieland band Kranj, Bled 
Jazz Selection, Stari mač-
ki ... Sodelujejo z gostujoči-
mi dirigenti in pevci. Orke-
ster je tokrat vodil tolkalec, 
skladatelj, dirigent Jani Šala-
mon, ki je končal študij na 
Akademiji za glasbo v Ljub-
ljani, nato pa med drugim v 
daljnji Kaliforniji zaključil 
študij aranžiranja džezov-
ske glasbe.

Big Band Bled se je tudi na 
Pungertu predstavil z razno-
likim programom s skladba-
mi zgodnjega svinga, latina, 
funka ter slovenskih popevk 
v izvedbi pevke Ive Stanič, ki 
je z ansamblom sodelovala 
tudi že prej. Iva je bila leta 

2009 s pesmijo Sem glas 
izbrana med devet finalistov 
Slovenskega festivala šanso-
na. Leto kasneje se je v okvi-
ru projekta Sladko življen-
je posvetila italijanski glas-
bi iz zlatih šestdesetih let in 
posnela skladbo z naslovom 
Takšna, kot bi me želel. Nato 
se je posvetila glasbi ene-
ga največjih sodobnih skla-
dateljev Burta Bacharacha, 
sodelovala je pri več uspeš-
nih glasbenih projektih in 

festivalih, tudi na Slovenski 
popevki.

Navdušil je tudi pevec Blaž 
Vrbič, ki se je izobraževal na 
ljubljanskem Konservatori-
ju za glasbo in balet v razre-
du prof. Nade Žgur, pozne-
je pa tudi v Benetkah in New 
Yorku. Je ustanovitelj in gla-
vni pevec skupine OdBeatli, 
ki je preigravala glasbo sku-
pine The Beatles, trenutno 
pa pripravlja svoj prvi avtor-
ski džezovski album.

Jutri, v sredo, 12. julija, 
pa ob 20. uri na teraso Pun-
gerta prihaja mlada kantav-
torska zasedba Berlejbej, ki 
izvaja gipsy džez, popular-
no, etno, bluegrass, najraje 
pa kar svojo avtorsko glas-
bo. Sami zase radi pravijo, 
da igrajo žalostne pesmi o 
tem, kako lepo je življenje. 
Uglasbijo tudi katero izmed 
Ježkovih ali Byronovih pes-
mi – kot naročeno za vroče 
poletne noči.

MELODIJE POLETJA
Petkovo poletno noč na kranjskem Pungertu je osvežil nastop orkestra Big Band Bled s posebnima 
gostoma, pevko Ivo Stanič in pevcem Blažem Vrbičem.

Džezovski standardi in zimzelene melodije: Big Band Bled s pevko Ivo Stanič je navdušil na 
Pungertu. / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

K
lemen Markelj je 
glasbeno pot začel 
že v osnovni šoli z 
igranjem kitare, ki 
jo je kmalu zame-

njal za bobne, nato pa se je 
glasbeno izobraževal v Los 
Angelesu. Štiridesetletnik 
sedaj uspešno vodi šolo bob-
nov v Škofji Loki, kjer pou-
čuje nadarjene glasbenike 
vseh generacij. Program je 
zasnovan tako, da učenci v 
času enega ali več let pridobi-
jo osnovno znanje vseh glas-
benih žanrov, vključno z bra-
njem not, kot pravi Klemen, 
ki pripravlja tudi delavnice 
za ljudi s posebnimi potre-
bami, vodi programe bobnov 
za osnovne in srednje šole, 
poletne delavnice, tudi sam 
je član številnih zasedb (Obi-
dil, Antorino, The Drinkers, 

Unspoken, Nessy, Prevara, 
Arina), v svojem studiu pa 
snema tudi za druge znane 
domače glasbenike.

Še povsem svež je album 
Abject Tomorrow, ki ga je 
posnel za skupino The Vici-
ous Head Society. Idejni vod-
ja je kitarist Graham Keane, 
ki prihaja iz Irske, za ostale 

instrumente pa je povabil 
glasbenike iz celega sveta, 
poleg Klemena tudi Dere-
ka Sheriniana (klaviature) iz 
Kalifornije (Dream Theater, 
Alice Cooper), pevca Wilmer-
ja Waarbroeka iz Nizozem-
ske ... Pred kratkim je s skla-
dbami z omenjenega albu-
ma sodeloval na bobnarski 

kliniki v Lastri, predstavil pa 
se je tudi z nekaj avtorski-
mi skladbami. K sodelovan-
ju pri novem avtorskem albu-
mu ga je povabil priznani bas 
kitarist iz Los Angelesa Jerry 
Watts Jr., Klemen pa trenut-
no snema album osemnajst-
ih skladb za avtorja Davida 
Martineza iz Kolumbije. Z 
zasedbo Sams Fever so juni-
ja posneli videospot za sklad-
bo Way Down, z njimi pa se 
pripravlja za dva velika kon-
certa, in sicer bodo zaigra-
li v Nemčiji, 29. avgusta pa 
bodo nastopili v ljubljanskih 
Križankah in se ob 40-letni-
ci smrti Elvisa Presleyja z Big 
bandom RTV Slovenija spo-
mnili največjih uspešnic kra-
lja rokenrola. To pa še ni vse, 
Klemen, ki je vseskozi akti-
ven, pripravlja tudi zanimiv 
projekt s pevskim zborom 
Grudnove Šmikle pod vods-
tvom Marjete Naglič.

V RITMU BOBNOV
Glasbenik Klemen Markelj iz Železnikov je uveljavljeni bobnar mnogih domačih zasedb, poleg vodenja 
glasbene šole za mlade pa v svojem studiu snema tudi za mnoge tuje glasbene ustvarjalce.

Klemen Markelj v svojem glasbenem studiu v Škofji Loki 
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Kranj – S sklepnimi koncerti se zaključuje festival Carnio-
la: v petek, 14. julija, bo na terasi kavarne Bazen ob 19.30 
nastopila Neisha, medtem ko bo pred barom Kavka ob 
20. uri nastopila Neomi. V soboto, 15. julija, bo kavarna 
Bazen gostila nastop zasedbe Eni od sedmih milijard, v 
Kavki bo koncert skupine Bro, večerne ure na terasi Kluba-
ra pa bodo rezervirane za ritme zasedbe Dugme u čorbi.

Zadnji teden festivala Carniola

Kranjska Gora, Domžale – Filmska senzacija Pr' Hostar, ki 
v kinematografih podira rekorde gledanosti, bo na ogled 
v soboto, 15. julija, ob 20.30 v Kinu na prostem ob jezeru 
Jasna v Kranjski Gori ter v soboto, 22. julija, ob 21.30 v Kinu 
v Češminovem parku v Domžalah.

Pr' Hostar podira rekorde

Kranj – Dvocikel na Češnjevem vrtu Layerjeve hiše prinaša 
posebno glasbeno-vizualno izkušnjo, kjer se glasbeni par 
v kreativnem prepletu spoji z vizualno umetnico. Vokali-
stka Katja Šulc že vrsto let sodeluje s trobentačem in skla-
dateljem Igorjem Matkovićem. V rezidenčnem programu 
Layerjeve hiše se bosta v sredo, 12. julija, ob 21. uri srečala 
v duetu , poustvarila uglasbeno romsko poezijo z albu-
ma Kamlisajlan  ter  se  ob tem združila z umetnico Nejo 
Tomšič, ki bo poskrbela za likovno interpretacijo njunega 
glasbenega raziskovanja.

Glasbeno-vizualni Dvocikel v Layerjevi hiši

Katja Šulc / Foto: Zoran Kozina
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V sredo, 21. junija 2017, sta se v Kranju poročila Miha Pre
stor in Klara Karničar, v soboto, 24. junija 2017, pa so se 
poročili: v Preddvoru Martin Jenko in Petra Sluga, na Str
molu pa Denis Obrul in Petra Alenc; dne 1. julija 2017 so se 
poročili: na Bledu: Milan Kreuschitz in Katarina Markovič 
ter Blaž Frčej in Neža Jemec; v Radovljici Aleš Rozman 
in Bijanka Mengeš; na Zgornjem Jezerskem Jure Vajs in 
Simona Ožvald, v Vopovljah Blaž Kaplan in Petra Gorenc, 
na Jesenicah Adis Halimanović in Edisa Osmančević, na 
Visokem pri Poljanah Uroš Jesenko in Maja Rezar; v Kra
nju: Uroš Žvokelj in Klara Kotnik ter Andrej Bajželj in Urška 
Kozina; na Brdu pri Kranju: Marko Krajnik in Sabina Krži
šnik ter Klemen Frantar in Irena Merčon; na Zgornjem 
Brniku Staš Goričar in Sanja Mančić; na Šmarjetni gori 
Gorazd Maržić in Mateja Smolej; na Zgornjem Jezerskem 
Jure Vajs in Simona Ožvald, v Vopovljah pa Blaž Kaplan 
in Petra Gorenc.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 51 novorojen
čkov. V Kranju je 15 mamic prvič stisnilo v objem dečke, 
20 pa deklice. Najtežja in najlažja sta bili deklici, tehtali 
sta 4270 in 2410 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 
po 8 deklic in dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 
2250 gramov, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 
4210 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

V 
Bašlju so se sre
čali sorodniki ro
dbine To m ašče
vih, za kar sta 
poskrbeli Marje

ta Markun in Polona Boga
taj. »Povabljenih je bilo 98, 

va bilu se jih je odzvalo mal
ce več kot šestdeset,« raz
lagata organizatorki sreča
nja. Povabljeni pa so bili 
sorodniki njunih staršev, 
otroci in družine. Najsta
rejša udeleženka srečanja, 
ki se je rodila leta 1941, je 
bila Angelca Zaplotnik iz 
Tupalič ali Grabčeva mama 

po domače; najmlajši ude
leženec Gaber Markun pa 
je na dan srečanja dopolnil 
kakšen dan več kot tri ted
ne. 

Večina sorodstva živi v 
Preddvoru in okolici, tako 
da organizacija srečanja 
Poloni in Marjeti ni vzela 
preveč časa. Najprej so sicer 

mislili, da se bodo družili na 
prostoru za piknike v Belici 
nad Bašljem, a ker se je vre
me kisalo, so se odločili, da 
se bodo srečali kar na Mar
kunovi oziroma Tomašče
vi domačiji v Bašlju, kjer je 
bilo ob hrani, pijači in obu
janju spominov veselo vse 
popoldne.

SREČANJE TOMAŠČEVIH

»Cvetka«
Sem pred težko odločitvijo, 
zato se obračam na vas, da 
bi se lažje prav odločila. Sem 
v dilemi, ali dati odpoved ali 
še naprej opravljati to delo. Na 
splošno se težko odločam, tudi 
glede selitve k partnerju se še 
nisem mogla odločiti. 
Upam, da moj odgovor ni 
prepozen, veliko vas je, ki mi 
pišete, in nisem bila pozor
na, ker grem po vrsti, a če 
bi, bi vam odgovorila prej. 
Kadar se ne moremo odloči
ti, pomeni, da odločitev še ni 
dozorela. Res pa je, da imate 
na splošno pri tem težave, 
saj ste precej neodločni. 
A tako pač je, ljudje smo si 
med seboj različni in prav 
je tako. Moj nasvet je, da z 
odpovedjo ne hitite in sedaj 
raje potrpite ta naporni čas. 
Verjamem, da ste utrujeni, a 
prišel bo čas, ko boste imeli 

novo službo, ki ne bo tako 
fizično naporna. Spremem
be bodo, še boljše kot si mis
lite. Najkasneje do meseca 
marca drugo leto. Partner 
vas ima rad in res si želi sku
pnega življenja z vami. Ne 
čakajte več. Srečno.

»Minila so leta«
Pozdravljeni, gospa Tanja, 
pred leti ste mi odgovorili na 
moja vprašanja in mi napo-
vedali vse, kar se je zgodilo. 
Bojim se vsakega novega zače-
tka, ker je razočaranje potem 
toliko večje. Ko te enkrat piči 
kača, se bojiš že zvite vrvi. 
Zanima me, kako bom z biv-
šim možem rešila razdelitev 
premoženja – stanovanja, kaj 
čaka hči, kaj me čaka v priho-
dnosti in zdravje. Hvala za vso 
vašo dobro voljo in pomoč, ki 
jo namenjate vsem, ki se obra-
čajo na vas.

Draga moja, vesela sem. 
Vesela za vas, da ste zbra
li vse moči in stopili korak 
naprej in začeli živeti svoje 
življenje. Taka odločitev niti 
malo ni enostavna in lahka. 
Spremenili ste vse in še več. 
Ni treba, da ste zaskrbljeni, 
saj vidim, da vam bom šlo 
vse po načrtu. Razdelitev 
premoženja bo in ne osta
nete praznih rok. Vse je res 
tako, kot pravite sami, samo 
postavili ga boste pred dej
stvo in moral bo – hoče ali 
noče – izpeljati zadeve. Na 
splošno že veste, da od nje
ga ne morete pričakovati 
nič dobrega. Verjamem, da 
boli, a sčasoma ne boste več 
pomislili na preteklost. Hči 
ima prave vrednote, dobro 
ve, kaj si želi in pričakuje 
od življenja. Pred njo je lepa 
pot. Zdravstvene tegobe 
bodo minile, v glavnem so 

posledice stresa in kom
pleksa manjvrednosti. Vse 
se bo uredilo, kot je treba. 
Glede ljubezni vam lahko 
povem, da vas čakajo sama 
lepa presenečenja. Bojite se 
zvite vrvi, ampak kač okoli 
vas je bilo že veliko preveč. 
Ta oseba vas ceni in spoštu
je in ima vas veliko bolj rad, 
kot vam to pokaže. Nikamor 
se vam ne mudi in čas bo 
prinese svoje tudi pri njem. 
Vsega lepega, kar dobi od 
vas, ni navajen in vedno 
bolj spoznava, da mora 
tudi on obrniti nov list. Po 
mojem videnju v kartah niti 
zdaleč ni nemogoče, da bi 
imela oba nove liste v sku
pni knjigi. Ne glede na slabe 
izkušnje in strupene pike 
kač je treba pričakovati in si 
želeti, vedno. Lepo vas po
zdravljam in vam želim veli
ko sonca.

Pod šifro Slovenija imamo 
šest izbranih kart bralca, 
ki ga zanima, kako se bodo 
odvijali dogodki v prihodno
sti. V preteklosti je naredil 
velike spremembe, ki so ime
le vpliv na vsa področja – od 
ljubezni do poslovnosti. Kar
te so Neiskrenost, Hrepe
nenje, Ljubosumje, Veselje, 
Oficir, Ljubica. Neiskrenost 
nam nudi rešitve, ki so vča
sih skrite in je treba biti pozo
ren. Seveda je v tej karti tudi 
slaba energija in vplivi ljudi, 
ki nas obkrožajo. Lahko jo 
razložimo tako, da nas nek
do skuša spraviti v sramo
to pred drugimi. Vsekakor 
je bila preteklost naporna. 
Hrepenenje in Ljubosumje – 
obe karti skupaj imata zgod
bo, pomen. Ne sme se več 
obremenjevati s tem, kaj si 
mislijo drugi ljudje. Nihče ne 
sme vplivati na naše odloči
tve razen nas samih. Čustve
no neravnotežje in poklicna 
nestabilnost sta posledici, ki 
sta pripeljali tako daleč ravno 
zaradi tega, ker se pozornost 
posveča drugim, namesto 
da bi se posvetili sebi. Ravno 

v trenutnem obdobju (polet
ni čas), kar nam potrdi karta 
Veselje, so največje spre
membe, dobre. Karta Oficir 
prinaša nazaj poslovni polo
žaj in trdnost pri odločitvah 
in projektih. Zadnja karta je 
Ljubica. Ženska oseba, ki je 
prisotna v bralčevem življen
ju, ima veliko večjo vrednost, 
kot si misli. Spremlja ga na 
vsakem koraku, ob dobrih in 
slabih dnevih. Ničesar ne pri
čakuje, le tiho upa in si želi, 
da bralec kmalu spregleda in 
spozna, da je ravno ona tista, 
brez katere ne more biti. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom ''šola vedeževa
nja'' in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

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

TOREK_11. 07. 2017

Nagrade: 3-krat steklenička za vodo  
in CD Škofjeloški pasijon
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,  
26. julija 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

nedelja
16. 7. ob 18h

SENIORSKI ZBOR, KOMORNI ZBOR
TER KONCERTNI ANSAMBEL ŠOLE
ST. CATHERINE'S IZ BRAMLEYA

julij
torek

18. 7. ob 19h
WESTMINSTERSKI ŠOLSKI

KOMORNI ORKESTER

vstop prost

VEČ INFORMACIJ PO TELEFONU 04/51 12 312, WWW.SOKOLSKIDOM.SI 
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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_11. 07. 2017

V Filadelfiji so v čast igralcu Kevinu Hartu 
(38) na njegov rojstni dan, šestega julija, 
priredili zabavo za celo mesto in dogodek 
poimenovali Praznik Kevina Harta. Ker 
je komik velik ambasador mesta, kjer je 
odraščal, so delili brezplačno hrano, nas-

topila pa sta tudi raperja Chill Moody and Freeway. Igralca 
so počastili tudi z njegovim portretom na stanovanjskem 
objektu, kjer je živel kot otrok. »Hvala, Filadelfija. Ta dan 
mi bo ostal v najlepšem spominu,« se je zahvalil Kevin.

Kevin Hart dobil svoj praznik

Star komaj devetintrideset let je zaradi 
odpovedi srca umrl Nelsan Ellis, zvez-
dnik serije Prava kri. Njegovo smrt je 
potrdila tudi njegova predstavnica, ki 
pravi, da je bil igralec velik talent, njegove 
besede in obstoj pa bodo zelo pogrešani. 

Ellis je v priljubljeni seriji igral vseh sedem sezon, znan pa 
je tudi po vlogah v filmu Pomočnice in seriji Elementarno.

Poslovil se je Nelsan Ellis

Med snemanjem prve sezone serije Igra 
prestolov je igralka  Lena Headey (43) 
trpela za poporodno depresijo. »Izkuš-
nja je bila zares grozljiva. Bila sem depre-
sivna, vendar tega sploh nisem vedela. 
Med zdravniškim pregledom sem plani-

la v jok,« je povedala igralka, ki v seriji igra hladno Cersei 
Lannister, ki pa v resnici ni tako brezsrčna. Sedmo sezono 
serije bodo na naših zaslonih začeli predvajati 17. julija.

Lena trpela za depresijo

Ben Affleck (44), ki je bil pred kra-
tkim opažen z družino na počit-
nicah, je v zvezi s producentko 
oddaje Saturday Night Live Lin-
dsay Shookus (37). »Par sta šele 
kratek čas, toda videti je, da je 

med njima več kot le poletna avantura,« je za E! povedal 
vir. Lindsay je igralca obiskala na snemanju filma Liga pra-
vičnih v Londonu, kjer sta skupaj preživela štiri dni.

Ben Affleck spet zaljubljen

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

E
no takšnih je bilo 
sladko obarvano 
druženje v Rim-
skih termah, kjer 
so dekleta žiriji in 

povabljenim predstavila 
svoje sladice in presenetila: 
ne samo z okusi, tudi z vide-
zom. Na mizah smo lahko 
občudovali in okušali vse od 
zdravih sladic do nezdravih, 
a zato polnega, skoraj božan-
skega okusa – od piškotov, 
tort, pit, sladic v kozarčkih, 
celo potico. 

Med petnajsterico je sicer 
pet gorenjskih lepotic, tokrat 
smo srečali tri in Lari Steno-
vec iz Jezerskega je uspelo, 

da je s svojo sladico v kozar-
čku – na čokoladno zemljo 
je »položila« mousse iz grš-
kega jogurta z agrumi, doda-
la cvetni prah, medeno sat-
je in rabarbaro – očarala žiri-
jo in je njena sladica pristala 
med najboljšimi tremi. Žiri-
ja se je namreč odločila, da 
izbere tri najboljše namesto 
ene, kakor je bilo zamišlje-
no na začetku ocenjevanja. 
Mize so se kar šibile od pre-
več dobrega in okusnega. 

Naslednja preizkušnja, ki 
čaka cvet slovenske lepote, 
je vzpon na Triglav, ena od 
nalog pa je tudi lastna mod-
na kreacija na temo recikli-
ranja. In ker so s predsta-
vljenimi sladicami dekle-
ta postavila precej visoke,  

v nadaljnjem ocenjevanju 
– sploh, kar se tiče njihove 
ustvarjalnosti – pravzaprav 
komaj čakamo, da vidimo 
njihov pogled na recikliran-
je skozi modo.

Kranjsko Letno gledališ-
če Khislstein je v petek gos-
tilo koncert Jana Plestenja-
ka. Uspešni glasbenik je v 
gledališče seveda v prvi vrsti 
privabil ženske, a med pub-
liko smo opazili tudi moš-
ke. Sicer so bili v manjšini, 
a so v koncertu uživali vsaj 
toliko kot njihove spremlje-
valke, sosede pod odrom. 
Poleg pesmi z novega albu-
ma je Jan kranjsko publi-
ko popeljal tudi skozi stare 
uspešnice, pesmi, katerih 
melodije si danes marsikdo 

na tiho požvižgava. V nada-
ljevanju bo Khislstein sep-
tembra gostil še romantične 
Dalmatince Klapo Intrade, 
na svoj račun pa bodo v pole-
tnih večerih prišli tudi ljubi-
telji džeza.

Na že 37. Melodijah morja 
in sonca v Portorožu je letos 
slavil obraz iz zadnje odda-
je Slovenija ima talent Isaac 
Palma s pesmijo Če te kdaj 
spustim iz rok. Čeprav je isto 
število točk prejela tudi Ani-
ka Horvat s pesmijo Ruleta 
– pesem je dobila še eno šti-
rih nagrad strokovne žirije: 
za najboljše besedilo – je Isa-
acova v seštevku točk celot-
nega glasovanja dobila več 
točk s strani strokovne žiri-
je in tako zmagala.

SLADKA LEPOTA
Jan Plestenjak je nastopil v Kranju, Isaac Palma zmagal v Portorožu, Kranjska Gora pa je pred časom 
gostila finalni izbor Miss Slovenija za Miss sveta, a do jeseni, ko bomo dobili najlepšo Slovenko, 
petnajst finalistk čaka še kar nekaj zanimivih predstavitev.

Druženja se je udeležil tudi Gorazd Kocbek s soprogo 
Mihaelo oziroma Mišo Margan Kocbek in hčerko Kiano. 

Gorenjki Maja Zupan in Monika Pfajfar sta se na terasi 
Sofijinega dvora v termah izkazali kot dobra pomoč. 

Očeta je dobro zastopal nasmejani vinski sin Uroš Ščurek 
(drugi z desne).

Radovan in Simona Šuman (levo) sta prisotnim predstavila 
biodinamična, naravna vina.

Lastnik in direktor Rimskih term Valery Arakelov (skrajno 
desno) z ekipo term, ki so gostile sladki družabni večer.

Jan Plestenjak je konec tedna nastopil v Letnem gledališču 
Khislstein v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Nika Bobnar iz Velesovega in Helena Pegam iz Lesc sta 
takole nasmejani in v simpatični opravi kot del strežne 
ekipe brunarice Sonček skrbeli za goste brunarice in 
obiskovalce slavnostnega nedeljskega odprtja Poti 
pastirskih škratov na Krvavcu. / Foto: A. B.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Mojca Logar

Tudi srednješolski učitelji 
bomo sedaj nastopili dopust. 
Ne moremo govoriti o počitni-
cah, ker tudi mi skrbno bele-
žimo minute in ure in vse do-
datno delo, ki ga opravljamo, 
da smo v času, ko ni pouka, 
večinoma lahko doma. Veči-
noma, ker so otroci prinesli 
spričevala že 23. junija, jaz pa 
bom nastopila dopust 11. julija 
in se v šolo vrnila 16. avgusta. 
Včasih so rekli: pozimi bom 
zidar in poleti učitelj, pa bom 
lahko večino leta na dopustu. 
Pa se vse spreminja, zidarji 
tudi pozimi gradijo in učite-
lji le nismo kar ves čas doma. 
Največ dopusta imajo učitelji 
v glasbenih šolah, ti so doma 
debelih osem tednov, učitelji 
v osnovnih šolah sedem in mi 
v srednjih šolah šest tednov. 
Zavedam se, da je to privile-
gij in da večina ljudi preživi 
dopust v 14 dnevih v enem 
kosu, potem pa če imajo srečo, 
še en teden v celem ali ga raz-
potegnejo v podaljšane konce 
tednov. Le malokdo vidi tudi 
drugo plat zgodbe, da učitelj v 
glasbeni šoli dela vse življenje 
le popoldne in ima nastope 
vedno zvečer, da popravljamo 
in sestavljamo kontrolne nalo-
ge in imamo priprave običaj-
no zvečer in ponoči. Da učitelj 
lahko mladostnika ponese v 
nebesa, če ga pohvali ali odkri-
je pri njem talente, ali pa ga 
zatolče, če mu ves čas pripo-
veduje, da iz njega nič ne bo. 
Kakšna sreča, da lahko poklic 
in delo izbira vsak sam, potem 
pa je že tako, da moramo od 
vsakega poklica in dela vzeti 
oboje, skorjo in sredico. Kako 
bi bilo hudo, če bi ves čas jedli 
le sredico in nikoli ne občutili 

skorje ali bi si lomili zobe le ob 
skorji. In kaj sedaj? Najprej 
globoko diham. Ravno smo 
v župniji zaključili z oratori-
jem. Veliko navdušenje in ve-
selje. Veliko ljudi je pomagalo 
z delom ali materialom. Delo 
vedno poveže skupnost, pa naj 
bo kakršnakoli že. Treba se 
je usklajevati, potrpeti, stvar 
opraviti. Ko vidiš zadovoljne 
udeležence – povečini otroke 
med šestih in trinajstim letom 
starosti, sijoče animatorje, ki 
so se pripravljali na ta podvig 
že od pomladi, in pomirjene 
starše, ki so veseli, ker njihovi 
otroci žarijo od veselja in nav-
dušenja, potem ima dejavnost 
smisel in je namen dosežen. 
Doma bomo najprej pospra-
vili hišo in pobelili nekaj sob. 
Nikoli več ne bomo belili cele 
hiše naenkrat, je preveč na-
porno. Otroci navajajo, da bi 
radi osvojili višje gore, mora-
mo na Grintavec in Kočno, 
pa na vrh Zaplate, morda še 
kam. S kolesi se bomo poda-
li na Slovaško v Tatre. Lani 
smo bili tako navdušeni nad 
Šumavo na južnem Češkem, 
da gremo letos pogledat, kako 
uspeva turizem razvijati Slo-
vakom v Tatrah. Letos bomo 
zopet lahko uporabili hišo v 
Izoli, torej bomo raziskovali 
miniaturne oaze v Strunjan-
skem krajinskem parku in na 
obali Tržaškega zaliva. Dolgo 
časa že to počnem in zdi se, 
da vsako leto odkrijem nove 
bisere. Ne vem, kako je to. 
Morda z leti človek v več stva-
reh vidi bisere …

Končno dopust

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Pogosto slišimo ali pa sami 
opazimo, kako zelo smo po-
dobni svojim prednikom. Hit-
reje opazimo zunanje znake, 
in še to prej pri drugih ljudeh: 
nekdo hodi podobno kot oče, se 
smeji kot mama, uporabljamo 
iste besede kot naši starši, dru-
gi ima veke kot njegova mama, 
tretji momlja in hodi sključen 
kot oče … Starejši ljudje že ob 
dojenčku modrujejo, komu v 
širšem sorodstvu je podoben 
novi zemljan. S tem povedo, 
da se zunanje lastnosti človeka 
lahko selijo ne samo z očeta in 
matere na otroke, temveč tudi 
s prejšnjih, starejših rodov na 
mlajše. Večkrat slišimo: ta je pa 
točno tak kot njegov stari oče, 
kako je mogoče, da je tako zelo 
podoben stari mami, ki je že 
dvajset let v grobu. To pomeni, 
da naše zunanje lastnosti vča-
sih preskočijo vsaj en rod. Obi-
čajno se s takimi ugotovitvami 
strinjamo, saj so dokazljive na 
prvi pogled. Govorimo o fizič-
nem videzu in vedenju ljudi.

Popolnoma isto je z našim 
notranjim svetom. Ta sicer ni 
fizično oprijemljiv, ga pa vsi 
vsak dan zelo konkretno oku-
šamo preko  razpoloženj, v 
katerih smo. Tudi zaradi ne-
izgovorjenega notranjega sve-
ta dobivamo dediščino svojih 
prednikov. Njihovo trpljenje, ki 
jim ga ni uspelo dati v besede, 
se prenaša iz roda v rod. Zato 
v naših krajih še danes opaža-
mo grozljive posledice druge 
svetovne vojne, še vedno čuti-
mo posledice pretepenih otrok, 
groze spolnih zlorab preprosto 
ne izginejo, otroci nikoli ne 
bodo pozabili staršev, ki so bili 
zaradi alkohola odsotni, na-
silni, ne moremo pozabiti, da 

smo bili v družini na zadnjem 
mestu … Kaj se v teh primerih 
prenaša med generacijami? 
Gotovo ne snovi, iz katerih 
so naša telesa, niti ne slike ali 
spomini, ker jih preprosto v 
našem zavestnem spominu ni. 
Prenašajo se vzdušja, ki jih no-
simo v sebi. Tako smo od svojih 
prednikov dobili npr. smrtne 
strahove pred preživetjem in 
osamljenostjo, velike količine 
sramu, ki se ustvarijo pri spol-
ni zlorabi, čudne občutke kriv-
de, da je z nami nekaj narobe, 
strahotne količine žalosti, ker 
jim ni uspelo predelati zgodnje 
smrti otrok … Kot kepa se ta 
naša notranja vzdušja valijo iz 
roda v rok, iz človeka na člove-
ka – in to vse z namenom, da 
jih prepoznamo in začutimo 
v sebi, jih ubesedimo in jim 
odvzamemo rušilno, škodljivo 
moč. To je naša odgovornost 
in naša dediščina, ki jo izro-
čamo potomcem. Ko bo nam 
uspelo govoriti o svojih straho-
vih, žalosti, razočaranjih …, 
bomo vsaj delno razbremenili 
svoje otroke. Večno nam bodo 
hvaležni, čeprav nam niti ne 
bodo znali točno opisati, kaj 
smo jim dali. Mi sami se odlo-
čamo, ali jim bomo dali (brez 
naše volje) nemir, ki je vedno 
sopotnik težkih čutenj in je 
delno moj, delno se je medgene-
racijsko prenesel. Lahko pa jim 
damo mir, ki začne prihajati v 
nas, ko se soočimo s svojo not-
ranjostjo. Narava nam je dala 
razum, da se odločamo v svojo 
korist in v korist potomcem.

Medgeneracijski prenosi

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

Nedelja – kosilo: kostna juha z zelenjavo, vlivanci z zelišči, 
pečen mladi krompir, pečena piščančja bedra, glavnata solata, 
sadni biskvit; večerja: perutničke na žaru, kumarična solata
Ponedeljek – kosilo: zelenjavna juha z bučkami in mletim me-
som, njoki z zelišči v smetanovi omaki, zelena solata, jagodna 
kupa; večerja: mesni sir, jajčevci v marinadi, fr. štruca
Torek – kosilo: pleskavice na žaru, okisan krompir s svežo 
papriko, lepinje, lubenica; večerja: piščančja jetrca na čebuli 
z jajci, paradižnikova solata, čebulni kruh
Sreda – kosilo: špinačna juha s kislo smetano, pečen mladi 
krompir, hrenovke, kumarična solata, nektarine; večerja: na 
slanini popečena blitva z jajci, kruh, jogurt
Četrtek – kosilo: polenta s parmezanom, vampi po tržaško, 
zelena solata s paradižnikom, kavni sladoled; večerja: ražnjiči, 
okisan krompir, jogurt
Petek – kosilo: grahova juha, fileti osliča po dunajsko, blitva 
s krompirjem po dalmatinsko, polnjena dinja z jogurtovim 
sladoledom; večerja: domača pica, jogurt
Sobota – kosilo: obara iz zajčka, kruhovi cmoki, mešana so-
lata, pehtranovo pecivo; večerja: sirna plošča z grozdjem in 
melono, slano pecivo

Maslen sadni biskvit

Potrebujemo 4 jajca, 10 dag masla, 10 dag sladkorja v prahu, 
10 dag moke, 5 dag gustina, pol zavitka pecilnega praška in 
sadje: breskve, marelice ali jabolka.
Maslo, rumenjake in sladkor penasto stepemo (v multiprak-
tiku), izmenično dodajamo sneg in moko in rahlo mešamo z 
žlico. Maso damo v pomaščen tortni model, pokrijemo s krhlji 
sadja in pečemo 50 minut pri srednje vroči pečici.

Njoki z zelišči

Potrebujemo zavitek njokov, 2 dl sladke smetane, 2 žlici drob-
no sesekljanega timijana, rožmarina in peteršilja.
Njoke skuhamo po navodilih na zavitku in odcedimo. V ponvi 
zavremo smetano in zelišča, solimo, popramo in nekaj minut 
bolj pogrevamo kot vremo na najmanjšem ognju. Dodamo ku-
hane njoke, premešamo, dve minuti rahlo kuhamo in ponudimo.

Sladoled z jogurtom in borovnicami

Potrebujemo 50 dag borovnic, 1 sladko smetano, 2 lončka jogur-
ta, 3 žlice raztopljenega medu, 2 jajci, 2 žlici tople vode in cimet.
Sladko smetano stepemo, iz beljakov napravimo sneg, borov-
nice pa nekoliko pretlačimo. Vse sestavine premešamo, damo 
v jogurtove lončke in spravimo v zamrzovalnik.
Če hočemo s tem sladoledom napolniti večjo dinjo, jo iz-
dolbemo, pripravljen sladoled stresemo v posodo, lahko mu 
primešamo še koščke dinje, in s tem napolnimo lupino. Da bi 
bil sladoled lepo gladek, naj bi uporabili še vsaj 1 žlico želatine, 
ki jo moramo najprej namočiti v vodi, pustiti, da nabrekne, 
nato pa primešati sladoledni masi, še preden jo zamrznemo.

Tedenski jedilnik

Drobnjakove potičke
Drobnjak, ta nepogrešljivi 

dodatek na našem vrtu, ni le 
pomemben za izboljševanje 
jedi, temveč ima tudi veliko 
koristi za zdravje. Ta mala 
rastlinica vsebuje cel kup 
zdravilnih lastnosti. Pouda-
riti je treba vsebnost vitami-
nov A, C, K in elementa že-
leza. Za drobnjak je znano, 
da ima visoko antioksidativ-
no moč in deluje protivne-
tno, protibakterijsko, proti-
virusno ter protiglivično. Po-
leg tega zmanjšuje krvni tlak 
in tveganje za pojav raka na 
pljučih, požiralniku, želod-
cu in v ustni votlini.

Ni nujno, da drobnjak 
uporabimo le pri slanih je-
deh, iz njega lahko namreč 
spečemo sladke drobnjako-
ve potičke. 

Za pripravo drobnjakovih 
potičk potrebujemo: 600 g 
moke, 1 jajce, 1 limonino lu-
pinico, pol kocke kvasa, 60 g 
masla, 3 dl mleka, 2 žlici slad-
korja, 1 zravnano žličko soli, 2 
žlici ruma; za nadev: 1 skodeli-
co narezanega drobnjaka, pol 
skodelice rozin, namočenih v 
rum, 1 jajce, 100 g kisle smeta-
ne, sladkor.

Moko presejemo in na sre-
dini naredimo jamico, ka-
mor nadrobimo kvas. Čez 
kvas potresemo eno žličko 
sladkorja in prelijemo z 1,5 
dl toplega mleka. Pustimo 
10 minut, da kvas vzhaja. 
Okrog kvasa potresemo pre-
ostali sladkor, sol, naribano 
limonino lupinico in nadro-
bimo zmehčano maslo. Do-
damo jajce, prilijemo rum in 

preostalo mleko. Vse skupaj 
zgnetemo v testo. Testo pos-
tavimo v pomokano skledo, 
ga pokrijemo s čisto kuhinj-
sko brisačo in pustimo vzha-
jati 30–45 minut.

Vzhajano testo prerežemo 
na pet enakih delov. Vsak del 
posebej razvaljamo na dobro 
pomokanem pultu v dolg pra-
vokotnik debeline 0,5 cm. Te-
sto premažemo s stepenim 
jajcem, nato s kislo smetano. 
Potresemo z drobnjakom in 
rozinami. Po okusu potrese-
mo še s sladkorjem. Testo za-
vijemo v dolg zavitek. Nareže-
mo ga na 3 cm dolge dele. Po-
tičke polagamo na pekač, po-
krit s pekipapirjem. Na peka-
ču naj vzhajajo še 20 minut. 
Pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, približno 20 minut.

Nasvet: Z drobnjakom 
ne varčujemo, ampak kar 
dobro potresemo, saj se v 
kvašenem testu porazgu-
bi. Preden damo potičke 

v pečico, jih lahko po želji 
premažemo še s stepenim 
maslom. Pečene potičke 
lahko zamrznemo ravno 
tako kot kruh. 
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PRIPRAVLJALNA TEKMA ZA 1. LIGO

ISTANBUL BASAKSEHIR FK

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

Kranj – Novi nogometni 
prvoligaši iz ekipe Triglava 
zaključujejo s pripravami na 
sezono, ki se v Prvi ligi Tele-
kom Slovenije začenja ta ko-
nec tedna, Kranjčani pa za 
začetek v soboto ob 18. uri 
gostujejo v Sežani pri ekipi 
Ankaran Hrvatini

Varovanci trenerja Tonči-
ja Žlogarja so minuli konec 
tedna odigrali še dve prip-
ravljalni tekmi. Po odpove-
di ruskega prvaka Spartaka 
iz Moskve so se Orli v petek 
pomerili z ljubljansko ekipo 
ND Ilirija 1911, ki bo v pri-
hajajoči sezoni nastopala v 
drugi slovenski ligi. Končni 
rezultat dvoboja je bil 2 : 2, 
prav tako neodločeno je bilo 
tudi med polčasom, ko je bil 
izid 1 : 1. Prvi gol so dosegli 
gostje, ki so izgubljeno žogo 
Triglava v napadu s hitrim 
protinapadom kaznovali z 
golom. Tik pred koncem 
polčasa je za mojstrovino s 

prostega strela poskrbel Vla-
do Šmit in postavil izid pol-
časa. V nadaljevanju so bor-
do-beli v šestdeseti minuti 
povedli po zadetku Mateja 
Poplatnika, a so gostje le ne-
kaj minut kasneje izid izena-
čili. To je bil tretji remi Tri-
glava v poletnih pripravah, 
saj so prej izenačeno igrali z 
NK Rijeka in WAC.

Dobrih trinajst ur kasneje 
se je ekipa Triglava znova od-
pravila na zelenico. Igralci, ki 
proti ljubljanski ekipi večino-
ma niso igrali, so se pomeri-
li z NK Zarica Kranj in slavi-
li s 4 : 0. Tekmo je v vratih za-
čel Elvis Džafič, ki je edini, ki 
je igral že na petkovi tekmi, 
preostali pa so v času tekme 
z Ilirijo imeli trening. Dan 
kasneje so bili uspešni in na-
tančni, saj so mestnega tek-
meca ugnali s kar štirimi goli. 
V prvem polčasu sta bila na-
tančna Kristjan Arh-Česen in 
Tilen Mlakar, v nadaljevanju 
pa sta zadela še Egzon Krye-
ziu in Tom Žurga.

Do začetka prvoligaške 
sezone tako ekipo Trigla-
va čaka še ena pripravljalna 
tekma. Jutri, v sredo, z začet-
kom ob 18. uri se namreč v 
Športnem centru Kranj zno-
va obeta nogometni spek-
takel, saj bodo bordo-beli 
gostili turškega državnega 
in pokalnega podprvaka Is-
tanbul Bašekšehir.

Domplan je generalni 
pokrovitelj

Minuli petek pa je bil nov 
pomemben dan za nogome-
tni Triglav, saj sta si v roke 
segla direktorica Domplana, 
d. d., Vera Zevnik in predse-
dnik NK Triglav Kranj Beno 
Fekonja. Čeprav NK Triglav 
Kranj in podjetje Domplan, 
d. d., vzorno sodelujeta že 
vrsto let, pa sta partnerstvo 
za novo sezono še nadgra-
dila. Domplan je namreč z 
novo pogodbo postal gene-
ralni pokrovitelj NK Triglav 
Kranj. 

»Bistvo zgodbe leži v tem, 
da podjetje Domplan z NK 
Triglav Kranj sodeluje vse 
od leta 2009 in mu je ob 
strani stal tudi v težkih časih, 
ko je med drugim izpadel 
iz prve lige. Ob ponovnem 
vzponu je na vrsto prišla 

tudi nadgradnja sodelova-
nja, Domplan je iz glavnega 
zrasel v generalnega pokro-
vitelja. Domplan je vselej po-
magal nam, zdaj pa je klub 
iskal možnost, da zaupanje 
poskuša vrniti. To nam bo 
uspelo s tem, da bodo naši 

nogometaši uspešno igra-
li z napisom Domplan na 
prsih,« je ob podpisu pogod-
be dejal predsednik Feko-
nja.

»Domplan je močno vpet v 
lokalno okolje, poslujemo se-
veda tudi širše, vendar pa so 
najpomembnejše dejavno-
sti vseeno vezane na Kranj in 
Gorenjsko. Zdi se nam prav, 
da del poslovnega uspeha 
vrnemo v okolje in NK Tri-
glav Kranj se nam zdi idealen 
za tovrstno partnerstvo. Da je 
to prava izbira, kažejo rezul-
tati članske ekipe in mladin-
skih selekcij, a to še zdaleč ni 
vse. Zelo veliko nam pome-
ni baza več sto otrok, ki se 
ukvarjajo s športom, in me-
nimo, da je to pomembno 
poslanstvo tega kluba,« je po-
udarila Zevnikova.

Sicer pa je NK Triglav Kranj 
že obnovil tudi pokroviteljske 
pogodbe s podjetji Zavaroval-
nica Triglav, Dom Trade, Ve-
nera Shop, Avtohiša Vrtač in 
nekaterimi drugimi.

Nogometaši Triglava s turškimi podprvaki
Konec tedna se za prvoligaše začenja nova nogometa sezona, še prej pa se bodo v sredo na še enem nogometnem spektaklu na domači zelenici igralci 
Triglava pomerili s turškim državnim in pokalnim podprvakom, ekipo Istanbul Bašekšehir, ki ima v svojih vrstah precej znanih nogometnih zvezdnikov. 
Generalni pokrovitelj kluba novih prvoligašev je Domplan. 

Pogodbo o generalnem sponzorstvu sta podpisala direktorica 
podjetja Domplan, d. d., Vera Zevnik in predsednik NK Triglav 
Kranj Beno Fekonja. / Foto: arhiv NK Triglav Kranj



11. 7. tor. Olga 5.22 20.52

12. 7. sre. Mohor 5.23 20.52

13. 7. čet. Evgen 5.24 20.51

14. 7. pet. Franc 5.25 20.50

15. 7. sob. Vladimir 5.26 20.50

16. 7. ned. Marija  5.27 20.49

17. 7. pon. Aleš 5.28 20.48
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tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
11. 7. 

18/30 °C

Nedelja 
16. 7.

12/25 °C

Sreda 
12. 7. 

Četrtek
13. 7. 

Petek
14. 7. 

Sobota
15. 7.

18/28 °C 17/27 °C 13/25 °C 12/26 °C

Ponedeljek 
17. 7.

Torek
18. 7.

Sreda
19. 7.

Četrtek
20. 7.

13/26 °C 14/30 °C 14/27 °C 15/28 °C

sudoku_LAZJI_17_55
NALOGA

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

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

1 8 2

sudoku_LAZJI_17_55

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_55
NALOGA

1 3 8 5
6 9

1 9 3
2 8

3 8 4 2
2 5

8 4 2
1 7

2 9 5 4

sudoku_TEŽJI_17_55

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_55
NALOGA

1385
69

193
28

3842
25

842
17

2954

sudoku_TEŽJI_17_55

REŠITEV

139864725
467235918
582197643
914326587
358971462
726458391
895742136
641583279
273619854

sudoku_LAZJI_17_55
NALOGA

1674
96
57128
3791

9286
4612
85617
23

182

sudoku_LAZJI_17_55

REŠITEV

126873459
938524176
574916328
362749581
719258634
485631792
853462917
247195863
691387245

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 12. 7.
16.00, 18.30, 21.00 SPIDER-MAN:  
VRNITEV DOMOV
19.00 ALIBI.COM
20.40 ČE BI BILA MOŠKI
21.50 ALL EYEZ ON ME: LEGENDA  
O TUPACU SHAKURJU
17.00 AVTOMOBILI 3, sinhro.
17.40, 19.45 OBALNA STRAŽA
15.20 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE
15.10 MALI ŠEF, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 12. 7.
20.20 VOJNA ZA PLANET OPIC, 3D
17.50, 20.30 SPIDER-MAN:  
VRNITEV DOMOV

16.10, 19.10 ALIBI.COM
16.00, 18.10 ČE BI BILA MOŠKI
21.20 ALL EYEZ ON ME: LEGENDA  
O TUPACU SHAKURJU
19.30 KLETNA RULETA
21.10 TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ, 3D 
20.10 DEKLIŠKA NOČ
15.40, 17.20 AVTOMOBILI 3, sinhro.
16.30 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.
18.00 OBALNA STRAŽA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 14. 7.
21.30 JAZ, DANIEL BLAKE (letni kino)

Sobota, 15. 7., in nedelja, 16. 7.
18.00 MEDVED BAMSI IN ČAROVNIČINA 
HČI, sinhro.
20.30 VOJNA ZA PLANET OPIC

Organizatorji filmskih predstav si pridržuje-
jo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Jelendol – Radovljiška enota kmetijske svetovalne službe vsa-
ko leto pripravi na eni od planin srečanje s predstavniki paš-
nih in agrarnih skupnosti. Letošnje srečanje bo v sodelovanju 
s tržiško enoto svetovalne službe pripravila danes, v torek, 
na planini Pungrat. Najprej bo Peter Potočnik, predsednik 
Agrarne skupnosti Pungrat, predstavil delovanje skupnosti 
in zgodovino paše na planini, nato pa bodo razpravljali o ne-
zaželenih rastlinah v travni ruši na planinskih pašnikih in o 
drugi aktualni problematiki. 

Srečanje na planini Pungrat

Kranj – V sredo, 12. julija, ob 18. uri bo v Galeriji Bala na 
Cankarjevi 10 in v Območnem stičišču Kulturnih društev na 
Glavnem trgu 23 odprtje slikarske razstave Društva paraplegi-
kov Gorenjske. Predstavilo se bo osem slikarjev paraplegikov 
in tetraplegikov ter njihovih prijateljev. Vsak s svojo zgodbo 
raziskujejo umetnost in oblikujejo svoje izražanje v barvni 
kompoziciji. Na razstavi bodo sodelovali paraplegiki Metod 
Zakotnik, Boris Šter, Miran Jernejšek, Anka Vesel, tetraplegik 
Benjamin Žnidaršič – slikar, ki slika z usti, slabovidna slikarka 
Ana Šter ter Jože Potokar - Cvrčo in Boštjan Močnik. Razstava 
v Galeriji Bala bo odprta do srede, 19. julija, v Območnem 
stičišču kulturnih društev pa do ponedeljka, 14. avgusta.

Razstava Društva paraplegikov

Manca Perdan

Kranj – V soboto zjutraj, ko 
sonce še ni pripekalo, je bilo 
na kranjski tržnici prav ži-
vahno. Ljudje so prihajali 
in odhajali, prodajalci so jih 
prijazno pozdravljali. »Če 
nimaš veselja do prodaje na 
stojnici, potem nima smis-
la, da si tu,« je povedal naj-
mlajši od prodajalcev, 18-le-
tni Nejc Pernuš, ki za Kme-
tijo Eržen zelo rad prodaja 
domačo sezonsko zelenja-
vo. Na stojnici poleg je ime-
la podobno ponudbo An-
dreja Drakslar, domačinka, 
ki že leta in leta prodaja na 
kranjski tržnici. Na celotni 
tržnici je bila ponudba do-
mače sveže sezonske zele-
njave največja in se med po-
sameznimi stojnicami ni 
veliko razlikovala, tudi cene 
so si bile podobne. Je pa bilo 
na tržnici poleg zelenjave še 
kaj drugega. Angelca Pod-
jed je poleg doma pridelane 
zelenjave prodajala tudi do-
mače šopke, pri Cirilu Rav-
nikarju iz Škofje Loke je 

bilo možno poleg zelenja-
ve kupiti tudi domača jaj-
ca. Redna stranka Simona 
Škrjanec ga je pohvalila, da 
ima trenutno vse v ponudbi 

domače, v zimskem času pa 
vanjo vključi tudi zelenjavo, 
ki je takrat doma nima, kar 
ljudem olajša delo, da jim je 
ni treba iskati naokoli.

Ponudba sadja ni bila tako 
velika kot ponudba zelenja-
ve. Adrijana Markočič se 
na kranjsko tržnico že 36 
let vozi in prodaja domače 
sadje iz Goriških brd – bre-
skve, marelice, nektarine, 
hruške. Povedala je, da se 
navkljub zgodnjemu vstaja-
nju na kranjski tržnici poču-
ti dobro, s strankami je za-
dovoljna; kar pa je še bolj po-
membno, tudi stranke so za-
dovoljne z njo in njeno do-
mačo ponudbo. Na drugi 
stojnici je Saledin Bedžeti 
prodajal uvožene italijanske 
marelice in še zadnje češnje. 

Na tržnici je bilo mogoče 
najti tudi jabolka, borovni-
ce in maline. Poleg sadja in 
zelenjave so bili na razpola-
go tudi mesni in mlečni iz-
delki, med in medeni izdel-
ki, nagrobne sveče ...

Prodajalci na kranjski tr-
žnici so s ceno najema pros-
tora zadovoljni, omenili pa 
so nekatere probleme. Pot 
do tržnice ni označena, kar 
zmanjšuje njeno prepoznav-
nost, prav tako je dostopnost 
do nje slaba, parkirna mesta 
pa so zelo oddaljena. Mnenja 
so, da bi bilo treba tržnico oži-
viti. »Tržnica je odraz mesta. 
Kakršna je tržnica, takšna 
je ureditev mesta,« je mne-
nja obiskovalec Franc Žan iz 
Pševa, ki na tržnico rad pride 
na sobotni sprehod in klepet.

Največ sezonske zelenjave
Na kranjski tržnici je bilo v soboto, 8. julija, v ponudbi največ domače sezonske zelenjave.

Osemnajstletni Nejc Pernuš pri delu s strankami / Foto: Gorazd Kavčič

Cena krompirja se je med posameznimi stojnicami le malo 
razlikovala. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Hrastnica – Konec maja je pri 
Grbičevih v Hrastnici pri Ško-
fji Loki samica drevesne cipe v 
gnezdo, ki si ga je izdelala kar 
v loncu okrasnih cvetlic, izva-
lila štiri jajca. Adnan Grbič je 

po tem, ko so se mladiči izvali-
li, z daljinsko vodeno kamero 
ujel trenutek, ko jim je sami-
ca prinesla težko pričakovano 
hrano. Bila je dobra mama, 
saj so ptički hitro rasli in po 
dobrih dveh tednih že zapus-
tili gnezdo.

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

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

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

        I IZLET / od 22. do 24. septembra 2017

ŠARGANSKA OSMICA IN VIŠEGRAD
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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

S knjigami Špiclji 
UDBE 1, 2, 3 
je evidentno 
dokumentirano, da 
je slovenska UDBA 
imela okoli 60.000 
sodelavcev ali virov. 
V knjigi boste našli 
seznam registriranih 
virov, opuščenih 
operativnih pozicij 
in rezervnih 
sodelavcev UDBE.

24  90
EUR
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422 strani, 145 x 205 mm, mehka vezava
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 24  90

EUR

Vodja sektorja montaža m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena vsaj visokošolska izobrazba, 
smer: elektrotehnika, strojništvo ali mehatronika, pet let delovnih izkušenj iz vo-
denja skupine najmanj 20 ljudi v proizvodnji, aktivno znanje angleškega jezika (pi-
sno in ustno) ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 
7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodilni inženir za načrtovanje rešitev m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: načrtovanje rešitev na osnovi lastnega produktne-
ga portfelja, sodelovanje z zunanjimi dobavitelji, sistemsko testiranje rešitev, so-
delovanje pri zasnovi kompleksnih izdelkov, sodelovanje z oddelkom za poslov-
ni razvoj pri določanju novih področij, ki izhajajo iz zahtev kupcev ali tržnih gibanj. 
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 7. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Serviser na terenu / Field Service Engineer m/ž (Ljubljana) 
Glavne odgovornosti: terensko nameščanje, odpravljanje napak, popravljanje in 
vzdrževanje CNC-strojne opreme in krmilnih sistemov, prikaz delovanja izdelka ter 
usposabljanje strank za nastavljanje nastavitev, opremljanje ... DMG MORI Balkan 
GmbH , Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 152 , 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 22. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Urejevalec strojev I – knjigoveških linij m/ž (Kranj) 
Opis dela: priprava, nastavitev, upravljanje zahtevnejših knjigoveških strojev in 
zahtevnejših knjigoveških linij, nastavitev znašalnih postaj in kontrola znešenih 
blokov, izvajanje nalog v skladu s pripravljeno delovno dokumentacijo in navodi-
li, nadzor in odpravljanje motenj na stroju oz. Liniji ... Gorenjski tisk storitve, d. o. o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 7. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji-pomivalec m/ž (Kranjska Gora) 
Opis del in nalog: pripravljanje enostavnih jedi iz ponudbe in pomoč pri pripravi 
jedi po naročilu, čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje. HIT Larix, d. 
d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 6. 8. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Samostojni inženir za podporo strankam m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba teh-
niške smeri, eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, aktivno 
znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje podatkovnih baz (Microsoft 
SQL, Oracle, DB2). Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
31. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter senčil na terenu m/ž (Slovenija) 
Iščemo sodelavca, ki bo zadolžen za montažo rolet in senčil na terenu, opravljanje 
servisov za proizvode iz programa slovenskega proizvajalca rolet, senčil ter oken ... 
Rolete Kosec, d. o. o., Steletova ulica 4, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 6. 8. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovno-razvojni inženir m/ž (Kamnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: zaključena VII. stopnja izobrazbe, zaželeno 
strojne smeri (ni pogoj), vsaj 2 leti delovnih izkušenj, izrazita tehnična usposoblje-
nost, dobro znanje s področja informatike, aktivno znanje slovenskega, angleškega 
in/ali nemškega jezika, računalniška pismenost (vsaj MS Office in Autocad) ... Jun-
gheinrich, d. o. o., Korenova c. 11, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 31. 7. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik mehatronike, elektrotehnik in strojni vzdrževalec m/ž (Kranj) 
K sodelovanju vabimo perspektivne, ambiciozne, samostojne, fleksibilne in samo-
iniciativne sodelavce, ki so se pripravljeni izobraževati in srečevati z novimi izzivi 
na delovnem mestu tehnik mehatronike, elektrotehnik in strojni vzdrževalec. Go-
odyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 6. 8. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (več prostih delovnih mest, Naklo) 
Pričakujemo: dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe, najmanj 6 mesecev delov-
nih izkušenj s področja prodaje, zaželeno je poznavanje blaga s področja metalurgi-
je, gradbenega materiala, stavbnega pohištva, občutek za delo z ljudmi, urejenost, 
komunikativnost, naravnanost na stranke z veliko mere samoiniciativnosti, znanje ra-
čunalništva (Word, Excel – osnovno znanje). MERKUR trgovina, d. d., Cesta na okrog-
lo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 23. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Vodja/operater linije m/ž (Škofja Loka) 
Za upravljanje/vodenje nove linije za proizvodnjo zaposlimo več sodelavcev. Na-
loge delovnega mesta bodo zajemale: nadzorovanje delovanja proizvodne lini-
je in naprav z instrumenti, signali, pisalniki in nivojskimi stikali, vključevanje lini-
je in naprav v obratovanje oz. izključevanje iz obratovanja, operativno upravljanje 
tehnološkega procesa z razpoložljivimi viri. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 24. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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.

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
11. julija, ob 18. uri fotografska delavnica, v četrtek, 13. julija, 
bo ob 17. uri srečanje z naslovom Življenje z osebo z demen-
co, ki je namenjeno medsebojni podpori, deljenju izkušenj 
in praktičnih nasvetov pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki 
skrbijo za ljudi z demenco. V petek, 14. julija, bo ob 18. uri 
družabni večer z igranjem taroka. V prostorih Družinskega 
in mladinskega centra Cerklje bodo v sredo in četrtek, 12. in 
13. julija, ob 10. uri počitniške aktivnosti za otroke. V Domu 
Taber v Cerkljah bo v petek, 14. julija, ob 10.15 ustvarjalna 
medgeneracijska delavnica, v Preddvoru pa bo z zborom ob 
20. uri pred TIC-em večerna joga na prostem. Obvezne pri-
jave za vse prireditve po telefonu številka 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

PREDSTAVE

Dokumentarni film o Beatlih
Jesenice – V okviru Torkove kinoteke v Gornjesavskem mu-
zeju Jesenice si danes, v torek, 11. julija, ogledate dokumen-
tarni film The Beatles: Osem dni na teden.

Urša Peternel

Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju v Moj-
strani so prejšnjo sredo za-
beležili stotisočo obiskoval-
ko njihove stalne razstave, to 
je bila Mateja Pačnik iz Slo-
venske Bistrice, ki je bila s 
Sašem Kolencem na počit-
nicah na Gorenjskem. Eki-
pa muzeja je oba obiskovalca 
pričakala s torto in šampanj-
cem, za darilo pa je stotisoča 

obiskovalka prejela tudi po-
hodniško jakno Planinske 
zveze Slovenije. Muzej so 
odprli 7. avgusta 2010, obisk 
pa se povečuje, saj obiskoval-
ce privabljajo z novimi vsebi-
nami in atrakcijami, kot sta 
denimo prvi reševalni heli-
kopter iz slovenskih gora in 
pobeg v bivak, za katerega je 
muzej prejel tudi častno Val-
vasorjevo priznanje. V muze-
ju se letno zvrsti tudi več kot 
trideset dogodkov. 

Stotisoča obiskovalka

Ekipa Slovenskega planinskega muzeja z Matejo Pačnik  
(v sredini) in Sašem Kolencem (tretji z leve) 
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V petek je Cerklje 
obiskal priznani sloven-
ski igralec Dare Valič. V to-
plem julijskem večeru se je 
na vrtu rojstne hiše Igna-
cija Borštnika pogovarjal s 
Tino Primožič. V sprošče-
nem vzdušju so se obisko-
valci lahko pobliže spoz-
nali z igralcem, ki je v slo-
venskem umetniškem pro-
storu pustil neizbrisljiv pe-
čat in za svoje delo prejel 
tudi najvišje priznanje za 

igralske dosežke pri nas – 
Borštnikov prstan. Kot za-
nimiv in zabaven sogovor-
nik se je Valič razgovoril o 
mnogih temah, ki se tičejo 
njegove dolge igralske kari-
ere. Na slovenskih odrih je 
uprizoril številne dramske 
like, poznamo pa ga tudi 
po vlogah v filmih, kot so 
Bele trave, Peta zaseda ter 
Vdovstvo Karoline Žašler. 
Gledalcem pa se je najbolj v 
spomin vtisnil kot Bine Šte-
be iz priljubljenega celove-
čerca To so gadi.

Dare Valič v Borštnikovi hiši
Obiskovalci so v sproščenem vzdušju lahko igralca pobliže spoznali.

Dare Valič na pogovoru v Cerkljah / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V okviru projekta Eko-paket, s katerim že dobro de-
setletje ozaveščajo otroke in mlade o pravilnem ločevanju in 
recikliranju odpadne embalaže za mleko in sokove, poteka tudi 
ustvarjalni natečaj. Letos je več kot pet tisoč otrok, učencev in 
dijakov ustvarilo več kot 1200 uporabnih in dekorativnih izdel-
kov. S pomočjo mentorjev so izdelali slovenske in svetovne 
znamenitosti, kot so Aljažev stolp, Tower Bridge, Eifflov stolp, 
Big Ben, kitajski zid in Empire State Building, ter družabne 
igre in športne pripomočke, ki so jih tudi preizkusili. Nasta-
le so še ptičje krmilnice, krmilnice za divjad in pomanjšane 
opazovalnice živali. V kategoriji srednjih šol so si s svojimi 
izdelki najvišjo oceno prislužili dijaki Biotehniškega centra 
Naklo, po besedah njihove mentorice Nataše Kunstelj pa je 
zlasti izstopal izdelek Gaje Kurent, Jasmine Peternelj, Anite 
Drolc in Nastje Košnjek Sajovic. 

Med zmagovalci tudi Biotehniški center Naklo



Rezultati 55. kroga – 9. julija 2017
1, 9, 14, 15, 20, 31, 33 in 23

Loto PLUS: 4, 12, 15, 19, 20, 24, 37 in 13
Lotko: 7 3 2 7 0 9

Sklad 56. kroga za Sedmico: 1.010.000 EUR
Sklad 56. kroga za PLUS: 1.310.000 EUR
Sklad 56. kroga za Lotka: 470.000 EUR

LOTO

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

23Gorenjski glas
torek, 11. julija 2017 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Po dveh 

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

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je 

15  2  0

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

Svojo življenjsko pot je sklenil naš sodelavec

Milan Pukšič
zavarovalni zastopnik

Od njega smo se poslovili v ponedeljek, 10. julija 2017.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Območna enota Kranj

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

2- DO 3-sobno stanovanje na Zlatem 
polju ali polovico hiše z vrtom, tel.: 
041/947-677 
 17002242

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Clio 1.4 16 V dynamique, 
letnik 2003, dobro ohranjen, tel.: 
040/324-788 
 17002254

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17002223

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

KVALITETNA bukova in hrastova drva, 
metrska ali razžagana, možna dostava, 
tel.: 041/200-665  
 17002248

STANOVANJSKA 
OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

DOBRO ohranjen pralni stroj Gorenje, 
cena 150 EUR, tel.: 04/20-28-373  
 17002256

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 
 17002250

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

3 MUCKE, stare 1 mesec, črne, bež, 
rumene in tigraste barve, Podhom 42, 
tel.: 04/57-25-618, 040/602-839  
 17002229

MLADE mucke, tel.: 04/20-46-608  
 17002210

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
tel.: 031/500-933  
 17002206

TRAKTOR IMT, Zetor, Deutz, Ursus, 
Štore, Univerzal ali podobno, tel.: 
041/235-349 
 17002207

PRIDELKI
PRODAM

DOBRO domače žganje, tel.: 
041/540-617 
 17002255

DOMAČI fižol, češnjevec v zrnju, cena 
3 EUR/kg, tel.: 041/851-096 17002204

RDEČI ribez. Markuta, Čadovlje 3, 
Golnik, tel.: 04/25-60-048 17002253

SEME enoletne trave in ječmen, tel.: 
040/570-039 
 17002258

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
 17002252

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pripeljemo na dom, tel.: 041/710-
113  
 17002221

KUPIM

BIKCA, do 350 kg težkega, in traktor 
od 40 do 80 km, tel.: 031/604-918 
 17002257

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – za žur in zabavo po-
kličite muziko pravo. Priznani duo, tel.: 
031/325-654 17002251

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

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

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 17002222

VSA zakl. dela od temeljev do strehe, 
fasade, škarpe, zunanje ureditve, tla-
kovanje, barvanje, kitanje, ometi, Afrim 
Kryeziu, s.p., Komenskega 5, Kranj, 
tel.: 070/528-323 17002215

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

RAZNO
PODARIM

STAREJŠI samohodni obračal-
nik – zbiratelju starega železa, tel.: 
041/993-523 17002249

Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo SMEH1 in prispevajte 1 EUR ali SMEH5 in prispevajte 5 EUR.

DOBRODELNA AKCIJA  
»POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE«

Zveza prijateljev mladine Slovenije in Pošta Slovenije že peto 
leto zapovrstjo izvajata skupno akcijo pod imenom Poštar 
Pavli polni šolske torbe. V omenjeni akciji zbirata denar za 

nakup učbenikov oz. šolskih potrebščin za otroke iz socialno 
ogroženih družin in materialne prispevke v obliki zvezkov, 

barvic, svinčnikov ter drugih šolskih potrebščin. 

V akciji lahko sodelujete s finančnim prispevkom, ki ga do  
9. oktobra 2017 nakažete na TRR Zveze prijateljev mladine  
Slovenije (UPN-obrazec dobite na pošti), ali s pošiljanjem  

SMS-ov na telefonsko številko 1919 s ključno besedo SMEH1,  
s čimer prispevate 1 EUR, ali s ključno besedo SMEH5,  

s čimer prispevate 5 EUR.

Akcijo lahko podprete tudi tako, da šolske potrebščine,  
ki jih boste kupili na poštah od 19. junija do 11. avgusta 2017, 

podarite oz. oddate v posebej označene košare oz. pismarnice.
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Anketa

Maja Jelenc, Knape:

»Dosegla sem, kar sem si 
zadala. Niso pa pomembni 
samo rezultati z mature, saj 
to ne izraža vsega znanja, 
ki sem ga pridobila na gim-
naziji. Štejejo namreč tudi 
izkušnje.«

Nika Dobrovoljc, Stražišče:

»Dober občutek je, da je 
konec, ker je bilo kar napor-
no. Sicer se nisem pretirano 
obremenjevala s točkami, saj 
za izbrani študij matematike 
in fizike na pedagoški fakul-
teti nimam omejitev.« 

Krištof Čufar, Železniki:

»Zbral sem solidno število 
točk, tako da sem kar zado-
voljen. Ni me preveč skrbe-
lo, ker za študij strojništva 
ni omejitev. V priprave na 
maturo sem vložil kar precej 
truda, a se je dalo potrpeti.« 

Rok Gerbec, Škofja Loka:

»Uvrstil sem se med zlate 
maturante, zato sem zelo 
zadovoljen. Samo potihem 
sem upal, da mi bo to uspe-
lo. Vpisal sem se namreč na 
dentalno medicino, kjer je 
omejitev zelo visoka.« 

Mateja Rant

Letošnje maturante so vče-
raj seznanili z rezultati pri 
letošnji splošni maturi, ki jo 
je po podatkih republiškega 
izpitnega centra uspešno 
opravilo več kot 93 odstot-
kov dijakov. Nekaj dijakov 
škofjeloške gimnazije nam je 
zaupalo, kako so zadovoljni.
Foto: Tina Dokl

Zadovoljni  
z rezultati

Zala Kožuh, Kranj:

»Lahko bi bilo boljše; mate-
matiko sem znala, pa je bil 
rezultat pod pričakovanji. 
Ostalo je bilo v redu, s 26 toč-
kami se mi bo uspelo vpisati 
na izbrano fakulteto. Študira-
la bom kemijo v Ljubljani.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

18/28 oC

14/26 oC

21/29 oC

21/31 oC

19/30 oC

18/28 oC

19/27 oC

23/30 oC

20/31 oC

22/33 oC

21/30 oC

18/28 oC

22/31 oC

21/30 oC

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

17/30 °C 16/27 °C16/29 °C

Danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Po-
poldne bodo nastajale krajevne nevihte. V četrtek bo delno 
jasno in večinoma suho.

Urša Peternel

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorske žičnice imajo nove-
ga večinskega lastnika, to 
je postala družba Skiways. 
Pred kratkim je kupila še 
39-odstotni delež, ki je bil 
v lasti Anthonyja Tomaži-
na, tako da ima sedaj sku-
paj že okrog 80-odsto-
tni lastniški delež. Družba 
Skiways je bila ustanovlje-
na marca lani za naložbe v 
kmetijstvo in turizem, se-
dež ima na Planini v Kra-
nju, kot lastniki pa so vpisa-
ni družba Bergbahnen Ver-
ditz Schwarzsee iz Belja-
ka ter trije italijanski drža-
vljani iz okolice Kronplatza. 
Zastopnica družbe v Slove-
niji Vida Oder je za STA po-
vedala, da so lastniki »ljud-
je, poznajo smučarski po-
sel in so solastniki smučišč 
na Kronplatzu in v Podkloš-
tru«. Po njenih besedah si 
lastniki želijo, da bi Kranj-
ska Gora, ki je že zdaj dobro 
smučarsko središče, posta-
la še boljša, pri tem pa bodo 
skušali pomagati s svojimi 

izkušnjami in znanjem, 
podpirajo pa tudi obstoječe 
načrte smučišča. 

Kot je povedala Klavdi-
ja Gomboc iz RTC Žičnice 
Kranjska Gora, so v podje-
tju veseli, da se novi lastni-
ki spoznajo na žičničarski 
posel in da podpirajo načr-
tovani razvoj. Eden glavnih 
načrtov je zagotovo gradnja 

gondole na vrh Vitranca, 
vodstvo podjetja je od no-
vih lastnikov že dobilo nalo-
go, da pripravi vso potrebno 
dokumentacijo, a postopki 
so dolgotrajni. Obenem bo 
treba zagotoviti finančne 
vire za financiranje investi-
cije, celoten projekt uredi-
tve Vitranca je ocenjen na 
osem milijonov evrov. Za-
prtje finančne kunstrukcije 
bo stvar dogovorov lastnikov 
z bankami, v podjetju pa ra-
čunajo tudi na sodelovanje z 
lokalno skupnostjo. »Zapos-
leni v podjetju in turistični 

delavci si želimo, da bi do iz-
gradnje gondole prišlo v se-
zoni 2018/2019,« je dejala 
Gombočeva.

Župan občine Kranjska 
Gora Janez Hrovat je ob tem 
dejal, da verjame, da bodo 
novi lastniki, ki so že z na-
kupom veliko vložili v podje-
tje, nadaljevali vlaganja v na-
daljnji razvoj. K razvoju žič-
ničarske dejavnosti pa bo ak-
tivno pristopila tudi Občina 
Kranjska Gora; ne nazadnje 
je tudi občina (sicer manjša) 
delničarka družbe RTC Žič-
nice Kranjska Gora.

Nov večinski lastnik žičnic
Družba Skiways je postala 80-odstotna lastnica podjetja RTC Žičnice Kranjska Gora.  
V podjetju so veseli, da se novi lastniki spoznajo na žičničarski posel.

V Kranjski Gori je zelo živahno tudi v poletnem delu sezone. / Foto: Gorazd Kavčič

Družba RTC Žičnice Kranjska Gora je lani ustvarila 
3,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 151 
tisoč evrov čistega dobička.

Jasna Paladin

Zgornje Jezersko – Alpinist 
in ekstremni alpski smučar 
Davo Karničar se je proti Pa-
kistanu, kjer naj bi se v sre-
dini julija podal na vrh K2 
(8611 m), z vrha katerega je 
nameraval sestopiti s smuč-
mi, kar do sedaj ni uspelo še 
nikomur, podal 14. junija, a 
je svoj podvig – še preden se 
je dobro začel – že zaključil.

Kot je poročal novinar Da-
vid Stropnik, ki je tudi del 
maloštevilne ekipe, je Karni-
čar že smučal iz tabora 1 na 
višini skoraj šest tisoč me-
trov do baze pod K2 in kljub 
veliki strmini dobil dobre 
občutke, zato se je že prip-
ravljal na postavitev tabora 
2. A načrte so mu v nadalje-
vanju povzročale slabe vre-
menske razmere z neneh-
nim sneženjem in boleči-
ne v hrbtu. »Lažjo poškodbo 

hrbta je staknil že na začet-
ku odprave, kar mu ni omo-
gočalo aktivnega razbreme-
njevanja pri zavojih na str-
mini. Čakanje na izboljša-
nje stanja hrbtenice ne pride 
v poštev, saj bi to zahtevalo 
ponovno aklimatizacijo, ko-
nec primernega dela sezo-
ne na K2 in bi tudi vplivalo 
na samozaupanje,« je še za-
pisal Stropnik. Karničar pa 
je za 24 ur med drugim po-
vedal: »Čutim, da je K2 pre-
zahteven, da bi na njem im-
proviziral in da je pravi čas, 
da se odpovem tej svoji veli-
ki želji.«

Hkrati se je izkazalo, da je 
ključni prehod v južni steni 
kopen in se K2 ne bi dalo su-
vereno presmučati od vrha 
do baze brez snemanja smu-
či, kot si je zamislil, zato se 
je Davo Karničar odločil, da 
se domov vrne brez zadane-
ga podviga.

Davo Karničar  
se vrača domov
Življenjskemu projektu, v okviru katerega naj bi 
kot prvi Zemljan z vrha osemtisočaka K2 sestopil 
s smučmi, se je odpovedal zaradi težav s hrbtom 
in neprimernih razmer na gori.

Škofja Loka – Družba Kompas Shop, trgovina in storitve, s se-
dežem v Ljubljani je maja objavila ponudbo za odkup 953.795 
delnic trgovskega podjetja Nama, ki ima poslovno enoto (ve-
leblagovnico) tudi v Škofji Loki. V času trajanja ponudbe, to 
je od 11. maja do 5. julija, je ponudbo sprejelo 40 delničar-
jev, Kompas Shop pa je s tem postal lastnik 8576 delnic, kar 
predstavlja 0,899 odstotka vseh delnic Name. Prevzemnik je 
za delnico ponujal dvajset evrov, v prevzemni ponudbi pa ni 
navedel najnižjega deleža delnic, ki bi ga moral pridobiti, da 
bi se ponudba štela za uspešno.

Pridobili manj kot odstotek delnic Name

Škofja Loka – Medtem ko poteka urejanje trga pri upravni enoti 
in zraven gradnja otroškega igrišča Zamorc, je potekal tudi po-
stopek poimenovanja novega trga. Občinski svetniki so že aprila 
med dvema predlogoma komisije, ki je zbirala predloge za ime 
novega trga, izbrali ime Trg pod gradom. Občinska uprava je na-
meravala o tem pripraviti odlok, vendar so z geodetske uprave 
(GURS) dobili pojasnilo, da to ni potrebno, ker na novem trgu 
ni nobene hišne številke, zato zadošča že sklep o izbiri imena, ki 
mu sledi vpis v register zemljepisnih imen na geodetski upravi. 
Na junijski seji je občinski svet tak sklep tudi sprejel.

Trg pod gradom brez odloka


