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

TOREK, 29. avgusta 2017

Leto LXX, št. 69, cena 1,85 EUR                Odgovorna urednica: Marija Volčjak              Časopis izhaja ob torkih in petkih               info@g-glas.si               www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Dodali Tavčarjevo 
knjižno zbirko
Na Visokem so konec tedna stole-
tnico povesti Cvetje v jeseni za-
znamovali z odprtjem dopolnjene 
zbirke v dvorcu, muzikalom, teni-
som na novo odprtem teniškem 
igrišču in pohodom po novi te-
matski poti na Blegoš.

3

REKREACIJA

Luka Tavčar,  
presenečenje Jeklenih
Luka Tavčar iz Žirov je presenetlji-
vi zmagovalec Triatlona jeklenih v 
Bohinju. »Zmage nisem pričako-
val, sem si jo pa zelo želel,« je po-
vedal Luka, ki je zaradi učenja ka-
jaka v Bohinju preživel tudi leto-
šnji dopust.

11

KRONIKA

V šolo med tovornjaki 
in avtomobili
Cesta za poslovno cono v centru 
Lesc že dolgo velja za eno najmanj 
varnih šolskih poti v občini Rado-
vljica. Zaradi sodnih sporov, ki 
onemogočajo kakršnekoli posege 
in popravila, stanje še naprej osta-
ja takšno kot doslej.

12

RAZVEDRILO

Festival  
Avsenikove glasbe
Dvajset glasbenih skupin in posa-
meznikov je pelo in igralo na četr-
tem Festivalu Avsenik v Begunjah, 
na katerem so se poklonili tudi 
spominu na nedavno umrlega Vil-
ka Ovsenika. Festival je navdušil 
blizu štiri tisoč ljudi.

23

VREME

Danes bo delno jasno  
z občasno povečano  
oblačnostjo. Jutri in  
v četrtek bo precej jasno. 
Spet bo bolj vroče.

10/27 °C
jutri: precej jasno

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski kolesarji 
so dosegli zmago še na tre-
tji tritedenski dirki v letošnji 
sezoni. Zanjo je na Vuelti 
poskrbel 22-letni Matej Mo-
horič. Kolesar iz Podblice je 

bil najboljši v petkovi sed-
mi etapi. Dobro pripravlje-
nost je potrjeval že dve etapi 
prej s četrtim mestom. Eta-
pna zmaga na Vuelti je nje-
gov uspeh kariere v elitni ko-
lesarski druščini.

Velika zmaga  
Mateja Mohoriča
Slovenski kolesarji so na Dirki po Španiji v vidnih 
vlogah. Matej Mohorič je dobil sedmo etapo,  
Jan Polanc je bil v osmi drugi in je visoko tudi  
v skupnem seštevku.

Priloga:

Šolski glas
13. do 20. stran

49. stran

Simon Šubic

Kokrica – V Kranju z okoli-
co že nekaj let ni bilo večje 
stanovanjske novogradnje. 
Zadnji večji nepremičnin-
ski projekt je bil namreč po-
slovno-stanovanjski kom-
pleks Dvorec Jelen, ki so ga 
odprli že pred skoraj štirimi 
leti. Kot kaže, bo zdaj trg no-
vogradenj spet oživel. Prvi 
znak večje živahnosti gradi-
teljev je tudi gradnja stano-
vanjske soseske Vile Brdo, ki 
na robu Kokrice pri Kranju 
poteka že od maja, njen  in-
vestitor pa je kranjski Dom-
plan. »Trg je zadnja leta res 

miroval, tudi Domplan, ki je 
zemljišče kupil že pred de-
setimi leti, je kriza ujela v 
pripravi projekta Vile Brdo, 
zato smo počakali na izbolj-
šanje klime. Zdaj so se raz-
mere na nepremičninskem 
trgu že spremenile, zanima-
nje za nova stanovanja ra-
ste,« je razložila Vera Zev-
nik, direktorica Domplana. 
V kranjski družbi si obetajo 
uspešne prodaje novozgra-
jenih stanovanj, saj gre po 
besedah direktorice za kako-
vostno zasnovan projekt na 
dobri lokaciji.

Soseska Vile Brdo bo za-
jemala sedem objektov z do 

sedem stanovanj, skupno pa 
47 stanovanj, je razkril Ja-
nez Fajfar, pomočnik direk-
torja. »Projekt smo razdeli-
li v tri faze. Prva faza s tre-
mi objekti in skupno podze-
mno garažo že poteka, zgra-
jena pa bo do sredine priho-
dnjega leta. Enaka bo tudi 
druga faza, kdaj bomo z njo 
začeli, pa bo odvisno tudi od 
uspešnosti prodaje najprej 
zgrajenih stanovanj. V tre-
tji fazi pa bomo zgradili še 
en večstanovanjski objekt s 
kletjo,« je dodal. Stanovanja 
bodo različnih velikosti – od 
eno- do štirisobnega duplex. 

Po dolgem času večja novogradnja
Na Kokrici pri Kranju raste stanovanjska soseska Vile Brdo, ki je po nekaj 
letih prva večja stanovanjska novogradnja v Kranju. Investitor kranjski 
Domplan bo v končni fazi trgu ponudil sedeminštirideset novih stanovanj.

V prvi fazi bodo v soseski Vile Brdo zgradili tri večstanovanjske objekte. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranj – Večina šol bo kljub 
tem pomislekom s poukom 
začela v petek, so pojasnili 
pri ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport. Pra-
vilnik o šolskem koledarju 
za osnovne šole namreč do-
loča, da se šolsko leto začne 
1. septembra in konča 31. av-
gusta. »Šolski koledar za pri-
hodnje šolsko leto je obja-
vljen že od konca marca da-
lje in doslej nanj ni bilo no-
benih pripomb,« še poudar-
jajo pri ministrstvu in doda-
jajo, da so zgolj v šestih pri-
merih šole zaradi gradbenih 
del zaprosile, ali lahko zače-
tek pouka odložijo na pone-
deljek, 4. septembra, v treh 

primerih pa so prejeli zgolj 
vprašanje, ali drži, da se 
pouk začne 1. septembra. 

Starši imajo sicer po poja-
snilu ministrstva v skladu s 
53. členom zakona osnovni 

šoli možnost po lastni pre-
soji izkoristiti pet dni zno-
traj šolskega leta, ko otroka 
ni pri pouku, pri čemer so 
dolžni izostanek vnaprej na-
povedati. »Vendar pri mini-
strstvu ocenjujemo, da je za 
šolarje koristno, da so prvi 
šolski dan vendarle navzoči. 
Na prvi šolski dan namreč 
učenci dobijo osnovne in-
formacije za delo v šolskem 
letu, zato je ta dan zanje še 
posebno pomemben.« Tudi 
oba srednješolska zakona – 
zakon o gimnazijah in za-
kon o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju – dolo-
čata, da se šolsko leto začne 
1. septembra in konča 31. av-
gusta naslednje leto. 

Večina s poukom začenja v petek
Glede na to, da je letos prvi september v petek, so se pojavili pomisleki, zakaj ne bi začetka pouka 
prestavili na ponedeljek, četrtega septembra, kot so to storili v sosednji Hrvaški. 

Za vse gorenjske osnovnošolce se bo pouk začel v petek, 
prav tako bodo takrat s poukom začeli v večini srednjih šol, 
čeprav se lahko odločijo tudi drugače. / Foto: Gorazd Kavčič

46. stran

46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA ŠUŠTERŠIČ iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Doživetje za vso družino

Park Arboretum Voljči Potok bo v nedeljo, 3. septembra, za-
sijal v vsej svoji čarobnosti ter razveselil Kamnik in okolico. 
Kot je že običaj za Čarobni dan, bo pestro tako na odru kot 
pod njim. Na pravljičnih zelenih površinah parka bodo ot-
roke razveseljevale številne ustvarjalne, plesne, športne in 
druge delavnice, v katerih bodo najmlajši lahko izrazili svojo 
ustvarjalnost in igrivost ter se ob tem še zabavali. In kot je 
že običaj za Čarobni dan, bodo čarobni oder zapolnili odlični 
slovenski glasbeniki in plesalci. Organizatorji bodo s pomočjo 
pokroviteljev tudi tokrat zbirali sredstva za celoletne obšolske 
dejavnosti za otroke iz socialno šibkejših družin. Spletna pri-
java na www.carobnidan.si vam omogoča vstop cele družine 
v park za ceno ene vstopnice in številne dodatne ugodnosti 
na prireditvi. Bodite del čarobnosti ter si privoščite zvrhano 
mero pozitivne energije, odlično glasbo, razne animacije ... v 
prečudovitem parku Arboretum Volčji Potok.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po en 
darilni bon za solne terapije z igralnimi uricami, ki ga lahko 
uporabita v Centru solnih terapij v Ljubljani. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno vpraša-
nje: Naštej vsaj tri nastopajoče na Čarobnem dnevu v Arbo-
retumu. Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
4. septembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 18. avgusta 2017, prejme 
medicinske gobe Ona Vital Francka Vršnik iz Kranja. 
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 22. avgusta 2017, prej-
me dve vstopnici za koncert S.A.R.S. in Hamo & Tribute 2 Love 
Tomaž Čarman iz Škofje Loke, darilni bon za solno terapijo z 
igralnimi uricami pa Metka Benedik iz Zgornje Besnice in Vid 
Gartnar iz Žirovnice. Nagrajencem čestitamo!

Matevž Pintar

V Tržiču je veliko mož-
nosti za šport in turizem. 
Sodelujoče v naši današ-
nji anketi smo vpraša-
li, ali menijo, da so dane 
možnosti dovolj izkori-
ščene. Območje letnega 
kopališča se je preuredilo 

v moderen turistično-kul-
turni center. Zanimalo 
nas je tudi, ali kdaj obišče-
jo Gorenjsko plažo. V an-
keti je sodelovalo 120 Tr-
žičanov.

Dobri dve tretjini sodelu-
jočih sta prepričani, da bi 
dane možnosti na podro-
čju športa in turizma lahko 

bolje izkoristili, 22 odstot-
kov jih meni, da so dovolj iz-
koriščene in desetina vpra-
šanih nam na vprašanje ni 
znala odgovoriti.

Štirje odstotki vprašanih 
pogosto obiščejo Gorenjsko 
plažo, 17 odstotkov jo obiš-
če občasno in 26 odstot-
kov redko. Več kot polovica 

sodelujočih Gorenjske pla-
že nikoli ne obišče.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas 
še niste naročeni, smo po-
nudili brezplačno 14-dnev-
no prejemanje časopisa. Če 
bi se želeli pridružiti kro-
gu naročnikov in si ob tem 
izbrati tudi lepo darilo, nas 
pokličite v kontaktni cen-
ter invalidskega podjetja 
v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440.

Možnosti bi lahko bolje izkoristili

Za 24. september 2017 je 
razpisan zakonodajni refe-
rendum o Zakonu o izgra-
dnji, upravljanju in gospodar-
jenju z drugim tirom železni-
ške proge Divača–Koper. Go-
renjski glas bo v skladu z za-
konom o volilni kampanji in 
v skladu z uredniško politiko 
predstavljal referendumsko te-
matiko. Uredništvo bo o novi-
narskih objavah odločalo sa-
mostojno. 

Vsi, ki so zainteresirani za 
referendum, lahko naročijo 
oglasne objave, pri katerih bo 
naveden naročnik, ki odgovar-
ja za točnost in resničnost na-
vedb v oglasu. 

V času referendumske kam-
panje bo Gorenjski glas v skla-
du z zakonom o medijih obja-
vljal popravke in odgovore, pri 
tem pa bo zavrnil njihovo ob-
javo vsem, ki bodo poskušali 
popravke in odgovore izkori-
stiti za prikrito referendumsko 
kampanjo. 

Pritožbe na izvajanje teh 
pravil naslovite na odgovor-
no urednico, pritožba mora 
vsebovati opis očitane kršitve, 
predlog razrešitve zapleta in 
naslov, kamor bo najpozneje v 
dveh dneh po prejemu pritožbe 
poslan odgovor.

Odgovorna urednica 
Marija Volčjak

Referendumska 
pravila 

Ana Šubic

Ljubljana – »Nadaljuje se pa-
danje števila brezposelnih, 
hkrati pa raste število delov-
no aktivnih prebivalcev, zato 
programe aktivne politike 
zaposlovanja usmerjamo 
v izvajanje pomoči ciljnim 
skupinam oseb, ki se težje 
integrirajo na trg dela,« je 
ob nedavni predstavitvi no-
vih ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja pojasnila mi-
nistrica za delo, družino in 
socialne zadeve Anja Kopač 
Mrak.

Za aktivno politiko zapo-
slovanja je letos in prihodnje 
leto namenjenih 189 milijo-
nov evrov, od tega 80 mili-
jonov iz državnega proraču-
na, preostalo pa iz sredstev 
evropskega socialnega skla-
da. Ministrstvo je pripra-
vilo štiri nove ukrepe, na-
menjene najtežje zaposlji-
vim, med katerimi so zlas-
ti dolgotrajno brezposelni, 

neizobraženi in starejši od 
petdeset let. Starejšim, pri 
katerih beležijo podpovpre-
čen upad brezposelnosti, so 
namenili program Aktivni 
do upokojitve. Z njim želi-
jo delodajalce spodbuditi k 
trajnejšemu zaposlovanju 
starejših od 55 let za nedolo-
čen čas oz. do izpolnitve po-
gojev za predčasno ali staro-
stno upokojitev. Predvidena 
je subvencija v višini 13 tisoč 
evrov: deset tisoč evrov po 24 
mesecih, preostalo pa, če bo 
zaposlitev ohranjena še na-
daljnjih šest mesecev.

S programom Zaposli.
me lahko delodajalci pri-
dobijo subvencijo za zapo-
slitev brezposelnih, starej-
ših od 30 let, ki so v sku-
pini težje zaposljivih. Sub-
vencija znaša od pet do se-
dem tisoč evrov, do leta 
2019 je na voljo 51 milijo-
nov evrov. Na ministrstvu 
so s tem ukrepom predvi-
deli vključitev skoraj deset 

tisočih brezposelnih. S pro-
gramom Priložnost zame 
želijo spodbuditi zaposlova-
nje v nevladnih organizaci-
jah in izboljšati zaposlitve-
ne možnosti za brezposel-
ne z visokošolsko izobraz-
bo, ki na tej ravni še nima-
jo delovnih izkušenj. Načr-
tujejo vključitev 130 brezpo-
selnih, na voljo je 1,2 mili-
jona evrov. Program Celovi-
ta podpora podjetjem za ak-
tivno staranje delovne sile 
pa bo po navedbah ministr-
stva prispeval k uveljavlja-
nju učinkovitega in kakovo-
stnega upravljanja s starej-
šimi zaposlenimi. Priprav-
ljenih je več kot 60 delav-
nic; za program pa je name-
njenih trideset milijonov 
evrov. V pripravi imajo tudi 
delavnice usposabljanja na 
konkretnih delovnih mes-
tih, zaposlitvene projek-
te na lokalni oz. regionalni 
ravni ter inovativne projek-
te za zaposlovanje mladih.

V Sloveniji je sicer vse več 
delovno aktivnega prebival-
stva, približuje se obsegu iz 
marca 2007. Konec letoš-
njega julija je bilo v evidenci 
84.674 brezposelnih, kar je 
14,6-odstotka manj kot leto 
poprej. »Že od marca lan-
skega leta raste število de-
lovno aktivnih prebivalcev, 
po zadnjih podatkih nas je 
850.276, kar je kar petdeset 
tisoč več zaposlenih oseb kot 
pred tremi leti,« je poudarila 
ministrica.

Za naslednjo polovico 
leta delodajalci napoveduje-
jo dvoodstotno rast zapos-
lenosti, je povedala gene-
ralna direktorica zavoda za 
zaposlovanje Mavricija Ba-
tič. Odprlo naj bi se približ-
no 12.700 novih delovnih 
mest. Številni delodajalci se 
že soočajo s pomanjkanjem 
ustreznih kadrov, še zlasti v 
gradbeništvu, zdravstvu in 
socialnem varstvu ter pro-
metu in skladiščenju.

Ukrepi za najtežje zaposljive 
Novi ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni najtežje zaposljivim – to so zlasti dolgotrajno 
brezposelni, neizobraženi in starejši. Za trajnejšo zaposlitev osebe, starejše od petinpetdeset let, je 
denimo predvidena subvencija v višini trinajst tisoč evrov.

Simon Šubic

Kranj – Seznam potenci-
alnih kandidatov na okto-
brskih predsedniških vo-
litvah je vse daljši, ob tem 
pa večina parlamentarnih 
strank sploh še ni razkrila 
svojih kandidatov. Včeraj je 
svojo kandidaturo uradno 
oznanil tudi zdajšnji predse-
dnik republike Borut Pahor, 

ki ga bi po dosedanjih anke-
tah na volitvah podprlo naj-
več volivcev. Zadnjo takšno 
anketo so objavili v časniku 
Delo, po kateri bi za aktual-
nega predsednika glasova-
lo 37,2 odstotka vprašanih. 
Sledita mu kamniški župan 
Marjan Šarec (23,1 odstotka) 
in predsednica NSi Ljudmila 
Novak (10,6 odstotka). Dob-
ri trije odstotki anketiranih 

so se opredelili za predsedni-
ka SNS Zmaga Jelinčiča in 
veleposlanika v Skopju Mila-
na Jazbeca. Nekaj volivcev bi 
glasovalo tudi za igralca An-
dreja Rozmana - Rozo, samo-
promotorja Damjana Mur-
ka ter upokojeno ravnatelji-
co in pogosto komentatorko 
resničnostnih šovov Angel-
co Likovič. Med zadnjimi, ki 
so napovedali kandidaturo, 
je tudi v. d. predsednika zu-
najparlamentarne stranke 
LDS Luj Šprohar, kandidira-
ti pa nameravajo še Dominik 

Kozarič, Žiga Papež - Pa-
pster, Jožef Jarh, Jordan Za-
har, Ludvik Poljanec, Aleš 
Cepič, Dušanka Janša, Mar-
tina Valenčič, David Cigoj 
in Valerija Korošec. Večina 
omenjenih (z izjemo Nova-
kove) bo morala kot neodvi-
sni kandidati za vložitev kan-
didature še zbrati zadostno 
število podpisov podpore - 
pet tisoč podpisov volivcev ali 
desetih poslancev, za kandi-
date političnih strank pa za-
dostuje tri tisoč podpisov vo-
livcev ali treh poslancev. 

Seznam vse daljši
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Dajte nam puške in 
bomo sami postrelili 
divje prašiče, ki nam 

delajo škodo,« je dejal eden 
od gorenjskih kmetov, očitno 
naveličan tega, da mu prašiči 
vsako leto, že več let zapored, 
razrijejo (neograjene) travni-
ke in pašnike. Izjava kaže na 
stisko in nemoč, ki jo kmetje, 
lastniki kmetijskih zemljišč in 
gozdov, občutijo ob sedanjem 
sistemu lovišč in upravljanja z 
divjadjo. Od tega, da se divjad 
pase na njihovih travnikih, 
pašnikih in njivah in da se 
zadržuje v njihovih gozdovih, 
nimajo nobene koristi, ampak 
(bolj ali manj pogosto) le ško-
do, ki se kaže v razriti travni 
ruši, požrtih kmetijskih pri-
delkih, objedenem gozdnem 
mladju ... Kmetje sicer lahko 
škodo prijavijo upravljavcu lo-
višča, a pot do odškodnine je, 
kot pravijo, včasih precej dolga 
in zapletena.

Uradni podatki ne kaže-
jo tega, da bi bila škoda, ki jo 
povzroča divjad, resen pro-
blem. V Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju, ki v 
42 loviščih obsega 213.175 hek-
tarjev lovne površine, so uprav-
ljavci lovišč lani oškodovanim 
z denarjem ali delom porav-
nali 11.092 evrov odškodnine 
ali vsega 5,2 evra na sto hek-
tarjev. Izplačana odškodnina 
ne odraža dejanskega stanja, 
škoda je občutno višja. Vsi oš-
kodovani kmetje ne prijavijo 
škode, a če jo že prijavijo, jo 
praviloma le na kmetijskih 
zemljiščih in na posevkih, ne 

pa tudi v gozdu. Lani so jo, kot 
kažejo podatki, prijavili le za 
290 evrov, ob tem pa le redka 
razprava o škodah po divjadi 
mine brez opozoril, da jelenjad 
z objedanjem, grizenjem in lu-
pljenjem povzroča veliko škodo 
v gozdovih in otežuje pomlaje-
vanje gozdnih sestojev. Na ta 
problem so, na primer, opozo-
rili tudi gozdarji pri pripravi 
gozdnogospodarskega načrta 
enote Škofja Loka za nasled-
nje desetletno obdobje. »Včasih 
je bil jelen le prehodna divjad, 
zdaj je stalno prisoten v enoti, 
z lupljenjem mladega drevja 
pa povzroča tudi precejšnjo 
škodo.«

V naravnem okolju, ki je ži-
vljenjski prostor divjadi, je ve-
liko interesov, od pridobitnih 
do okoljevarstvenih, ki se dob-
ro odražajo tudi v razpravah, 
ali je jelenjadi, divjih praši-
čev in druge divjadi v okolju 
preveč in ali je zaradi tega 
treba povečati odstrel. Zavod 
za gozdove Slovenije je tista 
strokovna ustanova, ki na 
podlagi različnih kazalnikov 
v okolju, tudi popisa objede-
nosti gozdnega mladja, in po 
razpravi z lastniki zemljišč, 
lovci in drugimi zainteresi-
ranimi, določa (ob dopustnih 
odstopanjih) višino odstrela 
za lovsko upravljavska obmo-
čja in za posamezna lovišča. 
Višina odstrela je pogosta 
tema razprav v javnosti, a 
tudi v lovskih družinah, saj 
v nekaterih zaradi staranja 
članstva vse težje izpolnjujejo 
načrte o odstrelu. 

»Dajte nam puške!«

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Simon Šubic

Ljubljana – Vodstvo skupine 
Arriva Slovenija in stavkovni 
odbor, ki je za prihodnji po-
nedeljek napovedal stavko 
voznikov avtobusov, sta se v 
petek vendarle usedla za po-
gajalsko mizo, a sestanek ni 
prinesel želene sporazum-
ne rešitve spora in preloži-
tve stavke, saj se stavkovni 
odbor s tem ni strinjal. Nas-
lednje srečanje je napoveda-
no za danes.

»Stavkovni odbor je pos-
tavil šest za vodstvo nerazu-
mnih in nerealističnih zah-
tev. Pogoji, ki jih postavlja 
stavkovni odbor, dolgoroč-
no gledano, vodijo skupino 
in panogo v propad. Uvelja-
vitev zahtev bi za skupino Ar-
riva po prvi oceni pomenilo 
več kot 65-odstotni dvig stro-
ška dela voznikov. Razoča-
ran sem nad enostransko od-
ločitvijo stavkovnega odbo-
ra, še posebno ker zahteve 

predhodno niso bile posla-
ne. Zahteve je stavkovni od-
bor vodstvu posredoval šele z 
grožnjo stavke. Sam menim, 
da je stavka nepotrebna, prav 
tako stavka ni primerna obli-
ka izražanja nezadovoljstva 
za dosego ciljev. Dejstvo pa 
je, da skupina Arriva na izsi-
ljevanje in vsiljevanje zahtev 
stavkovnega odbora ne more 
in ne bo pristala, kar je na se-
stanku bilo povedano tudi 
predstavnikom stavkovnega 
odbora,« je po sestanku po-
vedal Bo Karlsson, direktor 
in predsednik uprave skupi-
ne Arriva Slovenija, ki zapo-
sluje okoli 970 ljudi. Neus-
pešni so bili tudi pri poskusu 
dogovora s stavkovnim odbo-
rom glede zagotavljanja mi-
nimalnega števila prevozov 
na mednarodnem in med-
krajevnem linijskem prome-
tu ter na prevozih delavcev in 
šolskih prevozih. 

Iz stavkovnega odbora pa 
so se odzvali s pojasnilom, 

da jih je želja vodstva, da bi 
fizično izvedbo stavke pre-
stavili zaradi pomanjkanja 
časa za pravočasno ures-
ničitev tako kompleksnih 
zahtev, presenetila. Sklep 
o stavki so namreč vodstvu 
skupine poslali že 22. avgu-
sta, na prvi sestanek pa so 
jih povabili šele tri dni kas-
neje, s čimer se je izgubi-
lo precej dragocenega časa 
za zbliževanje stališč. »S 
tem dejanjem so jasno po-
kazali, da njihovi nameni le 
niso takšni, kot bi jih mora-
li zasledovati, da se za vsa-
ko ceno izognemo stavki, ki 
se začne 4. septembra, in da 
tudi njihovi argumenti o po-
manjkanju časa ne vzdrži-
jo enostavnega treznega 
premisleka,« so poudari-
li. Nerazumna jim je tudi 
zahteva delodajalske stra-
ni, da se »ne želijo« poga-
jati o stavkovnih zahtevah 
in da želijo najprej skupaj 
z nami uskladiti minimalni 

standard opravljanja del ob 
stavki, so dodali. 

Glede zahtevanega zviša-
nja urne postavke na sedem 
evrov, kar vodstvo Arrive oce-
njuje za nerealno, v stavkov-
nem odboru opozarjajo, da 
se urna bruto postavka voz-
nika avtobusa v skupine gi-
blje okoli pet evrov, kar je le 
malce višje od minimalne 
urne bruto postavke študen-
ta (4,61 evra). Prepričani so, 
da so njihove zahteve po dvi-
gu plač povsem legitimne, 
saj je imela Arriva Dolenjska 
in Primorska samo lani 13,4 
milijona evrov prihodkov in 
0,57 milijonov evrov dobič-
ka, Arriva Štajerska 16,4 mi-
lijona evrov prihodkov in 1,18 
milijona evrov dobička, Alpe-
tour pa 21,7 milijona evrov 
prihodkov in 2,7 milijona 
evrov dobička, vse tri druž-
be pa so za izvajanje obvezne 
gospodarske službe dobile 
skupaj približno osem mili-
jonov evrov subvencij. 

Brez besed o stavkovnih zahtevah
Vodstvo Arrive Slovenija in stavkovni odbor voznikov avtobusov bosta danes nadaljevala pogajanja. 
Petkov poskus preložitve stavke, napovedane za četrti september, ni uspel. 

Mateja Rant

Visoko – Praznovanje sto-
te obletnice začetka izhaja-
nja Tavčarjeve povesti Cvet-
je v jeseni v podlistku Lju-
bljanskega zvona so že pre-
tekli četrtek začeli s predsta-
vitvijo povesti Cvetje v jese-
ni v poljanskem narečju, ki 
jo je Kulturno društvo dr. 
Ivan Tavčar Poljane ponovi-
lo tudi v petek pred odprtjem 
dopolnjene Tavčarjeve zbir-
ke s knjižnico v dvorcu Viso-
ko. Petkov večer so zaokroži-
li z eno zadnjih izvedb mu-
zikala Cvetje v jeseni, sobo-
ta pa je bila po odprtju nove-
ga teniškega igrišča na travi 
v znamenju teniškega tur-
nirja dvojic v belem z leseni-
mi loparji, s čimer so zazna-
movali tudi 120-letnico Tav-
čarjevega teniškega igrišča 
in 30-letnico Teniškega klu-
ba Gorenja vas. V nedeljo 
je sledilo odprtje pohodne 
poti Cvetje v jeseni. Po poti, 
po kateri sta Janez in Meta 
iz Cvetja v jeseni hodila na 
Blegoš, se je odpravilo okrog 
tristo pohodnikov.

»Za nami je pet let trdega 
dela pri oživljanju Tavčarje-
vega dvorca, pri čemer zad-
nji dve leti tvorno sodeluje-
mo z Loškim muzejem, ki 
je dvorcu dal vsebino,« je v 

petek ob odprtju dopolnje-
nih zbirk poudaril župan 
občine Gorenja vas - Polja-
ne Milan Čadež. Zbirkam 
o rodbini Kalan, ki je na 
Visokem gospodarila sko-
raj tri stoletja, ter Ivanu in 
Franji Tavčar so zdaj doda-
li še »bisere« iz Tavčarjeve 
knjižnice, kot se je izrazila 
direktorica Loškega muze-
ja Saša Nabergoj. »Kustosi-
nja Biljana Ristič je pripra-
vila predvsem izbor različ-
nih objav Cvetja v jeseni in 
drugih Tavčarjevih del.« Na 
ogled je tudi digitalna izda-
ja povesti Cvetja v jeseni, ki 
je izhajala v Ljubljanskem 

zvonu. Ob jubileju so se po 
besedah Saše Nabergoj na-
mreč osredotočili predvsem 
na Tavčarja, v prihodnje pa 
želijo knjižnico obogatiti še 
z naborom knjig tudi iz Ka-
lanove knjižnice. Veseli jo, 
da so z razstavami poudari-
li tudi zamolčane strani zelo 
pomembne zgodovine dvor-
ca Visoko. »Kalanove, ki so 
tu preživeli več kot dve sto-
letji, medtem ko je Tavčar 
na Visokem živel komaj ne-
kaj let, namreč mnogi doje-
majo kot del fiktivne zgod-
be. Večjo pozornost smo na-
menili tudi Franji Tavčar.« 
V petek si je bilo mogoče 

ogledati še obnovljeno seve-
rozahodno sobo v dvorcu, ki 
bo v prihodnje namenjena 
gostinski dejavnosti. »Prva 
etapa oživljanja dvorca bo 
zame končana, ko bo celot-
no področje visoške doma-
čije razglašeno za kulturni 
spomenik državnega pome-
na, druga pa, ko bo dvorec 
odprt ves dan vse leto,« je ob 
tem dejal Čadež.

Praznovanje stoletnice so 
končali včeraj, ko so v ka-
pelico ob dvorcu ponovno 
postavili doprsni kip Ivana 
Tavčarja, s katerim so nado-
mestili kip, ki so ga pred leti 
ukradli. 

Dodali Tavčarjevo knjižno zbirko
Na Visokem je bilo minuli konec tedna vse v znamenju stoletnice povesti Cvetje v jeseni, ki so jo 
zaznamovali z odprtjem dopolnjene zbirke v dvorcu, muzikalom, tenisom v belem na novo odprtem 
teniškem igrišču in pohodom po novi tematski poti na Blegoš.

V petek so odprli dopolnjene zbirke v dvorcu Visoko. / Foto: Denis Bozovičar
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Andraž Sodja

Ribčev Laz, Bohinjska Bistri-
ca – Minuli teden je bil Bo-
hinj v znamenju praznova-
nja občinskega praznika, s 
katerim obeležujejo vzpon 
štirih »srčnih mož« na Tri-
glav. Slavnostni govornik 
srečanja pri spomeniku šti-
rim srčnim možem je bil 
predsednik državnega zbo-
ra Milan Brglez, ta je v nago-
voru poudaril poseben od-
nos Slovencev do gora in tudi 
simboliko Triglava, ki je sto-
letja buril duhove prednikov, 
danes pa je praktično dosto-
pe vsakomur. »V izbranem 
datumu občinskega prazni-
ka je gotovo veliko simbolike. 
Ta dan ni le spomin na zgo-
dovinski podvig štirih Bohi-
njcev, ampak je tudi dan, ki v 
sebi nosi sporočilo poguma, 
tovarištva, drznosti in ne-
ustrašnosti. Verjamem, da 
so vam te vrednote v navdih 
pri vašem vsakdanjem delu, 
v vaših prizadevanjih za ra-
zvoj in dobrobit tako občine 
kot tudi njenih občank in ob-
čanov.« Predsednik držav-
nega zbora je opozoril tudi 
na občutljivost alpskega sve-
ta na človekove posege. »Od 
nas je odvisno, ali bomo tudi 
zanamcem omogočili, da se 

povzpnejo na vršace ter ob 
tem svoje skrbi in bremena 
pustijo v dolini,« je dejal in 
se tudi zahvalil gorskim re-
ševalcem in planinskim de-
lavcem, ki skrbijo za varnost 
in udobje v slovenskih gorah.

Na sobotni osrednji prosla-
vi so podelili še občinska 
priznanja – plakete občine 
Bohinj, ki so jih prejeli Dru-
štvo kmečkih žena za dol-
goletno delo pri ohranjanju 
običajev in za promocijo Bo-
hinja, ter Jožica Arh in Bar-
bara Sušel za delo pri orga-
nizaciji novoletnega šolske-
ga sejma in trudu za šolski 
sklad. Posebno priznanje je 

dobil še zlati maturant Da-
vid Cerkovnik, talentirani 
Bohinjec, dijak Gimnazije 
Jesenice, ki bo šolanje na-
daljeval s študijem fizike na 
Fakulteti za matematiko in 
fiziko v Ljubljani, veliko pa 
se posveča tudi glasbi in je 
aktiven v domači župniji v 
Bohinjski Bistrici.

Kot je ob občinskem pra-
zniku poudaril bohinjski 
župan Franc Kramar, ga ve-
seli, da jim tudi letos uspeva 
realizirati vse projekte v ob-
čini Bohinj: »Veliko jih je, ne 
moremo vseh naštevati, gle-
dali smo, da so razdeljeni po 
celotnem Bohinju, in upam, 

da so občanke in občani za-
dovoljni s tem delom. Poseb-
no sem ponosen na prizna-
nje evropskega parlamen-
ta za prvo mesto po kakovo-
sti vode in tretje mesto med 
21 tisoč kopališči v Evropi, 
to je odlična promocija. Že-
limo si, da bi pomen Bohinja 
prepoznali tudi širše v slo-
venskem prostoru, saj ved-
no naletimo na kopico ovir, 
predvsem v glavnem mestu, 
ki ima mačehovski odnos 
do preostanka države, kar 
se je znova pokazalo ob de-
litvi kohezijskih sredstev, ko 
je ves denar za zahodno regi-
jo pobrala Ljubljana.«

Počastili občinski praznik
S tradicionalno proslavo pri spomeniku štirim srčnim možem na Ribčevem Lazu in v soboto v Domu 
Joža Ažmana so Bohinjci počastili občinski praznik občine Bohinj.

Nagrajenci Občine Bohinj / Foto: Pavle Korošec

Cveto Zaplotnik

Bled, Predoslje – V Sloveniji 
je minuli konec tedna v okvi-
ru Pobude 16 + 1 potekal dva-
najsti forum kmetijsko-trgo-
vinskega in gospodarskega 
sodelovanja med Kitajsko in 
državami Srednje in Vzhod-
ne Evrope, s katerim naj bi 
še okrepili politično, pred-
vsem pa gospodarsko sode-
lovanje med Kitajsko in dr-
žavami Pobude. Prvi del sre-
čanja je bil v petek na Brdu, 
kjer so kmetijski ministri ali 
njihovi namestniki razprav-
ljali o pomenu prehranskih 
verig na lokalni in na global-
ni ravni, drugi del pa je bil v 
soboto na sejmu Agra v Gor-
nji Radgoni, kjer so se drža-
ve Pobude predstavile, še po-
sebej Kitajska, ki je letos dr-
žava partnerica sejma. 

Kitajska delegacija, ki jo 
je vodil minister za kmetij-
stvo Han Changfu, si je že v 
četrtek ogledala Bled, med 
drugim Blejski grad, kjer je 
goste sprejel blejski župan 

Janez Fajfar; obiskala pa je 
tudi Čebelarstvo Ambrožič 
s Sela pri Bledu. Kot je po-
vedal Blaž Ambrožič, ki sku-
paj z ženo Danijelo čebela-
ri s 140 čebeljimi družina-
mi, so kitajskemu ministru 
in drugim članom delega-
cije predstavili čebelnjak, 

dogajanje v panjih, panj-
ske končnice, čebelo kranj-
sko sivko, kozarec Slovenski 
med, opazovalni panj, zgod-
bo o pobeglem roju in roj v 
drevesnem duplu. Minister 
je poskusil tudi njihov med 
in druge čebelje pridelke in 
vdihaval zrak iz čebeljega 

panja, predsednika čebelar-
ske zveze Boštjana Noča pa 
je povabil na kmetijski se-
jem na Kitajsko. Ambrožiče-
vi so kitajskemu gostu poda-
rili kozarček medu in panj-
sko končnico, ki s poslikavo 
kaže na to, kako so čebele po-
membne za obstoj Zemlje. 

Kitajci okušali Ambrožičev med
Kitajski minister za kmetijstvo Han Changfu si je v četrtek ogledal Bled, obiskal pa je tudi čebelarstvo 
Ambrožič.

Kitajski minister za kmetijstvo Han Changfu si je v spremstvu slovenskega ministrskega 
kolega Dejana Židana ogledal tudi Ambrožičev čebelnjak na Selu pri Bledu. / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Obči-
na Bohinj je v skladu z od-
ločitvami svetnikov in pre-
gledom stanja na terenu na 
predsednika vlade in mini-
strstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano naslo-
vila pobudo, da se invazija 
lubadarja, ki močno uniču-
je gorenjske gozdove, med 
najbolj prizadetimi pa je 
območje Bohinja, razglasi 
za naravno katastrofo. Med 
predlogi, ki so jih posredo-
vali predsedniku vlade in 
ministrstvu, je tudi pobuda 

za sprejem akcijskega načr-
ta, ki naj poenostavi postop-
ke za pridobitev subvencij, 
dodelitev subvencij skrb-
nim lastnikom, ki pravo-
časno sanirajo škodo, dav-
čno razbremenitev teh la-
stnikov, dodelitev subven-
cij za pogozdovanje oziro-
ma obnovo gozda ter pove-
čanje višine sredstev za ob-
močno enoto zavoda za goz-
dove. Ker ne gre za enkra-
tno nesrečo, kot je toča ali 
pozeba, temveč bo škoda za-
radi lubadarja vidna še de-
setletja, v Bohinju pričaku-
jejo ukrepanje države.

Lubadarja naj razglasijo 
za naravno katastrofo
Bohinjci pozivajo predsednika vlade in ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj 
lubadarja razglasita za naravno katastrofo.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Golnik – Vla-
da je v četrtek na dopisni 
seji v Načrt razvojnih pro-
gramov za obdobje 2017–
2020 uvrstila tudi prenovo 
bolnišnične lekarne v Kli-
niki Golnik. Predmet in-
vesticije je gradnja nove-
ga prizidka (v dveh etažah, 

velikosti 171,28 m2) za ure-
ditev prostora za pripravo 
citostatikov ob obstoječi le-
karni ter nabavo opreme za 
prostor za pripravo citosta-
tikov. Vrednost investici-
je je 729.831,20 evra z že 
vključenim DDV. Ministr-
stvo za zdravje bo zagotovi-
lo sredstva za investicijo v 
višini 685.566,80 evra.

V načrtu tudi prenova lekarne
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Marjana Ahačič

Begunje – V občini Radovlji-
ca so razvoj turizma v Be-
gunjah kot eno od pomemb-
nejših nalog že pred leti 
vključil v strategijo razvo-
ja turizma. Letos se Begu-
njam posvečajo s še poseb-
no veliko pozornostjo; tako 
so že v začetku leta skleni-
li dolgoročno sodelovanje z 
Ansamblom Saša Avsenika, 
sredi poletja v sodelovanju 
s tamkajšnjim turističnim 
društvom odprli prenovlje-
no turistično informacijsko 
točko v centru Begunj in za 
vodenje TIC Begunje izbra-
li Saša Gašperina, domačina 
z dolgoletnimi izkušnjami z 
delom v turizmu.

 »Kot veste, večina obože-
valcev glasbe bratov Avse-
nik prihaja iz nemško govo-
rečih dežel, zato smo se od-
ločili, da prav zanje pripravi-
mo dva tematska sprehoda 
in en izlet v nemškem jezi-
ku. Vsi izleti so tematsko ve-
zani na življenje Slavka Av-
senika oziroma na anekdote 
iz njegovega življenja in na 
kraje, ki so vplivali na njego-
vo ustvarjanje,« je povedal 
Gašperin.

»Intenzivnejše povezova-
nje med Begunjami, Avse-
nikovo glasbo in Občino Ra-
dovljica ter turizmom se je 
začelo z izgradnjo spome-
nika v krožišču v Lescah,« 
je prepričan Sašo Avsenik, 
vnuk Slavka Avsenika. »Za 
našo družino je bilo to pre-
senečenje, po drugi strani 

pa nam je bilo v veliko vese-
lje, da so se ga v domačih kra-
jih na ta način spomnili še 
za časa njegovega življenja.«

Pravi, da je vesel tesnejše-
ga sodelovanja s Turizmom 
Radovljica, s katerim so se v 
začetku leta dogovorili, da 
s fotografijami znamenito-
sti Radovljice oblikuje po-
doba novega vozila ansam-
bla Saša Avsenika. »Radi se 
odpravimo v tujino s tako ve-
liko podporo kraja, po drugi 
strani pa z veseljem promo-
viramo kraje, od koder pri-
hajamo.«

Pred kratkim so sku-
paj izdali še koledar za leto 
2018, na katerem so se čla-
ni ansambla predstavili na 

različnih destinacijah v Ra-
dovljici in njeni okolici. Fo-
tografije so uporabili še za 
razstavo na prostem v cen-
tru Begunj, kjer so na pano-
jih dodali še nekaj informa-
cij o predstavljenih zname-
nitostih.

Direktorica zavoda Turi-
zem in kultura Radovljica 
Nataša Mikelj je prepriča-
na, da bo tesnejše povezo-
vanje z družino Avsenik in 
Begunjami pozitivno vpliva-
lo na razvoj turizma tako v 
občini kot širše. Sašo Avse-
nik pa pravi: »Želeli bi si, da 
Begunje ohranijo svojo po-
deželsko identiteto. Radi bi, 
da Begunje ostanejo vas, do-
mačini pa, če želijo, dobijo 

možnost za oddajo sob, ki 
jih v teh dneh pred festiva-
lom seveda manjka. Od ra-
zvoja turizma v Begunjah 
imamo lahko korist vsi.«

In načrti za naprej? »Zgod-
ba bratov Avsenik je izjem-
na, zaznamovana s kvaliteto, 
a tudi s skromnostjo,« je od-
ločen Sašo Avsenik. »Zato 
nočemo, da bi Begunje z Av-
seniki postale komercialen 
produkt, kjer bi obiskovalci 
za vsako malenkost plačeva-
li vstopnino, v vasi pa bi ras-
li hoteli. Radi bi, da bi se obi-
skovalci veselili priti na po-
deželje, uživali v ponudbi na 
vasi in avtentično doživljali 
kraje, ki so navdihovali Av-
senikovo ustvarjanje.«

Vse bolj zanimivi za turiste
Sredi poletja so v Begunjah odprli novo informacijsko točko. Sodelovanje Občine Radovljica z družino 
Avsenik je na področju turizma vse bolj intenzivno. Ansambel Saša Avsenika po Evropi potuje z 
vozilom, ki promovira lepote občine, z enakim namenom so pred kratkim izdali tudi koledar za 
prihodnje leto.

Sašo Finžgar, ki vodi TIC v Begunjah, Nataša Mikelj, direktorica Turizma Radovljica, Matic 
Plevel, član Ansambla Saša Avsenika, in Sašo Avsenik / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Alja Viryent je lani 
septembra najela del proi-
zvodnih prostorov nekdanje 
tovarne Peko z vizijo oživitve 
manjše proizvodnje v Trži-
ču. »V manj kot mesecu dni 
smo prodali nekaj sto parov 
prvih čevljev, zaposlili štiri 
nekdanje Pekove delavce za 
čas trajanja tega projekta in 
čevlje uspešno dobavili pr-
vim kupcem. Delavci so do-
bili plače ter po zakonu dolo-
čen del pripadajočega regre-
sa. Prostore v nekdanji tovar-
ni Peko trenutno še najema-
mo, vendar pa strojev, ki so 
v stečajni masi nekdanjega 
Peka, ne bomo mogli več na-
jemati, saj gredo na dražbo. 
Odkupiti jih sami ne zmo-
remo, saj smo ustvarili pre-
malo prihodkov, da bi lahko 

šli v lastno investicijo. Stroji 
v obsegu, kot jih uporablja-
mo, stanejo okrog šestdeset 
tisoč evrov,« je povzela Alja 
Viryent, ki svoje podjetje te-
žavam navkljub želi ohrani-
ti v Tržiču, poslovni model 
prilagoditi okoliščinam, na-
daljevati z iskanjem vlaga-
teljev, se predstaviti na eni 
od platform za množično fi-
nanciranje ter uspešno kan-
didirati na EU razpisu Hori-
zon 2020, na katerega se pri-
javljajo drugič. »V prvi prija-
vi nam je pri enem od šti-
rih sklopov zmanjkalo nekaj 
točk, smo pa dobili priporo-
čilo z njihove strani, naj pri-
javo dopolnimo in se ponov-
no prijavimo,« je pojasnila 
Alja in še poudarila, da dol-
gov v tem času niso ustvarili 
in da so bili poravnani teko-
či stroški poslovanja. 

Brez vlagateljev 
ji trda prede
Oblikovalka čevljev Alja Viryent prostore v 
nekdanji tovarni Peko v Tržiču sicer še najema, a 
gredo stroji na dražbo. Odkupa sama ne zmore ...

Jože Košnjek

Borovlje – »Pohači« lahko po 
slovensko rečemo pogača in 
njej so v Borovljah nameni-
li poseben praznik. Letoš-
nji, že 12. po vrsti je bil v ne-
deljo v Glockovem parku za 
graščino sredi Borovelj. Na 
kulinaričnem prazniku, ki 
je uvrščen med osem najbolj 
znanih kulinaričnih dožive-
tij na Koroškem, predstavlja-
jo in seveda prodajajo najra-
zličnejše pogače, potice in 
druge slaščice, poleg tega 
pa domače mesne izdelke 
in pijače. Stojnice postavi-
jo posamezniki in kulturna 
ter športna društva. Njihovi 
člani, še posebno pa članice, 
spečejo sladke dobrote, ki jih 
potem prodajajo in tako po-
večajo društvene proraču-
ne. Posebna komisija oceni 

razstavljene izdelke in nag-
radi najboljše. Tradicija bo-
roveljskega festivala »poha-
če« je srečelov z bogatimi 
dobitki. Letošnji prvi dobi-
tek je bila vespa 125. 

Tudi na letošnjem festi-
valu »pohače« so na treh 
stojnicah sodelovala prija-
teljska sosednja občina Tr-
žič, na četrti pa koča na Sta-
rem Ljubelju. Na naših stoj-
nicah je seveda prevladova-
la potica, ki je tudi za Koro-
šce nekaj posebnega, in se-
veda druge domače slašči-
ce, tudi gibanice in napitki. 

Še eno posebnost ima bo-
roveljski praznik »pohače«. 
Pravila, kdo sme sodelovati 
in kdo ne, so jasna, zato na 
njem ni cenenih kramar-
skih izdelkov. Le slovenski 
Ribničan je smel priti in 
prodajati svojo suho robo. 

Tržiška ponudba na 
boroveljski »Pohači«
Tradicionalni praznik »pohače« v Borovljah je 
eden od osmih koroških kulinaričnih festivalov.

Tržiški predstavniki na nedeljskem prazniku »pohače« 
v Borovljah

Iščete nove poklicne poti?
Razmišljate o novih znanjih za delo ali prosti čas?
Bi želeli ovrednotiti priložnostno pridobljena znanja?

Informacije in odgovore na vaša 
vprašanja prejmete brezplačno

v svetovalnem središču na Ljudski univerzi 
Kranj, kjer vam bodo predstavili izobraževalno 
ponudbo gorenjske regije.
 
Dogovorite se za individualno srečanje preko telefona 04 280 48 15
ali po elektronski pošti: info@luniverza.si
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v Škofji 
Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za sončenje, 
sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrepčali s samo-
postrežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito nara-
vo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi 
specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od prijaznih gosti-
teljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turistič-
nim avtobusom po programu, dva polpenzio-
na v dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum 
(4*), obiranje mandarin, tri kilograme mandarin 
na osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, od-
lično kosilo z neretvanskimi specialitetami, zaba-
vo in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelje-
šac z degustacijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, 
večerno zabavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na petkov večer je 
bil koncert že uveljavljenih 
mladih glasbenih umetni-
kov Jureta Goručana in Kris-
tijana Krajnčana v stari ko-
vačiji v Paradižu, v Germov-
ki, razprodan. »Za vzdušje 
je vsekakor poleg izvajalcev 
pomemben tudi ambient in 
naše zgodovinsko mestno 
jedro je čudovito. V Ger-
movki pa se je s tem koncer-
tom začel kulturni program. 
Pred petimi leti je bil objekt 
neuporaben, z vdrto streho 
in odlagališčem odpadkov, 
zdaj pa je s finančno pomoč-
jo Občine Tržič obnovljen 
z novo streho, urejenimi 
okni in podom Mateja An-
draža Vogrinčiča, ki je prava 
umetniška instalacija. Dobi-
li smo nov odličen priredit-
veni prostor, ki je zelo pose-
ben in zanimiv predvsem za 
poletne mesece,« je povzela 
direktorica Tržiškega muze-
ja Jana Babšek.

Kulisa sobotnega veče-
ra festivala je bil Trg svo-
bode oz. »plac« s kulina-
ričnim in glasbenim razva-
janjem. Več kot sedemsto 

obiskovalcev je prisluhni-
lo glasbenim presežkom, 
kot je dejala Babškova: »Bil 
je to prvi nastop Big Banda 
RTV Slovenija v Tržiču pod 
vodstvom Lojzeta Krajnča-
na, odlična vokalista Omar 
Naber in Anika Horvat sta 
tudi nastopila pri nas prvič. 
Predvsem pa nas veseli, da 
so se ljudje izredno dobro 
odzvali in dokazali, da jih 

zanima tudi kvalitetna glas-
bena ponudba. Presežek je 
bil tudi to, da sta pred tr-
žiško publiko nastopila Jure 
Goručan in Kristjan Krajn-
čan in navdušila s svojo in-
terpretacijo in improvizaci-
jo.« Kvaliteto, druženje in 
povezovanje, kar si je žele-
la umetniška vodja festiva-
la Romana Krajnčan, so do-
segli, tržiški župan Borut 

Sajovic pa je zaključil, da 
je s tem prvim in zagotovo 
ne zadnjim festivalom več 
kot zadovoljen: »Pokazali 
smo, da imamo ob vse več-
jem turističnem obisku tudi 
v Tržiču gostom, na prvem 
mestu pa domačinom kaj 
ponuditi. Promovirali smo 
ob tem kulturno dediščino, 
promovirali glavno ulico v 
starem mestu ...« 

Odličen obisk Paradiža
Tržiški muzej je pod generalnim sponzorstvom Občine Tržič povabil na dvodnevni, a prvi Festival 
Paradiž. In prvič je tudi stara kovačija v Paradižu, Germovka, zaživela kot odličen prireditveni prostor. 

Številni obiskovalci (in plesalci) sobotnega večera na Festivalu Paradiž / Foto: Primož Pičulin

»Z raznoliko ponudbo 
stanovanj smo mislili na 
vse vrste kupcev, nekoli-
ko večji poudarek pa smo 
dali na malo večja stanova-
nja. Tlorisne zasnove sta-
novanj so sodobne s čim 
več odprtimi prostori v bi-
valnem delu, predvidena 
je tudi rekuperacija. Grad-
nja bo klasična z opečnati-
mi zidovi, vsi objekti bodo 
opremljeni z dvigalom, 
kletne shrambe pa so pove-
zane s parkirnim mestom, 
zato bo omogočeno polnje-
nje električnih avtomobi-
lov. Glede na lepo lokacijo 
in kakovostno zasnovo so-
seske želimo trgu ponudi-
ti nekaj boljšega,« je še raz-
ložil Fajfar.  

Kaže, da so v Domplanu 
ujeli pravi trenutek za izved-
bo projekta. Po besedah An-
dreje K. Egart iz kranjskega 
nepremičninskega podje-
tja K3 Kern je namreč v Kra-
nju z okolico trenutno napro-
daj malo stanovanj, tako no-
vih kot starih, medtem ko 
je povpraševanje po njih ve-
liko. »To je s stališča kupca 
slabo, saj nima veliko izbire, 
po drugi strani pa se že čuti 
rast cen nepremičnin. Te so 
sicer zaradi krize drastično 
padle, zdaj pa se počasi vra-
čajo na prejšnjo raven. Bomo 
videli, do kam bo šlo, saj rast 
kupne moči zagotovo ne sle-
di podražitvi nepremičnin,« 
je dejala. Še vedno pa velja, da 
smo Slovenci precej bolj nak-
lonjeni nakupu nepremič-
nin kot pa najemu, je dodala. 

Po dolgem času večja 
novogradnja
31. stran

»Zato je tudi v šolskem ko-
ledarju za srednje šole za šol-
sko leto 2017/2018 zapisa-
no, da se šolsko leto začne 1. 
septembra,« so še razložili 
pri ministrstvu in dodali, da 
bodo nekatere srednje šole s 
poukom kljub temu začele v 
ponedeljek, 4. septembra. To 
jim dopušča pravilnik o šol-
skem koledarju v srednjih šo-
lah, po katerem lahko šola v 
skladu z letnim delovnim na-
črtom določi, da se dva dne-
va pouka v šolskem letu iz-
vedeta v drugem terminu, 
kot ju za pouk določa šolski 

koledar. »Po naših informa-
cijah se je za to možnost iz 
utemeljenih razlogov sicer 
odločilo manjše število sre-
dnjih šol,« še dodajajo pri mi-
nistrstvu. Med njimi je tudi 
Gimnazija Kranj. Ravnatelj 
Franc Rozman je prepričan, 
da bi glede tega morali šolam 
prepustiti svobodno izbiro. 
»Mi 175 šolskih dni, kolikor 
jih ima šolsko leto, brez te-
žav spravimo v predpisanih 
38 tednov pouka, tudi brez 
pouka na soboto,« je pouda-
ril. Začenjati pouk v petek se 
mu ne zdi smiselno. »Seveda 
pa s tem tudi ni nič narobe,« 
je še dodal. 

Večina s poukom  
začenja v petek
31. stran

Kamnik, Domžale – V torek, 24. avgusta, so se na skupščini 
zbrali delničarji družbe Stol Kamnik in med drugim sklenili, da 
bilančni dobiček, ki je konec leta 2016 znašal 1.737.157,97 evra, 
ostane nerazporejen. Skupščino je imela tudi družba Indupla-
ti, tudi njen bilančni dobiček v višini 1.747.685,24 evra ostaja 
nerazporejen. Vseslovensko združenje malih delničarjev je 
predlagalo izplačilo dividend po devet (Stol) oziroma sedem 
(Induplati) evrov bruto, a se o njihovem predlogu ni glasovalo.

Skupščini Stola in Induplatija

Jasna Paladin

Homec, Radomlje – Sta-
ra brv, ki je bila že povsem 
dotrajana in so jo zato podrli 
ter na istem mestu postavili 
novo, je za krajane obeh bre-
gov Kamniške Bistrice ne-
pogrešljiva že dolgo. Sprva 
je bil tu lesen most, ki so ga 
uporabljali kmetje do svo-
jih njiv in travnikov, delav-
ci za krajšo pot do tovarn, ot-
roci pa za pot v šolo in k ve-
rouku, svoje pa je odslužila 
tudi kasnejša brv, ki so jo za-
čeli obnavljati že spomladi. 
Novo investicijo, ki močno 
pripomore k povezovanju 

krajanov in rekreativcev, so 
svojemu namenu slovesno 
predali v petek.

Čeprav je bil most med 
krajani dolgo znan kot Zele-
ni most, so ga na občini zdaj 
odločili uradno poimenova-
ti v Mlinarsko brv, to pa za-
radi dolgoletne tradicije mli-
narstva v Radomljah, kjer je 
na tamkajšnji mlinščici nek-
daj mlelo pet mlinov, danes 
deluje le še eden.

Most so s prerezom traku 
slovesno odprli župan Toni 
Dragar ter predsednika KS 
Radomlje Metod Marčun  in 
KS Homec - Nožice Andrej 
Repanšek.

Brv znova povezuje
Občina Domžale je v sklopu urejanja rekreacijske 
osi ob Kamniški Bistrici to poletje temeljito 
prenovila brv med Radomljami in Homcem.

Most po novem nosi ime Mlinarska brv.
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Akci-
ja Očistimo naše gore, ki jo 
v sodelovanju s planinskimi 
društvi in gorskimi reševalci 
organizira Zavarovalnica Tri-
glav, poteka že osmo sezono, 
z leti pa se je vsebinsko ne-
koliko spremenila. Če so bila 

prva leta v ospredju izključno 
odpadki, je teh po zaslugi re-
dnega ozaveščanja planincev 
in drugih obiskovalcev gora 
iz leta v leto manj, so pa zato 
večjo pozornost organizator-
ji začeli namenjati pomenu 
varne hoje v gore.

Udeleženci akcije, ki so se 
z biorazgradljivimi vrečkami 

že ob 9. uri podali po različ-
nih koncih doline (v sote-
sko Predoselj, po poti do sla-
pa Orglice, po Koželjevi poti 
in drugod) so pobrali skoraj 
85 kilogramov odpadkov, od 
tega največ plastenk in ploče-
vink, pa tudi otroške plenice, 
higienske vložke, dele avto-
mobilov, plastične folije, no-
gavice, celo škatlo ognjeme-
tov in ostanke železne peči. 
Organizatorji so vsako vreč-
ko smeti stehtali in tako na 
koncu razglasili tudi zmago-
valce – tiste, ki so nabrali naj-
več kilogramov. Simbolična 
darila so prejele družine Nar-
tnik, Mušič in Ristič.

»Ponosni smo, da nas je že 
več kot 35 tisoč ambasadorjev 
čistih gora in da smo v zad-
njih letih v dolino odnesli že 
več kot 28 ton odpadkov. Naše 
gore so tudi s pomočjo akcij, 
kot je naša, vse bolj čiste,« je 
ob razglasitvi rezultatov dejal 

Aleš Klement, direktor Ob-
močne enote Ljubljana Za-
varovalnice Triglav.

Najmlajše je pri pobiranju 
odpadkov s svojim zgledom 
spodbujal smučarski skaka-
lec Cene Prevc, dogajanje pa 
je popestril tudi biatlonec Kle-
men Bauer. Ob planinskem 
domu se je preko celega do-
poldneva zvrstila še cela vrsta 
aktivnosti, katerih poudarek 
je bil na varni hoji v gore.

Predstavili inovativni 
sistem za reševanje  
v gorah

Na čistilni akciji v Kam-
niški Bistrici so se planin-
cem pridružili tudi člani 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije (GRZS), Društva GRS 
Kamnik. V GRZS so nedav-
no s pomočjo Zavarovalni-
ce Triglav nadgradili sistem 
za učinkovitejše iskanje in 

reševanje v gorah, imeno-
van sarOS, ki ga je pobudnik 
in vodja projekta Matjaž Šer-
kezi iz Kamnika zbranim 
predstavil v sodelovanju s te-
kači Orientacijskega kluba 
Komenda. Gorski reševalci, 
ki so se do sedaj lahko zana-
šali le na karte in lastno po-
znavanje terena, si s tem pro-
gramom zdaj območje iska-
nje lahko ogledajo podrob-
neje – na računalniku ali ta-
blici (kmalu tudi na pamet-
nih telefonih), saj jim različ-
ne baze podatkov omogočajo 
vpogled pod krošnje dreves 

in v vsako grapo. »Sistem do-
polnjujemo že kakšno leto 
in pol in vanj smo vložili og-
romno prostovoljnega dela. 
Uporabljajo ga lahko tudi po-
licisti in vojaki, saj je name-
njen najrazličnejšim iskal-
nim akcijam. Do sedaj smo 
usposobili že 24 gorskih re-
ševalcev in osem policistov 
iz vse Slovenije, za naš pro-
gram pa se že zanimajo tudi 
v tujini,« nam je povedal Ma-
tjaž Šerkezi. 

Akcija Očistimo naše gore 
se bo 30. septembra nadalje-
vala na Rašici.

Planinci čistili  
Kamniško Bistrico
Na zadnjo avgustovsko nedeljo se je v dolini Kamniške Bistrice okoli tristo pohodnikov udeležilo 
vseslovenske akcije Očistimo naše gore. Pobrali so okoli petinosemdeset kilogramov odpadkov  
in izvedeli veliko koristnega za varno pot v gore.

Odpadke je ob planinskih poteh v Kamniški Bistrici pobiral 
tudi smučarski skakalec Cene Prevc. / Foto: Gorazd Kavčič

Matjaž Šerkezi iz Društva GRS Kamnik je predstavil inovativni 
program za iskanje in reševanje sarOS. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Soriška planina – Na Sori-
ški planini so minuli ko-
nec tedna priredili Majerski 
smenj in kontrabant, s kate-
rim so tako kot lani sklenili 
pašno in poletno sezono. »S 
poletno sezono smo zado-
voljni, saj je bil obisk veliko 
večji kot lani. Imamo še pre-
cej rezerv, a smo tudi pri ra-
zvoju poletnega turizma na 
dobri poti,« je dejala Polona 
Golija, direktorica Turistič-
nega centra Soriška planina.

Njihove kapacitete v Bru-
narici na Soriški planini in 
Gostišču Macesen v Sorici 
so bile čez poletje dva mese-
ca skoraj povsem zasedene, 
zadnji teden julija in prvo po-
lovico avgusta pa ni bilo pro-
ste postelje, je razložila. Pre-
vladujejo tuji gostje, največ 
je Francozov, Belgijcev in Ni-
zozemcev. Običajno prespijo 
noč ali dve, v avgustu pa so se 
odločali tudi za daljša tri- do 
štiridnevna bivanja. Izkori-
stijo jih za pohode po planini, 
uživajo v razgledih z vrha Laj-
narja, zanimivi sta jim rapal-
ska meja in Groharjeva hiša v 
Sorici, odpravijo se tudi v Bo-
hinj, Tolmin …, je pojasnila 
Golijeva in dodala, da bodo 

goste naslednje poletje že 
sprejemali tudi v novem ho-
telu. Ker je cesta čez Petro-
vo Brdo zaprta zaradi sanaci-
je, so zaznali upad turistov, ki 
se na planino pripeljejo s pri-
morske strani. Bojijo se, da 
se bo zapora zavlekla tudi v 
zimski čas in da bo odvračala 
smučarje s Primorske.

Obiskovalci so sicer nav-
dušeni nad Soriško planino. 
»Sem pridemo pogosto. Po-
leti na sprehod do Lajnarja ali 
Možica, pozimi pa smučat,« 
nam je zaupala Iris Režek z 

Nemškega Rovta, ki je v sobo-
to prišla navijat za sokrajane, 
ki so se s Soričani pomerili v 
zabavnih kmečkih igrah: hoji 
na lesenih smučeh, skakanju 
z žaklji in vleki vrvi. Na koncu 
so se zmage veselili Rovtarji. 
»Na Soriški planini sem dru-
gič. S kolegico sva se že spre-
hodili naokoli, čudovito je, se-
daj bova pa uživali ob zabav-
nem in glasbenem progra-
mu,« pa je dejala Pavla Ber-
gant iz Kranja.

Še bolj pester je bil nedeljski 
program, ki je pr i tegnil veliko 

obiskovalcev. S sedežnico so 
jih na vrh Lajnarja prepeljali 
več kot tristo, kar je največ v 
letošnji sezoni. Dopoldne so 
se lahko odpravili na voden 
pohod po rapalski meji, ne-
kaj zanimivosti o njej pa so 
izvedeli tudi obiskovalci po-
poldanske planinske tržni-
ce. Svoje izdelke so ponudi-
li različni ustvarjalci in moj-
stri domačih obrti, obiskoval-
ci so si lahko ogledali izdela-
vo sira in medenih izdelkov, 
predstavila so se lokalna turi-
stična društva ...

Zadovoljni s poletno sezono
Na Soriški planini so sklenili poletno sezono. Z obiskom so zadovoljni, saj je bil veliko večji kot lani.

V zabavnih kmečkih igrah sta se pomerili ekipi Sorice in Nemškega Rovta. / Foto: Andrej Tarfila

Jasna Paladin

Kamnik – Na tekmovanju v 
parku Street Workout Ka-
mnik na Perovem so se 
predstavili ljubitelji ulične 
vadbe iz vse Slovenije, a kljub 
tekmovalnemu značaju dru-
ženja, je bila tokrat znova v 
ospredju dobrodelnost.

Vstopnina na dogodek so 
bile tri šolske potrebščine, a 
udeleženci so zbrali mnogo 
več od pričakovanega. Miza, 
namenjena za »vstopnine« 

je bila kmalu premajhna za 
vse potrebščine, ki jih bodo 
organizatorji še do začetka 
šolskega leta razdelili učen-
cem kamniških osnovnih 
šol iz socialno ogroženih 
družin.

Street Workout skupina 
Kamnik pod vodstvom Mihe 
Šesta deluje pet let, letno pa 
pripravijo vsaj eno ali dve to-
vrstni dobrodelni prireditvi, 
na kateri zbirajo sredstva za 
živali, socialno ogrožene, 
bolne otroke …

Zbirali šolske 
potrebščine
Člani Street Workout skupine Kamnik so v nedeljo 
pripravili novo humanitarno tekmovanje v ulični 
vadbi.

Šolskih potrebščin se je nabralo več kot so organizatorji 
upali pričakovati.
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Igor Kavčič

Kranj – Z gledališko predsta-
vo Zapiranje ljubezni, v ka-
teri že od njene premie-
re leta 2013 navdušujeta 
Pia Zemljič in Marko Man-
dič, oba tudi dobitnika na-
grade Prešernovega skla-
da, se je v soboto v Prešer-
novem gledališču zaključil 
cikel dogodkov, koncertov, 
filmskih predvajanj, gleda-
liških predstav, pogovorov, 
pesniških večerov, poveza-
nih v skupni naslov Poletje 
s Prešernovimi nagrajenci. 
Ideja za niz dogodkov pre-
ko celotnega poletja, na ka-
terih bi svojo ustvarjalnost 
predstavili dobitniki najviš-
jih državnih nagrad za ume-
tniške dosežke, se je poro-
dila v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev za likovno 
umetnost, ki uspešno delu-
je že več kot dve desetletji, 
zadnja leta pod okriljem Za-
voda za turizem in kulturo 
Kranj. Pobudnik in dolgole-
tni vodja galerije Marko Ar-
než je v širitvi dejavnosti ga-
lerije k predstavljanju Pre-
šernovih nagrajencev tudi z 
drugih področij umetnosti 
k sodelovanju povabil še tri 
institucije, ki tudi sicer pri-
spevajo h kulturnem utri-
pu mesta, Prešernovo gle-
dališče, Gorenjski muzej in 
Layerjevo hišo.

Prešernovi nagrajenci  
v Kranju

»Spodbuda za cikel različ-
nih prireditev s Prešernovi-
mi nagrajenci, ki bi se zvrsti-
li čez poletje, je bila zagoto-
vo priprava razstave portre-
tov Toneta Stojka, na kateri 
naš znani fotograf predsta-
vlja vseh 172 nagrajencev, 
ki jih je posnel od leta 1996 
do 2017. In smo pomislili, 
zakaj ne bi kranjski publiki 
predstavili tudi drugih na-
ših vrhunskih ustvarjalcev. 

Vsakega na umetniškem po-
dročju, na katerem deluje. K 
sodelovanju smo povabili še 
tri zunanje partnerje, kar se 
je, to lahko z gotovostjo po-
trdim, izkazalo za zelo dob-
ro odločitev,« je po uspe-
šnem Poletju s Prešernovi-
mi nagrajenci povedal Mar-
ko Arnež. 

Že v juniju so se predsta-
vili glasbenik Boštjan Gom-
bač z Big Bandom RTV, 
operni pevec Branko Robin-
šak na večeru arij, izdana 

in predstavljena je bila pe-
sniška zbirka Dotiki daljav 
v letih 1996–2017 nagraje-
nih pesnikov, v pogovoru so 
bili predstavljeni nagrajen-
ci med fotografi, poleg To-
neta Stojka še Joco Žnidar-
šič, Stojan Kerbler in Mi-
lan Pajk, na sporedu je bila 
znova predstava Mrtvec pri-
de po ljubico nagrajencev 
režiserja Jerneja Lorencija 
in avtorice Svetlane Maka-
rovič. Sledili so dogodki ob 
petkih v juliju in avgustu, 

koncert tolkalca Zlatka Ka-
učiča, nastop Slovenske-
ga tolkalskega projekta sku-
paj z likovnimi umetniki v 
projektu Zveneče skulptu-
re, na ogled je bil film Čefur-
ji raus Gorana Vojnovića, v 
pogovornem večeru sta se 
predstavila pesnika Svetla-
na Makarovič in Niko Grafe-
nauer, na ogled so bili filmi 
nagrajenca Andreja Zdravi-
ča, otroška predstava Balon 
Velikon Andreja Rozmana 
- Roze … Obiskovalci so do-
godke spremljali na več raz-
ličnih lokacijah, v Prešerno-
vem gledališču, Prešerno-
vi galeriji, Galeriji Prešer-
novih nagrajencev, Letnem 
gledališču Khislstein, Layer-
jevi hiši ... Galerija pa je so-
delovala tudi z nekaterimi 
partnerji po Sloveniji, kot na 
primer z Ljubljanskim gra-
dom, Gradom Bogenšperk, 
načrtujejo sodelovanje z ga-
lerijo Lojzeta Spacala ...

Butični umetniški 
dogodki

Na vprašanje, ali poletje 
vendarle ni najbolj prime-
ren čas za tovrstne kulturno 
umetniške dogodke, Arnež 
odgovarja, da je ravno na-
sprotno poletje čas festivalov, 
in če jih ima Ljubljana, zakaj 
se ne bi poletnega utripa s ta-
kimi dogodki obogatili tudi v 

Kranju. »Z letošnjo izkušnjo 
sem zelo zadovoljen in nam 
daje zagon, da prihodnje leto 
v tej smeri nadaljujemo. Se-
veda gre za dogodke butične 
narave in ne za prireditve, ki 
bi privabljale široke množi-
ce, menim pa, da Kranj pot-
rebuje tudi kulturo in umet-
nost, v katere razumevanje 
in spremljanje je treba vloži-
ti nekaj več napora. Čez po-
letje smo našteli okrog de-
vetsto obiskovalcev, kar sicer 
ni visoka številka, kaže pa se, 
da interes za take prireditve 
vendarle obstaja. Konec kon-
cev gre za Prešernove nagra-
jence, ki so nedvomno zago-
tovilo za kvaliteto. Preverjeno 
z nagrado.«

Ob vsekakor odlični obo-
gatitvi kulturnega utripa v 
poletnem Kranju velja po-
udariti pozitivne učinke so-
delovanja več deležnikov, 
ki v mestu ponujajo kultur-
ne vsebine, kar je bilo v pre-
teklosti prej izjema kot pra-
vilo. Zavedati se moramo, 
da so Prešernovi nagrajen-
ci lahko močna blagovna 
znamka za Kranj, ki se pona-
ša s Prešernovim mestom. 
Zato je prav, da nagrajen-
ce v Kranju gostimo kot obi-
skovalce in ustvarjalce, saj 
se njihova umetniška moč 
ne konča z nagrado na pred-
večer slovenskega kulturne-
ga praznika.

Poletni umetniški vrhunci
Letošnji poletni kulturni utrip so v Kranju poživili vsakotedenski dogodki v okviru Poletja s Prešernovimi nagrajenci. Svoje ustvarjalne moči so predstavljali 
vrhunski ustvarjalci, katerih kakovost je bila v preteklih letih potrjena tudi z najvišjimi nagradami v slovenski kulturi.

Vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež kot moderator na predstavitvi 
pesniške zbirke Dotiki daljav z nekaterimi nagrajenimi pesniki v letih 1996–2017

Igor Kavčič

Kostanjevica na Krki – Raz-
stava novejših slikarskih in 
večmedijskih del slikarke 
Tine Dobrajc iz Škofje Loke 
je namreč na ogled v samo-
stanski cerkvi – ta sicer ni 
več posvečena – nekdanje-
ga cistercijanskega samo-
stana, v katerem že več kot 
štirideset let domuje Galeri-
ja Božidar Jakac. Tina Dob-
rajc je umetnica mlajše ge-
neracije in njena ustvarjal-
na moč ta čas brez dvoma 
velja za enega največjih sli-
karskih potencialov na tej 
strani Alp. Pravzaprav ne 
gre več le za potencial, saj 
rezultate svojega dela v zad-
njih nekaj letih z uspehom 
predstavlja po domala vseh 
eminentnih razstaviščih 
po državi. Letošnje poletje, 
razstava je bila odprta konec 
maja, kot rečeno gostuje v 

čudovitem okolju sicer na 
stalne in občasne razstave 
razvejane Jakčeve galerije.

V nekoliko nevsakdanjem 
ambientu, vsaj ko pomislimo 
na različne sodobne likovne 
prakse, še zlasti pa, ko ima-
mo pred seboj njeno značil-
no avtorsko poetiko, je Tina 
Dobrajc v prostorno razsta-
višče nekdanje cerkve posta-
vila kakih deset velikih pla-
ten, ki so nastala v zadnjih 
dveh letih, ter video instalaci-
jo Milk iz leta 2015. Platna ve-
likih formatov so največkrat 
naslikana v mešani tehniki, 
saj ob akrilnih barvah, s ka-
terimi izrisuje realistične po-
dobe in imaginarne krajine, 
v katere so te postavljene, av-
torica v slike dodaja tudi ele-
mente iz blaga, papirja in 
drugih materialov. Njene po-
dobe, sama velika dekleta, ki 
ne jočejo, nas vedno znova 
od slike do slike z vso svojo 

vizualno močjo srkajo ena za 
drugo. Od punc, ki kot v za-
mrznjenem kadru iz videos-
pota mogoče odhajata na po-
kopališče, prek ženske z raz-
galjenim oprsjem in avbo go-
renjske narodne noče do de-
kletca z jeznim pogledom in 
kijem v rokah, celo v družbi 
medvedov. Ne vemo, ali je del 
njih ali nas. 

Dobrajčeva se v svojih de-
lih dotika aktualnega politič-
nega trenutka, v katerem se 
najbrž niti še ne zavedamo 
dobro, kako globoko je zab-
redla naša človeška civiliza-
cija, hkrati pa vanje doda-
ja elemente narodove mito-
logije in v ospredje vseskozi 
postavlja tudi vprašanja druž-
benega spola. Ali kot je zapi-
sal kustos razstave Miha Co-
lner: »Na eni strani se ume-
tnica dotika vprašanj nacio-
nalne in kulturne identite-
te, ki danes postaja vse bolj 

vroča tema javnih diskurzov 
držav stare celine, na dru-
gi strani pa se osredotoča na 
vlogo žensk v teh družbah, ki 
so razcepljene med željo po 
ohranjanju tradicije in neiz-
bežnostjo napredka. Ideja po 
ohranjanju obstoječega (bla-
go)stanja za sabo namreč 
povleče številne posledice, ki 

so pogosto v nasprotju z iz-
borjenimi pravicami različ-
nih družbenih skupin.«

In ko po ogledu stalnih 
postavitev tako vrhunskih 
slovenskih umetnikov, kot 
so slikarji, grafiki in kipar-
ji, od bratov Toneta in Fran-
ceta Kralja, Božidarja Jakca, 
Jožeta Gorjupa, Franceta 

Goršeta do Janeza Boljke, 
Bogdana Borčiča in Zorana 
Didka vstopim v svet Tine 
Dobrajc in sem očaran, je 
to nedvomno razlog več, da 
vam predlagam obisk raz-
stave »velike punce, ki ne 
joče«. Za izlet na Dolenjsko 
imate na voljo vsaj še dva 
konca tedna.

Sij s senčne strani Alp
V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki je še do desetega septembra 
na ogled razstava del slikarke Tine Dobrajc Velika dekleta ne jočejo.  
Vrhunsko doživetje v nevsakdanjem ambientu.

Na razstavi Velika dekleta ne jočejo slikarke Tine Dobrajc / Foto: Igor Kavčič
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Ledena dvorana Zlato polje čaka  
na začetek prvenstva

V ponedeljek so s treniranjem 
na ledu kranjske ledene 
dvorane Zlato polje začele vse 
kategorije kranjskih hokejistov. 
Športnim delavcem je uspelo, 
da je bil led pripravljen v 
desetih dneh, poleg tega, da je 
led odlično pripravljen, pa ga 
na sredini igrišča krasi še Orel, 
ki je znak kranjskih hokejistov, 
ki v tej sezoni praznujejo 50 let 
delovanja. Treningi bodo vse do 
začetka šolskega leta potekali 
dvakrat dnevno, hokejisti 
pa že nestrpno pričakujejo 
začetek tekmovalne sezone 
2017 – 2018, ki se bo začela s 
igranjem pokala Slovenije 7. 
septembra, a se bodo te tekme 
vse odigrale v ledeni dvorani 

v Celju. Mlajši dečki so v 
soboto v jutranjih urah odigrali 
prijateljsko tekmo na Jesenicah 
z vrstniki HD mladi Jesenice, 
ki so bili boljši in zmagali s 
5:2, ponovno pa se bodo 
srečali jutri v ledeni dvorani 
Zlato polje in prijateljsko 
tekmo začeli ob 18.30. Kadeti 
bodo prav tako jutri odigrali 
prijateljsko tekmo. S hokejisti 
HD Olimpija jo bodo v hali 
Tivoli začeli ob 13. uri. Konec 
tedna bodo mlajši dečki odšli 
na tridnevni hokejski turnir v 
Maribor, kadeti pa v Zagreb. 
Žreb za igranje pokalnih tekem 
se bo izvedel v ponedeljek v 
Celju. Prva članska tekma bo 
na sporedu 16. septembra, 

ko bodo v Kranju gostovali v 
mednarodni ligi IHL hokejisti 
beograjske Crvene zvezde. A 
še pred prvo tekmo bodo tudi 

člani odigrali prijateljsko tekmo. 
V petek bodo v Kranju ob 19. uri 
gostovali hokejisti zagrebškega 
Medveščaka.

Ledena dvorana je pripravljena za tekme / Foto: Primož Pičulin

V najdaljši etapi, ki se je po 
207 kilometrih končala v Cu-
enci, je znova pokazal svo-
je mojstrstvo na spustih. Po-
tem ko je bil s skupino dolgo 
v begu, je bil trenutek odločit-
ve 11 kilometrov pred ciljem. 
Odločil se je za skok in se v 
tehnično zahtevnem spustu 
odpeljal zmagi naproti. Naj-
bližje zasledovalce je prehi-
tel za 16 sekund. To je dru-
ga slovenska etapna zmaga 
na španski pentlji. »To je ne-
verjetno. Od moje zadnje ve-
like zmage je minilo že kar 
nekaj časa. Vedno sem trdo 
treniral in dal vse od sebe, 
a mi do sedaj ni uspelo. 
V begu sem bil že dva dni 
prej. Počutil sem se dobro – 
in čeprav etapa ni bila pisa-
na meni na kožo, sem dose-
gel četrto mesto. Sem v dob-
ri formi in ekipa je danes že-
lela, da grem v beg. Skušal 
sem ohraniti čim več moči 
in čakal na zaključek, ki je 

bil kot nalašč zame. Zelo 
sem vesel zase in za ekipo, 
ki mi je dala priložnost tek-
movati na Vuelti,« je po eta-
pni zmagi za spletno stran 
ekipe UAE Team Emira-
tes povedal Matej Moho-
rič. Nekdanji svetovni pr-
vak med mladinci in mlaj-
šimi člani ima med profesi-
onalci sedaj dve zmagi, a ta 
z Vuelte pomeni več. Lani je 
bil najboljši tudi v eni izmed 

etap na dirki Hainan na Ki-
tajskem. Slovenskih uspehov 
s tem še ni bilo konec, saj je 
že naslednji dan Jan Polanc 
osmo etapo končal na dru-
gem mestu. Po 199,5 kilo-
metra se je končala na izje-
mno strmem vzponu na Xor-
ret de Cati, junak letošnjega 
vzpona na Etno z Giro d'Ita-
lia pa je zaostal le za Julianom 
Alaphilippejem. Ubežna sku-
pina je ves dan zelo dobro 

sodelovala in imela od štiri in 
pol do pet minut prednosti, ki 
pa se je močno zmanjšala na 
zadnjem vzponu. »To je bila 
zelo težka etapa s težkim za-
dnjim vzponom. Šel sem ga v 
svojem tempu, kar mi je naj-
bolj ustrezalo. Na koncu je 
bilo nemogoče, da bi prehi-
tel še Alaphilippeja. Je dober 
sprinter in zadovoljen sem z 
drugim mestom,« pa je po-
vedal Jan Polanc, ki prav tako 
kot Mohorič vozi v dresu UAE 
Team Emirates. V ospredju je 
bil tudi v šesti etapi, ki jo je 
končal na petem mestu. Kot 
je dejal pred Vuelto, je njegov 
cilj etapna zmaga. Doslej ima 
dve z Gira. Svojih ciljev ne 
spreminja.

V skupnem seštevku je na 
vrhu Chris Froome (Team 
Sky), Polanc je 15. z zaostan-
kom štirih minut in sedmih 
sekund. Včeraj je bil na Dirki 
po Španiji prost dan, do kon-
ca tedna pa kolesarje čakajo 
tudi še štiri zahtevne gorske 
etape. 

Velika zmaga Mohoriča
31. stran

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V petek in so-
boto je v Ribnici in Škofji 
Loki potekal 24. Memorial 
Jožeta Šilca, rokometni tur-
nir v spomin na prezgodaj 
preminulega rokometnega 
strokovnjaka. 

Poleg rokometašev RD 
Urbanscape Loka so nasto-
pili še RD Riko Ribnica, RD 
Slovan in Savdska Arabija. 
Turnir so dobili rokometa-
ši RD Urbanscape Loka, po-
tem ko so v tekmi za prvo 
mesto v domači dvorani Po-
den z 21 : 18 premagali tek-
mece iz Ribnice. 

V finale so se uvrstili po 
zmagi nad RD Slovan, ki 
je turnir končalo na tret-
jem mestu. Ločani so tako 

osvojili prvo lovoriko v sezo-
ni, ki se bo s tekmovanjem 
v elitni ligi NLB začela 9. 

septembra. V prvem krogu 
bodo v gosteh igrali z ekipo 
MRD Dobova. Ločane vodi 

trener Robert Beguš, njegov 
pomočnik pa je Robert Bra-
deško.

Ločanom Šilčev memorial

Ločani so zmagovalci letošnjega Šilčevega memoriala. / Foto: Igor Martinšek

Jože Marinček

Kranj – V prvi slovenski no-
gometni ligi Telekom so no-
gometaši v zadnjem avgu-
stovskem koncu tedna od-
igrali tekme sedmega kro-
ga. Zaradi reprezentančne-
ga igranja kvalifikacij za sve-
tovno prvenstvo sledi dvote-
denski premor. 

Nogometaši Triglava so go-
stovali v Kidričevem pri Alu-
miniju. Izgubili so z 2 : 0. »V 
prvi ligi se kaznuje vsaka na-
paka in tako je bilo tudi na tej 
tekmi. V prvem polčasu smo 
zadeli tudi okvir vrat, nismo 
pa dosegli zadetka. Gremo 
novim izzivom naproti,« je 
povedal trener Triglava Ton-
či Žlogar. V gosteh so izgu-
bili tudi Domžalčani. Krško 
je bilo boljše s 4 : 2. Na lestvi-
ci vodi Olimpija, Domžale so 
pete, Triglav pa predzadnji, 
deveti. V drugi slovenski no-
gometni ligi so v četrtem kro-
gu nogometaši Rolteka Doba 

gostili Brda in osvojili točko. 
Končni rezultat je bil 1 : 1. Do 
prepričljive zmage so kar s 5 : 
1 so prišli nogometaši Kalcer-
ja Radomlje na gostovanju v 
Ravnah. Zarica Kranj je doma 
igrala z Ilirijo 1911 in izgubila 
z 1 : 3. Vodi Mura, Kalcer Ra-
domlje je šesti, deseti je Rol-
tek Dob, na 14. mestu pa je Za-
rica Kranj. 

V tretji slovenski nogome-
tni ligi center so odigrali tek-
me drugega kroga. Tokrat Go-
renjci niso bili uspešni, saj so 
kar pet tekem izgubili, zmage 
pa so se veselili le nogometa-
ši Bleda Hirtereja, ki so v Ko-
čevju istoimensko moštvo 
premagali kar s 5 : 0. Brinje 
Grosuplje so s 5 : 1 premaga-
li Lesce, Ivančna Gorica s 3 : 0 
Savo Kranj, SIJ Acroni Jeseni-
ce so doma izgubili z Arne Ta-
bora 69 z 0 : 1, Zagorje je bilo s 
3 : 1 boljše od Šenčurja, Bohinj 
je doma z 1 : 6 izgubil s Kolpo, 
Komenda pa je s 4 : 0 prema-
gala Rudarja iz Trbovelj. 

Poraza Triglava in Domžal

Maja Bertoncelj

Kranj – Selektor slovenske 
članske reprezentance je dan 
pred odhodom na evropsko 
prvenstvo določil dvanajste-
rico, ki bo branila slovenske 
barve na največjem košar-
karskem dogodku v tem letu. 

Dvanajsterico izbrancev 
Igorja Kokoškova sestavljajo 
kapetan Goran Dragić, bra-
nilci Luka Dončić, Aleksej 
Nikolić, Matic Rebec, Kle-
men Prepelič in Jaka Blažič, 
krilni košarkarji Edo Mu-
rić, Vlatko Čančar, Saša Za-
gorac in Anthony Randolph 
ter centra Gašper Vidmar in 
Žiga Dimec. Slovenci so v 
pripravljalnem obdobju od-
igrali devet tekem, zabele-
žili pet zmag in tri poraze, 
zadnje pripravljalno sreča-
nje pa je bilo odigrano za za-
prtimi vrati. Košarkarji so se 

na Finsko, kjer bodo odigrali 
skupinski del evropskega pr-
venstva, odpravili včeraj. Pri-
padla jim je čast, da odigrajo 
prvo srečanje na jubilejnem 
40. evropskem prvenstvu. V 
četrtek se bodo Slovenci po-
merili s Poljsko. V soboto, 2. 
septembra, Slovenijo čaka 
obračun proti domači Finski, 
v tretjem kolu pa bodo igrali 
z Grčijo. Po dnevu premora 
Slovence čaka tekma z Islan-
dijo, v zadnjem kolu pa se 
bodo naši košarkarji pomeri-
li še z izbrano vrsto Francije. 

V drugi del, ki bo potekal v 
turškem Istanbulu, napredu-
jejo štiri najboljše reprezen-
tance. 9. in 10. septembra 
bodo na sporedu tekme os-
mine finale, slovenska sku-
pina A se križa s skupino 
B, v kateri so reprezentance 
Nemčije, Ukrajine, Litve, Iz-
raela, Italije in Gruzije.

Košarkarji na prvenstvo
Slovenci bodo v četrtek odigrali prvo tekmo na 
jubilejnem štiridesetem evropskem prvenstvu. 

Kranj – Na mednarodni dirki Hrvaška–Slovenija se je z drugim 
mestom izkazal kolesar KK Kranj Luka Čotar. Na trasi od Zag-
reba do Novega mesta je zaostal le za Dušanom Rajovićem, 
kolesarjem domače ekipe Adria Mobil.

Čotar le za Rajovićem

Matej Mohorič je dosegel etapno zmago na Vuelti. 

Kranj – Smučarski skakalci so pretekli konec tedna tekmovali 
v Hakubi na Japonskem, ki je gostila dve tekmi za poletno ve-
liko nagrado. Na obeh tekmah je bil najboljši Japonec Junširo 
Kobajaši. Na prvi tekmi so med deseterico končali tudi štirje 
slovenski orli. Anže Semenič je bil četrti, Anže Lanišek peti, 
Tilen Bartol deveti, Rok Justin pa deseti. Na drugi tekmi pa 
je Anže Lanišek s tretjim mestom poskrbel za prve slovenske 
stopničke v tem poletju. Domžalčan je bil po prvi seriji četrti, 
nato pa je napredoval na tretje mesto. To so sploh njegove 
prve stopničke v karieri na tekmah na najvišjem nivoju. Re-
zultat kariere je dosegel tudi Tilen Bartol s petim mestom. 
Poletna velika nagrada se bo nadaljevala čez dva tedna v ru-
skem Čajkovskem. 

Prve slovenske skakalne stopničke v tem poletju
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 3 5 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Pet elementov v TKM – voda (1. del)

Elementu vode energijsko 
pripadajo ledvice in mehur, 
od letnih časov zima, temno 
modra ali črna barva in slan 
okus. 

V zahodni medicini led-
vice uravnavajo količino 
vode in drugih substanc v 
krvi, skrbijo za izločanje od-
padkov iz krvi skozi urin. V 
TKM so ledvice odgovorne 
za nastanek in razporeditev 
energije in toplote po telesu. 
Ledvice z energijo preskrbi-
jo vse druge vitalne organe. 
Energija ledvic pomaga pri 
razvoju kosti, zob, krvi, las. 

Mehur je drugi organ 
energije vode. 

Energija elementa vode 
nam pomaga izkoristiti svo-
je potenciale, vpliva na našo 
voljo in sposobnosti. Kadar 
imamo energijo vode v rav-
novesju, smo zdravo ambi-
ciozni. Če pride do neravno-
vesja, pa se to lahko sprevrže 

v pretiran nemir, hiperak-
tivnost, deloholizem, obču-
tek nemoči v konfliktnih si-
tuacijah, neprilagodljivost v 
novih situacijah. 

Presežek v energiji vode 
se fizično lahko kaže v togi 
drži, trdih in zakrčenih mi-
šicah, še posebno ramah in 
vratu. Pogostejši so ledvični 
kamni, bule, otrdeli sklepi, 
visok krvni tlak. 

Čustveno se presežek 
vode kaže kot oklepanje ci-
ljev, trmi, netolerantnosti 
do stališč drugih. Na zunaj 
so osebe z neravnovesjem 
v energiji vode lahko vide-
ti trde in odločne, navznot-
er pa so polne skrbi, negoto-
vosti. 

Telesno se presežek ener-
gije vode kaže kot:
•  suh nos in žrelo
•  plitko dihanje
•  težave z dlesnimi in  

zobmi

•  težave s spanjem (težko 
zaspimo, nespečnost)

•  pogostejše bolečine v 
spodnjem delu hrbta

•  trdi sklepi, zlasti  
kolena in kolki

•  težave z mehurjem (težje 
uriniranje, infekcije)

•  ledvični kamni in kamni 
v mehurju

•  težave s prostato (infekci-
je, pekoče uriniranje)

•  glavoboli (za očmi in  
v zatilju)

•  vrtoglavica, slabše  
ravnotežje

•  visok krvni tlak
Presežek energije vode pa 

vpliva tudi na naše psihično 
počutje. Izraža se z nasle-
dnjimi simptomi:
•  bolj smo razdražljivi, pe-

simistični in depresivni
•   pomanjkanje apetita
•   neprilagodljivost
•  nesposobnost  

odpuščanja

•  preobremenjenost  
z razmišljanjem o sebi  
in neposvečanje  
pozornosti drugim

•  melahnolija
Za lajšanje bolečin v križu 

si lahko pomagate za zače-
tek kar doma: v nogavico daj-
te dve teniški žogici, ulezite 
se tako, da položite nogavico 

pod križ in sta žogici vsaka 
na eni strani hrbtenice. Ne-
žno se premikajte gor in dol 
in tako blago masirajte spo-
dnji del hrbta. Nato žogici 
premaknite proti zgornjemu 
delu hrbta in ponovite. 

Naslednjič pa o pomanj-
kanju energije vode. Se be-
remo.

Jelena Justin

Glavna planinska pot, ki 
vodi proti Triglavu, je tis-
ta s Pokljuke. Ko obhodi-
mo Tosc in se nam odpre 
pogled na slovenskega oča-
ka, le malokdo opazi na des-
ni strani dvoglavi vrh, prek-
rit s strmimi travami in za-
nimivimi skalnimi pomoli. 
Vernar je dvatisočak, ki leži 
nad Vodnikovim domom 
oz. med Bohinjskimi vra-
tci in Konjskim prevalom. 
Redko obiskan in zato toli-
ko dragocenejši. 

Izhodišče je Rudno polje 
na Pokljuki oz. parkirišče 
na koncu ceste, kjer se zač-
ne pokljuški vzpon na Tri-
glav. Pot se vije v okljukih 
dokaj strmo, a le nekaj 

minut, nato se skorajda po-
loži, vmes tudi rahlo spusti 
in spet vzpne. Pot po Pok-
ljuki se kar vleče, na naši levi 
strani je planina Konjščica. 
Prečimo hudourniški poto-
ček, ko pot zavije desno, se 
strmo vzpne in že smo na Je-
zercih pod Studorskim pre-
valom. Sledi vzpon na pre-
val, s katerega se pot rahlo 
spusti, nato pa peči pobo-
čja Velikega Draškega vrha 
in Tosca. Po umetno nareje-
ni široki polici prečimo del 
Tosca, kjer je potrebna pre-
vidnost, saj se gibljemo po 
teritoriju že nekaj let aktiv-
nega podora. Sledi ponoven 
rahel vzpon, kjer se nam z 
leve strani pridruži pot iz do-
line Voje, ravno tako levo se 
odcepi pot do Velega polja. 

Nadaljujemo proti Vodniko-
vemu domu. Ko smo skoraj 
pri domu, zavijemo desno 
proti Bohinjskim vratcem 
oz. Krmi. Markirana pot 
poteka mimo botaničnega 
vrta, nato pa preide v strme 
trave in nas pripelje na Vrat-
ca. Z Bohinjskih vratc nada-
ljujemo levo po neoznačeni 
poti, ki je v spodnjem delu 
dokaj lahko sledljiva. Vzpe-
njamo se po travnatem po-
bočju, precej strmo in hit-
ro dosežemo travnati po-
mol na desni strani, s kate-
rega je lep razgled v Krmo. 
Nadaljujemo po travnatem 
grebenu, strmina postaja 
vse večja. Med potjo je tudi 
skrotje in v mokrem je pot 
nevarna za zdrs. Steza zavi-
je rahlo levo in nas pripelje 

na 2183 metrov visoki pred-
vrh Vernarja. S predvrha str-
mo sestopimo do skalnate-
ga grebena, ki je precej ozek 
in izpostavljen. Vzpon po-
teka po levi strani grebena, 
v pomoč so nam tudi moži-
ci. Ko preplezamo greben 
in smo tik pod vrhom, sle-
di še nekaj krajših plezalnih 
mest (I. in II. stopnja), nato 
pa steza zavije izrazito levo 
in nas pripelje na prostran 
vrh, ki ga označuje ogromen 
možic. In na vrhu je celo žig, 
saj je vrh del Bohinjske pla-
ninske poti. Do vrha smo z 
Rudnega polja potrebovali 
približno štiri ure. 

O razgledu z Vernarja mi 
dovolite nekaj besed, saj 
pogledamo v samo nedrje 
očaka Triglava. 

Proti jugozahodu se pred 
nami razpre greben vse od 
planine Krstenice, preko 
Stogov, zadaj je Debeli vrh, 
do Škednjovca, Mišelj vrha 
in Koštrunovca, Vrha Hri-
baric s Kanjavcem, Šmar-
jetne glave, Rjavca, Trigla-
va, Rži in Rjavine, Luknje 
peči in Dimnikov. Pogled v 
Krmo globoko pod nami je 
enkraten, sploh pa severna 
ostenja Velikega Draškega 
vrha in Tosca. Zaradi miru 
na vrhu je to resnično vzpon 
za dušo.

Sestopimo po poti vzpo-
na. Potrebna je previdnost, 
sej je pot ponekod krušljiva, 
na visokih travah pa hitro 
lahko pride do zdrsa. Z Bo-
hinjskih vratc se po marki-
rani poti spustimo do trigla-
vske transverzale in se vrne-
mo po panoramski poti oko-
li Tosca nazaj na izhodišče. 
Priporočam uporabo čelade. 

Nadmorska višina: 2225 m
Višinska razlika: 880 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Vernar (2225 m)

Dvoglavi vrh nad promenado
Redko obiskana soseščina Triglava. Kljub neposredni bližini glavne slovenske planinske romarske poti ta 
vrh nima veliko obiskovalcev. Tehnično zahtevnejši vzpon.

Pogled na Triglav in Vernar na desni strani s poti do Vodnikovega doma. / Foto: Jelena Justin

S predvrha zagledamo glavni vrh Vernarja. Od njega nas 
loči oster in izpostavljen greben. / Foto: Jelena Justin

Pot na Vernar je ponekod izredno izpostavljena. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Ribčev Laz – Triatlon jekle-
nih v Bohinju je posebna pre-
izkušnja, ki je sestavljena iz 
veslanja po Bohinjskem je-
zeru, gorskega kolesarjenja 
do pod planine Konjščice in 
gorskega teka do Vodnikove 
koče na Velem polju. V so-
botni 31. izvedbi, ki je pote-
kala tudi v spomin na legen-
do Lojzeta Oblaka, je poskr-
bela še za presenetljiv raz-
plet povsem na vrhu. 

Z mnogo bolj izkušeni-
mi »jeklenimi« triatlonci je 
opravil novinec Luka Tav-
čar (Calcit Bike Team), gor-
ski kolesar iz Žirov. Nje-
gov zmagovalni čas je dve 
uri 26 minut in tri sekun-
de. Za več kot dve minuti je 
prehitel Tilna Potočnika (Sa-
lomon), za več kot štiri mi-
nute pa Aleša Udoviča (Sli-
kopleskarstvo Aleš). Devet-
kratni zmagovalec Triatlona 
jeklenih Janez Marič (Zu-
pan sport) je bil tokrat sed-
mi. Pri ženskah je bila pre-
pričljivo najhitrejša Ajda Ra-
dinja (ŠD Vaitapu, 2;56:51) 
pred Barbaro Novak Erja-
vec (Naviterra.si, 3;44:21) 
in Meto Osredkar (KKK Bo-
hinj, 3;54:47). Zmagovalna 
štafeta je Zupan sport v pos-
tavi Darko Logar, Matija Ri-
mahazi in Domen Potočnik, 
čas pa 2;09:13. Največ pozor-
nosti je bil deležen Luka Tav-
čar. 

Kako to, da ste se odločili za 
nastop na Triatlonu jeklenih 
in koliko časa ste imeli na vo-
ljo za priprave, osredotočene 
prav na to tekmo?

»Za nastop sem se odločil 
v začetku julija, ko sem ugo-
tovil, da bom zaradi težav z 
ramo letos na kolesu izpus-
til velik del sezone. Triatlon 
jeklenih spremljam že več let 
in ponujeno priložnost za na-
stop sem zgrabil z obema ro-
kama. Skupaj sem se prip-
ravljal okrog šest tednov.«

Gorsko kolesarstvo je vaš 
prvi šport. Kako domač pa 
ste v teku in kajaku?

»Večino treninga opravim 
na kolesu, ki sem mu v leto-
šnjem poletju zaradi priprav 
na triatlon dodal še tek. S ka-
jakom sem se srečal prvič. V 
sklopu priprav na tekmo je 
bilo bistveno, da se naučim 
kajakaške tehnike, zato sem 
se sredi julija prijavil na tečaj 
kajaka v KKK Bohinj, kjer so 
mi tudi posodili čoln za tek-
mo, za kar sem jim zelo hva-
ležen. Naučil sem se pravilne 
tehnike veslanja in drugih ka-
jakaških veščin. Kot povsod je 
tudi v čolnu bistvena kilome-
trina, s katero izboljšaš učin-
kovitost veslanja in splošno 
stabilnost na vodi. Letos sem 
se tudi s tem namenom na do-
pust odpravil v Bohinjsko Bi-
strico, kjer sem res užival in 
hkrati nabiral tako kajakaške 
kot kolesarske in tekaške ki-
lometre. V kajaku mi kljub 
temu ni uspelo narediti več 
kot deset treningov, zato je 
bil moj glavni cilj za triatlon, 
da se v čolnu ne prevrnem in 
prihranim čim več moči za 
drugi disciplini.« 

Ste imeli v mislih zmago?
»Zmage nisem pričako-

val, sem pa si je pa zelo želel. 
Poznal sem svoje sposob-
nosti in idealen potek tek-
me sem si že pred startom 

zarisal v glavi. Izšlo se je rav-
no tako.«

Presenečeni? Na Triatlonu 
jeklenih so zmagovali izku-
šeni ...

»Po svoje me je zmaga pre-
senetila, po drugi strani pa 
sem vedel, da če v kajaku ne 
izgubim preveč, lahko mar-
sikaj nadomestim. Strinjam 
se, da so izkušnje na triatlo-
nu velika prednost. Tudi sam 
sem si teden dni pred tekmo 
ogledal celotno traso, kar je 
zelo pripomoglo pri načrto-
vanju razporeditve moči. Se-
veda pa daleč največ izkušenj 
odneseš prav s tekme same.«

Pogled na pot do zmage? 
Imeli ste 28. čas kajaka in 
najboljši čas kolesa in teka.

»Kajakaški nastop mi je 
bil največja neznanka, saj se 
takoj po startu na jezeru po-
javijo visoki valovi, ki neiz-
kušene tekmovalce radi pre-
vrnejo. Na srečo sem start 
»preživel« in si hitro našel 
skupinico čolnov, s kateri-
mi smo skupaj odveslali do 
obrata na nasprotni strani 
jezera. V tem delu sem prih-
ranil ogromno moči, saj je 
vožnja »na valu« tekmoval-
ca pred teboj bistveno manj 
utrudljiva od samostojnega 

veslanja. Kmalu po obratu 
se mi je tempo vendarle zaz-
del prepočasen in zato sem 
nadaljeval s samostojno vo-
žnjo. Po kajakaškem nasto-
pu sem si pridelal dobrih 
osem minut zaostanka za 
vodilnimi. Na kolesu se ne-
kako nisem počutil najbolj 
močnega, a končni čas je bil 
za triatlon zelo dober in moj 
zaostanek se je zmanjšal na 
vsega dve minuti in pol. Te-
kaški nastop zatem se mi ni 
zdel več težak. Vodilne tek-
movalce sem v vidno polje 
dobil na planini Konjščica in 
malo pod Jezerci sem prev-
zel vodstvo. Tek od Studor-
skega prevala do Vodnikove-
ga doma pa je bil čista poezi-
ja in sem res samo užival.«

Kako bi z nekaj besedami 
opisal Triatlon jeklenih?

»Je unikatna preizkuš-
nja v idiličnem okolju Julij-
skih Alp, ki od vseh udele-
žencev zahteva veliko mero 
vzdržljivosti in povezovanja 
treh različnih tekmovalnih 
disciplin.«

Se boste še podali na start?
»Mislim, da Triatlona 

jeklenih v kar nekaj nasled-
njih letih gotovo ne bom iz-
pustil.«

Tavčar presenečenje »Jeklenih«
Pogovarjali smo se z Luko Tavčarjem, presenetljivim zmagovalcem Triatlona jeklenih v Bohinju, na 
katerem je nastopil sploh prvič. »Zmage nisem pričakoval, sem si jo pa zelo želel,« je povedal gorski 
kolesar iz Žirov, ki je zaradi učenja kajaka v Bohinju preživel tudi letošnji dopust.

Luka Tavčar je novi zmagovalec Triatlona jeklenih v Bohinju, ki se konča pri Vodnikovi koči 
na Velem polju. / Foto: Metod Močnik

Maja Bertoncelj

Godešič – V soboto, 2. sep-
tembra, bo na Godešiču po-
tekal Kondorjev let, športno-
zabavni dogodek, na katere-
ga se v ŠD Kondor Godešič 
pripravljajo že od spomla-
di. To bo največji dogodek 
ob praznovanju 50-letnice 
društva, največji na vasi v 
zadnjih letih.

To bo celodnevni dogo-
dek, ki se bo začel dopol-
dne z rekreativnim Tekom 
v naravi (10,8 kilometra za 
moške in 7,2 kilometra za 
ženske). Trasa bo tekače vo-
dila po stezicah Godeških 
in Reteških lok ter poteh ob 
reki Sori. Za najmlajše bodo 

na nogometnem igrišču 
na Produ, kjer bo osrednji 
prostor dogajanja, pripra-
vili mini Kondorjev let, tek 
s preprekami. Na njem se 
bodo preiskusili tudi otro-
ci z downovim sindromom, 
za katere bodo v društvu na-
menili en evro od vsake star-
tnine (za Center za downov 
sindrom Kranj). Osrednji 
del bo Kondorjev let, atrakti-
ven tek in premagovanje 28 
naravnih preprek, ki bodo 
na pet kilometrov dolgi trasi. 

Poskrbljeno pa bo tudi za 
zabavo. Od poznega popol-
dneva in vse do jutranjih ur 
si bodo sledili nastopi petih 
glasbenih skupin z osrednjo 
skupino Tabu.

Pripravljeni na 
Kondorjev let
Največja prireditev ob praznovanju petdeset let 
ŠD Kondor Godešič bo v soboto, 2. septembra.

Kranj – V francoskem Albiju je potekalo kolesarsko svetovno 
prvenstvo amaterjev in masterjev. Med gorenjskimi predstav-
niki se je najbolj izkazala Laura Šimenc iz Kranja. V vožnji na 
čas je postala svetovna podprvakinja, potem ko je zaostala 
le za Britanko Jessico Rhondes-Jones. Na cestni dirki je bila 
deveta, v štafeti pa peta. Medaljo je osvojil tudi Škofjeločan 
Mitja Oter, ki je bil z ekipo slovenske reprezentance v štafeti 
prav tako drugi. Poleg njega so bili v njej še Ljubo Car, Dean 
Bratuš in Ajda Opeka.

Medalja za Šimenčevo in Otra

Kranj – Zavarovalnica Triglav z že tradicionalnim Triglav te-
kom tekače in navdušene rekreativne športnike vseh generacij 
spodbuja k aktivnemu načinu preživljanja prostega časa. Pri 
tem ji pomagajo tudi najboljši slovenski športniki, ki se jim 
lahko danes na Brdu pri Kranju pridružite na enem od tekaških 
treningov. Vadba pod vodstvom tekaškega trenerja Klemna 
Dolenca se bo začela ob 18. uri, udeležili pa se jo bodo tudi 
biatlonci Jakov Fak, Teja Gregorin in Klemen Bauer, smučarska 
skakalca Cene Prevc in Špela Rogelj, smučarska tekačica Vesna 
Fabjan, triatlonec Miro Kregar, ultramaratonka Nataša Robnik, 
deskar na snegu Rok Marguč, profesionalni skejter Timotej 
Lampe Ignjić ter paraolimpijci Anja Drev, Darko Đurić in Lena 
Gaberšček. Potekala bo na zelenici pri kozolcu, za Hotelom 
Brdo. Dogodek je brezplačen in odprt za javnost. Vsi, ki se 
želijo treninga udeležiti, se morajo nanj le prijaviti na spletni 
strani www.triglavtek.si/sl/vadbe/.

Danes tekaški trening z znanimi športniki

Maja Bertoncelj

Dvorje – ŠD Bam.Bi je bil 
organizator sobotnega 12. 
rekreativnega kolesarske-
ga Vzpona za kralja in kra-
ljico Krvavca. Tudi tokrat so 
merili čase do konca asfalta 
na Jezercih, končni cilj pa je 

bil pri Sončku. Na startu v 
Dvorjah pri Cerkljah je bilo 
162 kolesarjev, na cilju kra-
ljevskega vzpona pri bruna-
rici Sonček pa sta bila prva 
Marko Plank (Bikerepu-
blic) ter znova Špela Škraj-
nar (Ganesha team), ki so 
jo na Krvavcu okronali že 

osmič. Za Plankom, njegov 
čas je bil 40 minut in 10 se-
kund, je bil drugi Iztok Dog-
ša (Ganesha team, 40:46), 
tretji pa Gašper Berlot (KD 
Alpe SIS, 41:02). Pri žen-
skah je bila za Škrajnarje-
vo (48:36) Maja Škrlj (Izvir 
Vipava, 49:20), absolutno 

tretje mesto pa je osvoji-
la Erika Jesenko (JB team, 
50:53).

Najštevilčnejšo ekipo so 
imeli organizatorji Bam.
Bi. Iz njihovih vrst sta bila 
najhitrejša Andrej Moretti 
(44:28) in Matejka Naber-
nik (58:45).

Škrajnarjevo okronali že osmič

Kranj – Po prologu in treh etapah se je v nedeljo v središču 
Kranja zaključil letošnji Rekreatur, ekipno rekreativno kolesarje 
po Kranju in delu Gorenjske. V mednarodno pisani druščini 
kolesarjev je bila na koncu zmagovalna ekipa Oranje Klompen 
iz Nizozemske. Kolesarilo je deset ekip, v prvi vrsti pa je bila re-
kreacija in druženje ter spoznavanje lepot Gorenjske s kolesa.

Zmagovalci Rekreatura Nizozemci

Letošnji Rekreatur je zavil tudi v Rove pod  
Kranjem. / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Lesce – Odsek ceste za po-
slovno cono v Lescah, na ob-
močju nekdanjega podje-
tja Veriga, velja za eno naj-
manj varnih šolskih poti v 
občini Radovljica. Tako star-
ši kot leška šola in občina se 
že leta trudijo, da bi zadeve 
uredili, a zaradi sodnih spo-
rov, ki onemogočajo kakr-
šenkoli poseg na cestišču, 
stanje tudi v letošnjem šol-
skem letu ostaja enako, kot 
je bilo: ozko in luknjasto ces-
to si delijo težki tovornjaki, 
osebni avtomobili, kolesarji 
in pešci. 

Sodišče je namreč že pred 
desetimi leti zaradi uve-
ljavljanja služnostne pravi-
ce uporabnikov oziroma la-
stnikov poslovnih prosto-
rov, ki potrebujejo prostor 

za parkiranje, občini prepo-
vedalo izvajanje kakršnih-
koli del na cesti, tudi vzdrže-
valnih. 

»Na podlagi te sodbe slu-
žnostni upravičenci ob vsa-
kem še tako majhnem po-
segu občine na cesti vloži-
jo na sodišče začasne od-
redbe za takojšnjo ustavitev 
del, ki jim sodišče na pod-
lagi izdane sodbe tudi sle-
di. Če bi občina s posegi na-
daljevala, bi morala plača-
ti zelo visoke sodne pena-
le. Tako je preprečeno izva-
janje vsakršnih vzdrževal-
nih del na cesti, prav tako 
je onemogočeno, da bi ob-
čina cesto primerno pro-
metno signalizirala in voz-
nike ter druge uporabnike 
vsaj opozorila na nevarnos-
ti na cesti, omejila hitrost in 
podobno,« pojasnjujejo na 

radovljiški občinski upravi. 
»Cesta je močno prometno 
obremenjena, žal tudi ne-
varna ravno zaradi parkira-
nih vozil na cesti. Za ukre-
panje za zagotovitev prome-
tne varnosti, ki občini ni do-
voljeno, je občina zaprosila 
tudi policijo.«

V šoli v Lescah smo tudi 
na pobude staršev večkrat 
obravnavali in nam je dob-
ro poznan problem ceste 
za Verigo, je povedal Peter 
Kolman, predstavnik OŠ F. 
S. Finžgarja Lesce in hkra-
ti član občinskega sveta za 
preventivo in varnost v ce-
stnem prometu. »Obračali 
smo se na občino, policijo, 
svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, sodišče 
in jih opozarjali ter poziva-
li k čim hitrejši rešitvi pro-
blema. Stanje je poznano in 

kot šola tu več ne moremo 
storiti. Občina je sicer v lan-
skem letu uredila vzporedno 
šolsko pot na tem območju, 
da se otroci vsaj delno lahko 
izognejo najbolj nevarnemu 
delu.« 

Pri tem Kolman poudarja, 
da je sicer vloga šole z vzgoj-
no in izobraževalno funk-
cijo učence primerno opre-
miti z znanjem za odgovor-
no ravnanje v prometu, a 
da so za to prvi poklicani in 

odgovorni vendarle starši. 
»Otroci opazujejo naše rav-
nanje in ga skušajo posne-
mati, zato je vloga staršev pri 
vzgoji otroka za pravilno rav-
nanje v cestnem prometu iz-
rednega pomena.«

»Zavedamo se, da vseh te-
žav ni mogoče idealno in takoj 
rešiti. Strinjam se, da imamo 
še vedno preveč nevarnih točk 
na šolskih poteh, se pa stanje 
vsako leto izboljšuje. Za učen-
ce je tam, kjer ni zagotovljene 
varne poti, tudi organiziran 
brezplačni šolski prevoz,« je 
še povedal Kolman.

Občina Radovljica je si-
cer med počitnicami na Le-
tališki ulici v Lescah šolsko 
pot opremila z novim ploč-
nikom. Poleg tega je odslej 
na odseku Begunjske ceste 
mimo šole prepovedan pro-
met za tovorna vozila.

V šolo med tovornjaki in avtomobili
Cesta za poslovno cono v centru Lesc že dolgo velja za eno najmanj varnih šolskih poti v občini Radovljica in širše. Zaradi sodnih  
sporov, ki onemogočajo kakršnekoli posege in popravila, stanje še naprej ostaja takšno kot doslej.

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču so včeraj začeli 
ponovno soditi 29-letnemu 
Kranjčanu Darjanu Begiću, 
obtoženemu ropa škofjelo-
ške poslovalnice Hranilni-
ce Lon 31. julija 2013 v sosto-
rilstvu s tedaj starejšim mla-
doletnikom z območja Ško-
fje Loke. Sojenje je bilo za-
radi napačne prekvalifikaci-
je kaznivega dejanja s strani 
sodnega senata na prvem so-
jenju vrnjeno v ponovno od-
ločanje prvostopenjskemu 
sodišču.

Begića, ki je bil pred tem 
že obsojen zaradi pomoči in 
napeljevanja pri dveh dru-
gih ropih škofjeloške poslo-
valnice Hranilnice Lon, so 
na prvem sojenju, ki se je na 
kranjskem sodišču končalo 
novembra lani, obsodili na 
13 mesecev zaporne kazni. 
Tedaj je bil sprva obtožen so-
storilstva pri ropu, a je sodni 
senat pod predsedstvom so-
dnice Marjete Dvornik pred 
izrekom kazni očitano deja-
nje prekvalificiralo v milej-
šo obliko pomoč pri ropu. 
Kasneje se je izkazalo, da je 
bila prekvalifikacija napač-
na, zato mu zdaj znova sodi-
jo za sostorilstvo. 

Pred sodni senat, ki ga 
tokrat vodi sodnica Andrija-
na Ahačič, se je na včerajšnji 
obravnavi zvrstilo šest prič – 
od tedaj 17-letnega Škofjelo-
čana Štefana Markiča, ki je 

izvedel rop, do predstavni-
ce Hranilnice Lon in vrste 
prijateljev, s katerimi se je v 
času dogodka družil Begić. 
Slednji je pred zaslišanjem 
vsake priče zaprosil za kra-
tek posvet s svojo zagovorni-
co, vprašanja pričam pa so 
napeljevala, da se je skupi-
na nekdanjih Begićevih pri-
jateljev proti njemu zaroti-
la in priča v njegovo škodo, 
ker ve, da je bil že obsojen za 
istovrstna kazniva dejanja. 

Kot je v svojem pričanju 
podrobno opisal Markič, je 
tistega dne zamaskiran in 
z imitacijo pištole vstopil 
v poslovalnico Hranilnice 
Lon in zahteval denar, nato 
pa pobegnil, samega deja-
nja pa se zaradi adrenalina 
ne spominja. Dodal je, da je 
na zaslišanju na policiji de-
jal, da je bila imitacija pišto-
le oziroma pištola za airsoft 
last Begića, vendar je kasne-
je ugotovil, da manjka tudi 
njegova pištola za airsoft. 
Zdaj se ne spominja, ali je 
bila v ropu uporabljena nje-
gova pištola ali so jo zaseg-
li policisti pri hišni preiska-
vi. Po pobegu s kraja ropa je 
oblačila odvrgel v smeti, de-
nar pa izročil Begiću, ki naj 
bi mu zvečer v Prešernov 
gaj v Kranju prinesel del iz-
kupička. Kako je naneslo, 
da sta se z Begičem začela 
pogovarjati o ropu in se do-
govorila za izvedbo, pa se ni 
več spomnil. Storilec ropa 
sicer za svoje dejanje ni bil 

kaznovan, saj je bil tedaj že 
obtožen in obsojen za po-
dobno kaznivo dejanje, do-
datne kazni pa tožilstvo ni 
zahtevalo.

Ostale priče so po večini 
zanikale, da karkoli vedo o 
ropu in udeležencih, ki jih 
navaja Begič. Ena od prič 
je navedla celo domnev-
ne grožnje in vprašala, ko-
likokrat bo še morala pri-
ti na sodišče zaradi tega pri-
mera. Osrednji del vprašanj 
obtoženega, ki jih je zastav-
ljal pričam, se je sicer vrtel 

okoli vozila, s katerim naj bi 
v Kranj pripeljali del izkupič-
ka ropa, ter telefonov, ki jih 
je uporabljal obtoženi. Ta je 
že v prvem postopku vztrajal 
pri svoji nedolžnosti, pravi 
krivci pa naj bi bili po njego-
vih besedah zunaj, s čimer je 
namigoval na dva nekdanja 
prijatelja med pričami.

Obtoženi vztraja pri za-
slišanju vseh prič, tudi za-
poslenih v hranilnici in kri-
minalista, tako se bo ponov-
ljeno sojenje nadaljevalo 16. 
septembra.

Vnovič mu sodijo za rop
Na kranjskem okrožnem sodišču ponovno sodijo Kranjčanu Darjanu Begiću za sostorilstvo pri ropu 
Hranilnice Lon, ki ga je sicer pred dobrimi štirimi leti izvedel mladoletnik iz Škofje Loke.

Darjan Begić je bil lani za pomoč pri enem od treh ropov 
škofjeloške poslovalnice Hranilnice Lon obsojen na  
trinajst mesecev zapora, zdaj morajo sojenje v tej zadevi 
ponoviti. / Foto: Andraž Sodja

Cesto za Verigo si že dve desetletji delijo težki tovornjaki, 
osebni avtomobili, kolesarji in pešci – tudi šolarji. 
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Kamnik – Kamniški policisti iščejo goljufivo trojico, ki je pred 
dnevi v trgovini v Kamniku ogoljufala trgovko. Prejšnji teden 
so moški in dve ženski temnejše polti, ki so govorili angleško, 
pri nakupu cigaret zavedli trgovko in jo z menjavo bankovcev 
oškodovali za petdeset evrov. 

Ogoljufali trgovko

Komenda – Neznana storilca sta pred dnevi v jutranjih urah 
vlomila v bencinski servis na območju občine Komenda. Vlo-
milca, ki sta bila zamaskirana, sta odtujila večjo količino ci-
garet in energijskih pijač, z dejanjem pa lastniku povzročila 
za okoli 2.200 evrov gmotne škode. 

Pobrala cigarete in energijsko pijačo

Slovenski Javornik – Jeseniški policisti so v nedeljo popoldan 
na Slovenskem Javorniku obravnavali voznika osebnega avto-
mobila, ki je povzročil dve prometni nesreči z gmotno škodo, 
preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal, da ga je imel precej 
pod kapo – 1,08 mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma 
krepko čez dva promila. Policisti so mu prepovedali nadalj-
njo vožnjo in ga izločili iz prometa, obravnavajo pa ga zaradi 
storitve kaznivega dejanja.

Pijan voznik povzročil dve nesreči

Jesenice – Jeseniški kriminalisti so preiskali poškodovanje 
osebnega avtomobila Jeseničana v aprilu letos ter kasnejši 
vlom v njegov objekt. Kot so ugotovili, sta aprila dva osu-
mljenca v Podmežakli s predmetom namerno poškodovala 
avtomobil, mesec kasneje pa so s tretjim osumljencem še 
vlomili v objekt istega oškodovanca ter odnesli različne špor-
tne pripomočke. V prvem primeru so osumljenca kazensko 
ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari, v drugem dejanju pa 
so osumljenci kazensko ovadeni zaradi vloma v objekt.

Odkrili vlomilce

Kranj – Gorenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali kar 
26 prometnih nesreč, v polovici so se udeleženci poškodovali. 
V šestih nesrečah so se poškodovali tudi kolesarji. V Retnjah 
in na območju Škofje Loke sta voznika izsilila prednost kole-
sarjema, v Kranju je kolesar padel med vožnjo čez prehod za 
pešce, v Šenčurju je kolesarka padla zaradi vinjenosti, v Gorjah 
je padel kolesar, ker je zapeljal v udarno jamo, v Lescah pa se 
je na tleh znašla kolesarka, ker je vozila prehitro. Poškodovalo 
se je tudi pet motoristov: na Jezerskem je motorista zbil voznik 
avtomobila, ki je nepravilno prehiteval, v Radovljici in Škofji 
Loki sta motoristoma odvzela prednost voznika avtomobilov, 
pri Podtaboru je motorist trčil v voznico avtomobila, ki ga je 
med menjavo prometnega pasu spregledala, v Lescah pa je 
mopedistka trčila v osebno vozilo, ki je nepravilno spreminjalo 
smer vožnje. 

Polovica nesreč se je končala s poškodbami 
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Šolski glas
Vse o izobraževanju za mlade in odrasle                                  Avgust 2017

Mateja Rant

V skladu s šolskim koledar-
jem se v petek začenja novo 
šolsko leto. Ministrica za iz-
obraževanje, znanost in 
šport Maja Makovec Brenčič 
je na konferenci ravnateljev 
vzgojno-izobraževalnih za-
vodov pred začetkom šolske-
ga leta na Brdu pri Kranju 
med ključnimi cilji novega 
šolskega leta poudarila ka-
kovostno in vključujoče jav-

no šolstvo ter zagotavljanje 
varnega in spodbudnega uč-
nega okolja. Zelo pomemb-
no je po njenem tudi učin-
kovito vodenje in upravlja-
nje šol ter njihova umestitev 
v mednarodno okolje.
Za uresničitev ciljev je po 
besedah ministrice ključno 
izboljšati položaj zaposlenih 
ter zagotoviti varno in spod-
budno učno okolje. »Nekaj 
korakov v tej smeri smo že 
storili,« je poudarila in ob 

tem omenila ukrepe za iz-
boljšanje položaja zaposle-
nih – sprostila so se napre-
dovanja v nazive, na novo so 
opredelili koncept delovne-
ga časa učitelja, lotili se 
bodo pogajanj za odpravo 
anomalij v plačnem sistemu 
in zagotovili dodatna sred-
stva za stalno strokovno iz-
popolnjevanje. Ker opažajo 
vse več medvrstniškega na-
silja, bodo med drugim pri-
pravljali vsebinska srečanja 

na temo varnega učnega 
okolja. Spomnila je, da so 
sistemsko uredili vključeva-
nja otrok priseljencev, dore-
kli so tudi ureditev šolskih 
knjižnic in učbeniške politi-
ke. Med novostmi v novem 
šolskem letu je omenila še 
dvig subvencij za šolsko pre-
hrano, zaradi katerega že 
beležijo povečanje števila 
šolskih obrokov. Ohranjajo 
tudi koncept opremljanja z 
informacijsko-komunikacij-

sko tehnologijo, ne le na 
ravni opreme, ampak pri-
pravljajo tudi programske 
podlage. Na področju varne 
mobilnosti pa je poudarila 
ozaveščanje mladih, da bodo 
ne le v prometu, ampak tudi 
sicer tisti, ki bodo znali 
ohraniti varno in strpno 

okolje. Razen tega so pri mi-
nistrstvu spodbudili tudi 
vsebinske prenove, kot so 
prenova kurikulov, rekon-
ceptualizacija razširjenega 
programa v osnovnih šolah, 
prenova gimnazijskega pro-
grama in uvedba krajših 
programov v vrtcih.

Za varno in spodbudno 
učno okolje
V petek bo v osnovnošolske klopi na Gorenjskem po počitnicah znova sedlo devetnajst tisoč učencev, 
od tega 2265 prvošolcev. Gorenjske srednje šole bo po oceni ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport v prihodnjem šolskem letu obiskovalo približno sedem tisoč dijakov, od tega okrog tisoč 
devetsto novincev.

Na Gorenjskem se bo v petek za 19 tisoč učencev in okrog 
sedem tisoč dijakov začelo novo šolsko leto (fotografija je 
simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič
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V Gimnaziji Kranj bo v novem šolskem letu znanje nabiralo 866 di-
jakov, od tega 221 v prvem letniku. Izvajamo pet izvedbenih pake-
tov gimnazijskega programa, tudi program mednarodne mature. S 
šolanjem na kranjski gimnaziji imajo mladi dobre možnosti za ka-
snejši univerzitetni študij. Tudi v zadnjem šolskem letu so dosegli 
nadpovprečne rezultate pri splošni maturi. Povprečje točk je bilo 
20,7 (v Sloveniji 20,1), imeli smo sedem zlatih maturantov. Še po-
sebno smo bili zadovoljni z rezultati na mednarodni maturi, najbolj-
šimi doslej. Med šesto generacijo mednarodne mature je bilo kar 
dvanajst zlatih maturantov, dosegla pa je zelo visoko povprečje – 
39,39 točke, medtem ko je svetovno povprečje 30,20 točke. Pono-
sni smo tudi na dijake, ki so zelo uspešni na tekmovanjih iz znanja, 
udeležujejo se tudi svetovnih olimpiad. 
Ravnatelj Franc Rozman: »Naša največja prednost je veliko število 
zelo ambicioznih in dobrih dijakov. Čeprav Gimnazija Kranj velja za 
zahtevno šolo, ima izredno majhen osip dijakov. Števili vpisanih v 
prvi letnik in tistih, ki jih v četrtem letniku pošljemo na maturo, se 
skoraj ne razlikujeta. Kdor torej vztraja, gimnazijo tudi opravi.«
Dijakom omogočamo tudi razvoj talentov v različnih obšolskih de-
javnostih. Še zlasti izstopa glasbeno področje. Odmevni božični 
koncert gimnazijskega orkestra in pevskega zbora v Cankarjevem 
domu naj bi letos zaradi velikega zanimanja v minulih letih doživel 
kar dve izvedbi. A organizacija koncerta s seboj prinaša veliko fi-
nančno breme, zato upamo, da nam bo uspelo dobiti novega ge-
neralnega sponzorja, saj je dosedanji dolgoletni partner prekinil 
sodelovanje. Letos nameravamo na gimnaziji dodatno oblikovati še 
manjši pevski zbor, ki bo z nastopi precej lažje bogatil dogodke v 
Kranju, kar pri gimnazijskem orkestru in zboru marsikdaj ni možno.
Dijaki so zelo dejavni tudi pri krožkih; v zadnjem času je zelo dejav-
na dronska sekcija, kjer ustvarjajo tudi lastne drone, s katerimi po-
snamejo marsikatero gimnazijsko dogajanje. V želji informirati 
učence zadnjih razredov osnovnih šol bomo zopet pripravili Gim-
nazijsko noč, na kateri jim preko zanimivih dejavnosti predstavimo 
gimnazijo in življenje na njej.
Sredi septembra bomo proslavili 120. obletnico izgradnje nove 
stavbe gimnazije. Okrogel jubilej bo v znamenju dragocene najdbe 
časovne kapsule, ki je bila odkrita ob letošnjih gradbenih delih. V 
stari avli so gradbeni delavci naleteli na sklepni kamen in za njim 
nišo, v kateri je bila bakrena skrinjica s pomembnimi dokumenti. 
Ob tej priložnosti bo na ogled razstava, ki jo pripravlja Nika Leben s 
kranjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine v sodelovanju z 
našo profesorico, umetnostno zgodovinarko Anito Omejc. V sredi-
šču pozornosti bosta niši s časovno kapsulo. V starejšo nišo bomo 
vrnili bakreno skrinjico s temeljnim kamnom in jo zaščitili s pleksi 
steklom, poleg nje pa smo izdelali novo nišo, v katero bomo dali 
novo časovno kapsulo z dokumenti o sedanjem dogajanju. V zim-
skem času nameravamo obe niši zazidati za prihodnje rodove.

V septembru vpisujemo  
v programe 

MATURITETNI TEČAJ ZA MLADINO 
status dijaka (prijave do 4. 9. 2017)

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
(prijave do 29. 9. 2017)

 GIMNAZIJA (status izobraževanja odraslih),  
 MATURITETNI TEČAJ (status izobraževanja odraslih), 

 PRIPRAVE NA MATURO ZA 21-letnike (brez statusa), 
 PRIPRAVE ZA 5. PREDMET (brez statusa).  

JEZIKOVNI TEČAJI ZA ODRASLE  
(od 16. leta) (vpis do 25. 9. 2017) 

angleščina, nemščina, francoščina, španščina,  
ruščina, kitajščina, latinščina. 

Kontakt:  
Eva Gašperlin, izobraževanje odraslih

04/281 17 16 ali  
eva.gasperlin@guest.arnes.si

Več informacij na www.gimkr.si

Znanje ostane.
Pridobite ga  

na Gimnaziji Kranj.
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Novosti

Gimnazija Franceta Prešerna  –  
z optimizmom in izzivi v novo šolsko leto
Gimnazijo Franceta Prešerna (GFP) v Kranju na 
Zlatem polju bo v prihajajočem šolskem letu 
obiskovalo okrog 150 prvošolcev. Vpisali smo 
dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonom-
ske gimnazije in športni oddelek ekonomske 
gimnazije. Veseli nas, da poleg vseh uspehov, 
ki jih dosegajo naši dijaki, tako na športnih kot 
mnogih drugih področjih, tudi interes za vpis 
na našo šolo vsako leto narašča. To dokazuje, 
da delamo dobro, obenem pa predstavlja za-
vezo, da se bomo tudi v prihodnje trudili dija-
kom nuditi pogoje, ki jim bodo omogočali 
razvijati področja, ki jih veselijo in na katerih 
so močni, hkrati pa bodo pridobili ustrezno 
izobrazbo. 
V prvih dneh novega šolskega leta želimo pr-
vošolcem čim bolj olajšati prehod iz osnovne 
v srednjo šolo, dijakom višjih letnikov pa, da 
začnejo novo šolsko leto s čim več elana in do-
brimi medsebojnimi odnosi, zato organizira-
mo teden izbirnih vsebin.
Dijaki prvih letnikov bodo na spoznavnem ta-
boru v Bohinju spoznali svoje sošolce in razre-
dnike. Na delavnicah o učenju učenja se bodo 
seznanjali z različnimi učnimi strategijami, ki 
jim bodo v pomoč pri njihovem delu, vzposta-
vljali bodo tudi že zametke osebnih in razre-
dnih vizij. Začetek novega šolskega leta bodo 
dijaki četrtih letnikov pričeli z maturantsko 
ekskurzijo v Španijo, tretješolci pa z veliko ne-
strpnostjo pričakujejo, da se bodo podali na 
tridnevno ekskurzijo v vedno zanimivo in raz-
gibano Toskano.
Tudi dijakom drugih letnikov bo prvi šolski te-
den hitro minil, saj se bodo učili in uživali na 
naravoslovno-športnem taboru v Osilnici ob 
Kolpi, kjer se bodo seznanjali s kanuizmom, 

kajakaštvom, raftom, lokostrelstvom, špor-
tnim plezanjem, kolesarstvom, preživetjem v 
naravi, različnimi naravoslovnimi vsebinami in 
team buildingom. Dijakom bo omogočen 
tudi ogled Škocjanskih jam in Ljubelja, kjer se 
bodo spominjali grozot druge svetovne voj-
ne, obiskali pa bodo tudi Ljubljano in si ogle-
dali Narodno galerijo ter Kranj, kjer bodo naj-
več pozornosti namenili Gorenjskemu muzeju 
s kostnico. Seveda bomo v prvem šolskem 
tednu v okviru izbirnih vsebin aktivni tudi v 
športu, ogledali pa si bomo tudi kakšno dobro 
predstavo. Na športnem dnevu na posestvu 
Brdo se bomo učili osnov igranja golfa, prilju-
bljeni slovenski igralec Domen Valič pa nas bo 
razveseljeval v monokomediji Zapornik 3.2.3. 
V prvih septembrskih dneh se bo na šoli do-
gajalo še veliko zanimivega, prav vsi dijaki pr-
vih letnikov bodo morali prestati tudi gimna-
zijski krst in priseči zvestobo Gimnaziji France-
ta Prešerna in gimnazijskim načelom.
Z  izbirnostjo in raznolikostjo obveznih izbir-
nih vsebin se na šoli želimo čim bolj približati 
dijakom in njihovim interesom, zato imajo di-
jaki vedno na razpolago ponujenih več mo-
žnosti, ki so tematsko in medpredmetno raz-
lično obarvane. 
Prilagajanje interesom dijakov in individualizi-
ran način dela na vseh področjih se je razvil 
predvsem zaradi specifike dela naše šole, na 
kateri je kar tretjina dijakov športnikov, med 
njimi mnogi vrhunski in perspektivni, zato so 
se učitelji pripravljeni prilagajati vsakemu di-
jaku posebej. 
Na Gimnaziji Franceta Prešerna v novo šolsko 
leto vstopamo z velikim optimizmom in mno-
gimi izzivi.

Mateja Rant

Na področju osnovnih šol so 
pri ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport med 
letošnjimi novostmi pouda-
rili, da staršem prvošolčkov v 
novem šolskem letu prvič ne 
bo treba doplačevati učnih 
gradiv. Prav tako naj bi v no-
vem šolskem letu dokončno 
obnovili vse učbeniške skla-
de. Novost je tudi, da bodo v 
vseh osnovnih šolah v no-
vem šolskem letu začeli izva-
jati pouk prvega tujega jezika 
tudi v tretjem razredu.
Precej več sprememb na po-
dročju osnovnih šol bo pri-
nesla novela zakona o osnov-
ni šoli, ki jo pripravljajo pri 
ministrstvu za izobraževa-
nje. Čeprav so pričakovali, da 
bo začela veljati že za priha-
jajoče šolsko leto, pa do za-
četka šolskega leta še ne bo 
sprejeta. Z novelo zakona se 
obetajo spremembe pri dru-
gem tujem jeziku, podaljša-

nem bivanju, nacionalnem 
preverjanju znanja in šoli v 
naravi. Med drugim tako na-
črtujejo uvedbo drugega ob-
veznega tujega jezika za 
učence zadnje triade, pri če-
mer se obseg neobveznih iz-
birnih predmetov ne bo spre-
menil. Učenci od četrtega do 
devetega razreda si bodo lah-
ko še naprej izbrali tuji jezik, 
ki pa ne bo enak tistemu, ki 
se ga že učijo kot prvi ali dru-
gi tuji jezik. S tem se poveču-
je jezikovna pestrost, pou-
darjajo pri ministrstvu. Po 
novem naj bi se še vsi učenci 
prvih razredov obvezno učili 
tuj jezik, ki je zdaj izbirni 
predmet. Spremembe se 
obetajo tudi pri podaljšanem 
bivanju. Podaljšano bivanje 
za učence od prvega do pete-
ga razreda naj bi se tako izva-
jalo v dveh sklopih. Takoj po 
koncu pouka se predvideva 
150 minut strukturiranega 
pedagoškega dela za vsak od-
delek, v katerega so vključeni 

neobvezni izbirni predmeti, 
pevski zbor, prehrana, uče-
nje in ustvarjalno-sprostitve-
ne dejavnosti, kamor sodi 
tudi program Zdrav življenj-
ski slog. Temu bi sledilo 120 
minut popoldanskega var-
stva. Predvidene so tudi spre-
membe pri izvedbi šole v 
naravi. Šola naj bi na gene-
racijo učencev organizirala 
eno obvezno šolo v naravi, 
ki bo v celoti plačana iz pro-
računa, in še največ dve nad-
standardni, za katere bi de-
nar prispevali starši in po-
krovitelji. Nacionalno pre-
verjanje znanja (NPZ) pa se 
bo po predlagani noveli izva-
jalo tudi v tretjem razredu, 
in sicer iz učnega jezika in 
matematike. V devetem ra-
zredu bi se dosežek iz obve-
znih predmetov pri NPZ 
pretvoril v eno izmed ocen, 
ki se upoštevajo pri zaključ-
ni oceni predmeta.
Na področju srednjih šol 
največjo novost v priho-

dnjem šolskem letu pred-
stavlja poskusna uvedba 
vajeništva. Vključitev vaje-
ništva načrtujejo v štirih 
programih srednjega po-
klicnega izobraževanja, in 
sicer oblikovalec kovin-
-orodjar v Srednji poklicni 

in strokovni šola Bežigrad 
in Šolskem centru Škofja 
Loka, kamnosek v Srednji 
gradbeni, geodetski in oko-
ljevarstveni šoli Ljubljana, 
mizar v Šolskem centru 
Novo mesto in Šolskem 
centru Slovenj Gradec ter 

gastronom hotelir v Srednji 
šoli Izola in Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem Ra-
denci. V prvih treh letih pri-
čakujejo do dvesto vajencev 
na generacijo. 
Na področju vrtcev naj bi 
spremembe prinesla novela 
zakona o vrtcih, ki se bo 
predvidoma začela izvajati v 
začetku prihodnjega leta. Ta 
predvideva, da bi staršem 
otrok, ki v letu pred obve-
znim vstopom v osnovno 
šolo niso vključeni v vrtec, 
zagotavljali državno financi-
ranje krajših programov v 
obsegu 240 ur letno. S tem 
pri ministrstvu želijo zago-
toviti večjo vključenost pred-
šolskih otrok v vrtce v letu 
pred obveznim vstopom v 
osnovno šolo. Začela pa je 
veljati tudi nova uredba o iz-
vajanju šolske sheme. Šole 
se lahko v novo šolsko she-
mo, ki poleg sadja in zele-
njave vključuje še mleko, 
prijavijo do 5. septembra.

V srednjih šolah tudi vajenci
V novem šolskem letu, ki bo imelo sto devetinosemdeset šolskih dni, se tako v osnovnih kot srednjih šolah pa tudi vrtcih obeta nekaj novosti. V osnovnih 
šolah bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prvič zagotovilo brezplačna učna gradiva za vse učence prvih razredov, na področju srednjih šol 
pa največjo spremembo pomeni poskusno uvajanje vajeništva.

Na področju srednjih šol največjo novost predstavlja 
uvajanje vajeništva v štirih programih srednjega poklicnega 
izobraževanja, med katerim je tudi program mizar. 

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č



Šolski glas, torek, 29. avgusta 2017

Pogovor, aktualno

15

Mateja Rant

Kakšno prelomnico za otro-
ke predstavlja vstop v osnov-
no šolo, s kakšnim spre-
membami se soočijo?
Potočnik Grom: »Šola je vse-
kakor prelomnica – ne samo 
za otroke, ampak tudi njihove 
starše. Poveča se namreč od-
govornost in samostojnost 
otroka, ni več toliko igre, šola 
je resno delo. Veliko spre-
membo predstavlja sploh zdaj, 
ko v šolo vstopajo že šestletni 
otroci, saj je koncentracija pri 
šestletnikih drugačna kot pri 
sedemletnikih. Čeprav naj bi v 
prvem razredu veljal drugačen 
način dela, se je v nekaj letih 
od uvedbe devetletke to spre-
menilo in morajo otroci že ko-
nec prvega razreda znati brati 
in pisati, čeprav je bilo sprva 
predvideno, da bodo v prvem 
razredu zgolj spoznavali črke 
oziroma glasove.«

Branja in pisanja se učijo v 
šoli. Katere veščine pa naj bi 
otroci usvojili še pred vsto-
pom v šolo?
Hožič: »Predvsem morajo 
znati poskrbeti zase, za svojo 
osebno higieno, pospraviti 
svoje stvari, si obrisati nos in 
podobno. Pa da so zmožni 
koncentracije vsaj za krajši čas 
in znajo slediti navodilom, s 
čimer imajo mnogi težave.«

Otroci se verjetno na različ-
ne načine spopadajo s spre-
membami, ki jih prinaša 
šola. Kakšne so najpogostej-
še reakcije na novo šolsko 
okolje?
Potočnik Grom: »Otroci gre-
do zelo radi v šolo, svetijo se 
jim oči, že ko prestopijo šol-
ski prag. Razlike med njimi 
pa so povezane z značajem, 
nekateri otroci potrebujejo 
več časa, da se prilagodijo na 
novo okolje, drugi manj.«

Kako pomagate tistim, ki 
potrebujejo več časa?

Potočnik Grom: »Učitelj ve-
dno že pri vratih sprejme 
take otroke in jim nudi več 
podpore, bližine ...«
Hožič: »Če je kdo zelo plah, 
tudi pazi, da ga na začetku 
ne izpostavlja pred vsemi.«

Imajo otroci v časih permi-
sivne vzgoje več težav pri 
navajanju na šolski red kot v 
preteklosti?
Hožič: »Nekateri imajo lahko 
veliko težav, čeprav je pa res, 
da imajo otroci radi red in 
pravila – in ko se nanje nava-
dijo, se jih držijo, čeprav se 
jim mogoče doma ni treba.«
Potočnik Grom: »Bolj kot v 
sami permisivnosti je težava v 
zaščitništvu staršev. Otroke 
spremljajo do razredov in po-
tem včasih tudi deset, petnajst 
minut še čakajo pred vrati.« 

Kako lahko starši že pred pr-
vim šolskim dnem otroke 
pripravijo na vstop v šolo?
Hožič: »Naše učiteljice so 
staršem že na informativ-
nem sestanku pojasnile, da 
ni potrebe, da jih naučijo pi-
sati, ampak naj jih naučijo 
zgolj samostojnosti.« 
Potočnik Grom: »Obenem 
naj otrokom učenje in pri-

dobivanje novega znanja 
predstavijo kot vrednoto – 
da v šolo ne hodijo zato, ker 
tako hoče zoprna učiteljica, 
da bodo dobili ocene, am-
pak da bodo pridobili nova 
znanja. Tako kot so se doma 
naučili voziti s kolesom, se 
bodo v šoli naučili brati. 
Obenem je pomembno, da 
se igrajo družabne igre, za 
kar je tudi potrebna določe-
na koncentracija, spodbuja-
jo naj tudi razvoj motorič-
nih spretnosti, tako da jim 
dajo recimo v roke škarje in 
papir. Glede tega so namreč 
danes otroci slabše opre-
mljeni kot pred leti.«

V šolah poskrbijo, da je prvi 
šolski dan za prvošolce ne-
kaj posebnega. Kako ta dan 
poteka v vaši šoli?
Potočnik Grom: »Mi pose-
ben sprejem za prvošolce pri-
pravimo že v začetku junija 
in že takrat spoznajo svoje 
sošolce in učitelje. Zdi se 
nam pomembno, da se imajo 
tako čas pripraviti na novo 
okolje, saj je za vse otroke 
predvidljivost zelo pomemb-
na. Na prvi šolski dan pa pri-
dejo skupaj s starši ob 9. uri 
in potem prve pol ure preživi-

jo z učiteljico in sošolci, da se 
spoznajo, potem jih popelje-
mo na obhod po šoli, v jedil-
nici pa jih čaka malica. Vsak 
razred označuje druga barva, 
kar daje občutek pripadnost. 
Oktobra ali novembra sledi 
še sprejem med "aljaževce".«

V vašo šolo je vključenih 
tudi veliko učencev prise-
ljencev iz drugih držav, ki se 
ob vstopu v šolo soočajo mo-
rebiti še z jezikovnimi ovira-
mi. Kako tem učencem po-
magate, da vstop v šolo pote-
ka s čim manj težavami?
Hožič: »Večina vstopa v šolo 
brez kakršnegakoli znanja 
slovenščine. Vsekakor je laž-
je, če se vključujejo v prvi ra-
zred, saj veliko pojmov po-
tem spoznavajo sproti skozi 
samo učno snov, v 7. ali 8. 
razredu pa je snov že tako 
abstraktna, da brez dobrega 
znanja jezika težko napredu-
ješ. Cilj je zato najprej otroku 
pomagati, da se čim hitreje 
vključi v šolo – da je ta pre-
hod zanj čim lažji in da čuti, 
da je sprejet. Potem pa se 
mu nudi čim več pomoči pri 
učenju jezika, pri čemer so-
delujemo tudi z drugimi šo-
lami v okviru projekta SIMS 

– soočenje z izzivi medkul-
turnega sobivanja. Ravno ta 
čas  poteka uvajalnica, v kate-
ri se učijo osnov jezika.« 

Letos je bilo veliko polemik 
v zvezi z začetkom pouka na 
petek. Kaj pa vi menite o 
tem, bi bilo po vašem bolje 
začeti v ponedeljek?
Potočnik Grom: »Meni se 
zdi čisto v redu, da se začne v 
petek, saj prvi dan nikoli ni 
pravega pouka, ampak ta dan 
spoznavajo nove učence, uči-
telji jim razdelijo gradivo in 
posredujejo navodila glede 
pouka. Zato ni nič narobe, če 
je tak ''uvodni'' dan v petek, 
da lahko v ponedeljek začne-
mo s poukom po urniku.« 
Hožič: »Bolj gre za to, ka-
kšno sporočilo s tem damo 
otrokom – če prvi septem-
ber ni pomemben, potem 
recimo tudi peti september 
ni treba, da je pomemben. 
Ob tem se je treba tudi za-
vedati, da imajo mogoče 
nekateri starši težave z var-
stvom in si želijo, da bi bile 
počitnice še krajše. Delov-
na sobota namesto prvega 
septembra jim po drugi 
strani nič ne pomeni oziro-
ma jim še skrči čas, ki ga 
preživijo z družino.« 

Kaj bi torej pred začetkom 
novega šolskega leta sveto-
vali tako otrokom kot njiho-
vim staršem, da se bo novo 
šolsko leto začelo čim manj 
stresno?
Hožič: »Naj z veseljem in 
pozitivnim pričakovanjem 
stopajo novim priložnostim 
naproti.« 
Potočnik Grom: »In naj šolo 
dojemajo ne samo kot prilo-
žnost za pridobivanje novih 
znanj, ampak tudi izkušenj, 
tudi na področju odnosov – 
šolsko snov bodo sčasoma 
pozabili, odnosi pa ostanejo. 
Na to pogosto pozabljamo, 
ko na vse v šoli gledamo 
samo skozi ocene.«

Novim priložnostim naproti
Vstop v šolo je pomembna prelomnica tako za otroke kot njihove starše. O spremembah, s katerimi se soočajo prvošolci, smo 
se pogovarjali s pedagoginjo Tino Potočnik Grom in socialno delavko Lidijo Hožič iz Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. 

Lidija Hožič (levo) in Tina Potočnik Grom / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Koliko moči ima ravnatelj, 
je bilo vprašanje, ki ga je 
vsem zbranim na začetku 
postavil direktor zavoda za 
šolstvo Vinko Logaj in na 
koncu ponudil tudi odgovor 
nanj: »Kolikor mu je je pri-
pisujejo drugi. To pa je toli-
ko, kot si jo ustvari sam.«
V zadnjem času po Logaje-
vih besedah pogosto slišimo, 
da ravnateljem zmanjkuje 

časa za pedagoško vodenje. 
A po njegovem prepričanju 
ravnatelj šolo v vsakem tre-
nutku tudi pedagoško vodi, 
vprašanje je samo, ali dobro 
ali slabo. Pedagoško vodenje 
je opredelil kot kompleksen 
in kontinuiran proces, ki z 
načrtnim in sistematičnim 
pristopom ravnatelja vpliva 
na kakovost vseh vzgojnih in 
izobraževalnih aktivnosti 
učiteljev oziroma vzgojite-
ljev. Vprašanje o moči ravna-

telja pa je primerjal z močjo, 
ki jo imajo brezdomci, ki na 
prvi pogled prav tako deluje-
jo nemočno. »Zagotovo pa 
imajo moč soočiti se z okoli-
ščinami, kar je ena ključnih 
zadev na vseh področjih,« je 
poudaril Logaj in dodal, da 
moč daje ravnatelju že nje-
gov položaj, od posameznika 
pa je odvisno, na kakšen na-
čin jo uporabi in si tako na 
dolgi rok zagotavlja krepitev 
moči. Zdi se mu pomemb-

no, da ravnatelj pozna in ra-
zume družbene okoliščine, 
saj šola vedno bolj izgublja 
monopolen položaj v družbi, 
vedno več je skupin, ki na 
vse načine poskušajo priti v 
šolski prostor in delovati ne-
posredno z učenci. Zato je 
po njegovem prepričanju 
dobro, da je učiteljski poklic 
reguliran, čeprav se pojavlja-
jo pritiski po deregulaciji. A 
če na družbene okoliščine 
ne more vplivati, pa osnovo 

ravnateljeve moči predsta-
vljajo tudi znanja in spre-
tnosti, ki si jih sam pridobi, 
poudarja Logaj. Prav tako je 
po njegovem pomembna so-
cialna mreža, ki si jo ustvari 
tako v šolskem prostoru kot 
tudi širšem okolju, saj tako 
lahko pričakuje podporo pri 
določenih aktivnostih oziro-
ma si o posameznih stvareh 
ustvari širšo sliko. Velik po-
men za moč ravnatelja ima-
jo še osebnostne lastnosti in 
osebna zgodovina oziroma 
izkušnje iz neposredne pra-
kse. »Če vse to deluje har-
monično, moč ravnatelju 
raste, v kolektivu pa vlada 
dobro fizično in psihično 
počutje ter zadovoljstvo, kar 
daje visoko kakovost dosež-
kov na vseh področjih,« je 
končal Logaj.

Ravnatelj si sam ustvari moč
Osrednja tema letošnje konference ravnateljev na Brdu pri Kranju je bilo pedagoško vodenje kot ključ  
do kakovosti dela ravnateljev.
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Mateja Rant

Na ministrstvu za izobraže-
vanje so pripravili trajen in 
vzdržen model učbeniške 
politike, ki temelji na začrta-
nem in stabilnem financira-
nju učbeniških skladov. V 
preteklih letih, je opozorila 
ministrica Maja Makovec 
Brenčič, učbeniške politike 
ni bilo in so učbeniške skla-
de zelo različno financirali, 
obnova učbeniških skladov 
se marsikje sploh ni izvaja-
la. Z novim modelom učbe-
niške politike naj bi po no-
vem zagotovili kakovostno 
in razvojno naravnano poli-
tiko učbeniških skladov. 
Obenem bodo v novem šol-
skem letu prvič zagotovili 
brezplačna učna gradiva za 
vse učence prvih razredov.
Z novim modelom učbeni-
ške politike bodo šolam v 
prihodnje omogočili avtono-

mno razpolaganje s prejeti-
mi sredstvi in dolgoročnejše 
načrtovanje učbeniške poli-
tike na ravni šole, so pouda-
rili na ministrstvu. »Avtono-
mno odločanje zavezuje 
šole h kakovostnemu izboru 
učbenikov za vse razrede in 
učnih gradiv za učence prve-
ga razreda.« Obenem so po-
jasnili, da so v skladu z načr-
tom menjave učbenikov iz 
učbeniškega sklada, ki so ga 
sprejeli pred dvema letoma, 
zagotovili sredstva za me-
njavo učbenikov v učbeni-
škem skladu postopno v ob-
dobju treh let. V preteklih 
dveh letih so tudi v dogovo-
ru z založniki zamenjali uč-
benike za drugo in tretje 
vzgojno-izobraževalno ob-
dobje, letos pa poteka pred-
nostna zamenjava učbeni-
kov za prvo vzgojno-izobra-
ževalno obdobje, so še razlo-
žili na ministrstvu. 

Za prvošolce 
brezplačna gradiva

V skladu z novim modelom učbeniške politike bo 
končana obnova učbeniških skladov, staršem 
prvošolčkov pa v novem šolskem letu ne bo 
treba doplačevati učnih gradiv. 

Mateja Rant

Šolarji sezname potrebnih 
učnih gradiv in drugih šol-
skih potrebščin prejmejo že 
v juniju. Starši imajo tako 
več kot dva meseca časa, da 
v miru opravijo nakupe, in 
gneče, kot smo ji bili še pred 
leti v zadnjih dneh avgusta 
in v začetku septembra priča 
v knjigarnah, skorajda ni 
več zaznati. Da se nakupi 
šolskih potrebščin razpore-
dijo na daljše časovno obdo-
bje, z raznimi akcijami in 
popusti poskrbijo tudi sami 
trgovci, obenem pa se mno-
go teh nakupov seli tudi na 
splet.
V založbi Mladinska knjiga 
tako ugotavljajo, da nakupi 
šolskih potrebščin po spletu 
vsako leto rastejo. »Kupci 
vedno bolj izkoriščajo mo-
žnost hitre oddaje naročila 
za celoten seznam potreb-
ščin za njihov razred. Na 
Emka.si imamo namreč pri-
pravljene sezname za vseh 
450 osnovnih šol v Sloveniji 

in starši lahko enostavno po-
iščejo svojo šolo in razred 
ter v nekaj klikih oddajo na-
ročilo. Za celoten nakup 
tako porabijo pet minut in 
nekateri to udobje cenijo, 
poudarja vodja službe za od-
nose z javnostmi pri Mla-
dinski knjigi Ester Fidel in 
dodaja, da je bilo to še pred 
petimi leti, ko so njihovim 
strankam prvič ponudili to 
možnost, nekaj povsem no-
vega, zdaj pa so se že tako 
navadili, da je za bolj izkuše-
ne to postalo povsem rutin-
ski nakup. Kot prvi razlog za 
porast nakupov prek spleta 
Ester Fidel navaja "udobje 
nakupa iz domačega nasla-
njača'', obenem pa to kup-
cem nudi tudi možnost hi-
trega naročanja in plačila na 
obroke. »Vsi, ki so naročilo 
oddali v juniju, so namreč 
lahko izbrali plačilo na dva 
ali tri obroke. Določene 
stranke to z veseljem izkori-
stijo, še zlasti če je treba ku-
piti šolsko torbo ali pa po-
trebščine nakupujejo za več 

otrok.« Nekateri kupci tako 
možnost prednaročil izkori-
stijo že pred zaključkom pre-
teklega šolskega leta, glavni-
no nakupov pa starši še ve-
dno opravijo od sredine av-
gusta do vključno prvih šol-
skih dni, pojasnjuje Ester Fi-

del. »V zadnji tretjini avgusta 
sicer stranke na spletu bolj 
iščejo informacije o cenah in 
zalogah v naših knjigarnah, 
nakupe pa nato raje opravijo 
v knjigarnah, saj na ta način 
takoj dobijo vse potrebšči-
ne,« je še dodala.

Po zvezke na splet
V družinah s šolobveznimi otroki so v teh dneh večinoma že opravili oziroma opravljajo še zadnje 
nakupe šolskih gradiv in drugih potrebščin, ki jih bodo šolarji potrebovali v novem šolskem letu. 

Starši vse več nakupov šolskih potrebščin opravijo po 
spletu. / Foto: Gorazd Kavčič

Dobrodošli v  
centru priložnosti  

in znanja.Strahinj 99, 4202 Naklo 
Tel.: 04/277 21 00, e-naslov: info@bc-naklo.si 
www.bc-naklo.si

SREDNJA ŠOLA
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Živilstvo (slaščičar, pek, mesar, živilsko-prehranski tehnik)
Kmetijstvo (gospodar na podeželju, kmetijsko-podjetniški tehnik)
Hortikultura (cvetličar, vrtnar, hortikulturni tehnik)
Naravovarstveni tehnik
Strokovna gimnazija

VPIS V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME ZA ODRASLE  
POTEKA DO 12. SEPTEMBRA. 
Več informacij: 04/277 21 04, 041 499 934, srednjasola.odrasli@bc-naklo.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Redni in izredni študij v programih:
Upravljanje podeželja in krajine
Hortikultura
Naravovarstvo

PRIJAVE ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKE STROKOVNE PROGRAME  
POTEKAJO DO 1. SEPTEMBRA. 
Več informacij: 04/277 21 45, referat.visja@bc-naklo.si

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
Številni praktični tečaji in strokovni seminarji
Izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov
Šolska trgovina 
Možnost najema prostorov (predavalnica, učilnice, delavnice, športna dvorana)

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, Telefon: 506 23 00
E-pošta: info@scsl.si, Splet: http://www.scsl.si/ 

 

VAJENIŠTVO – NOV IZZIV V ŠOLSKEM  
CENTRU ŠKOFJA LOKA

Letos se je veliko govorilo in pisalo o t. i. 
poklicih prihodnosti. Nazivi nekaterih bi v 
tem trenutku bolj sodili v virtualni svet 
kot resnično življenje. Toda dajmo času 
čas. Prisluhnimo najprej sedanjim potre-
bam gospodarstva  in zagotovimo zapo-
slitev za generacije, ki jih imamo pred vra-
ti. Dejstvo je, da delodajalci v tem trenut-
ku potrebujejo praktično usposobljene 
kadre za opravljanje konkretnih del v 
podjetjih. Velik korak na tej poti predsta-
vlja ponovna uvedba vajeniškega sistema 
izobraževanja. V Srednji šoli za strojništvo 
Škofja Loka bomo v šolskem letu 2017/18 
začeli poskusno izvajati vajeniški sistem 
izobraževanja za poklic Oblikovalec ko-
vin-orodjar. Za ta  način izobraževanja se 
je odločilo 23 dijakov oz. vajencev, ki so s 
svojimi bodočimi delodajalci že podpisali 
vajeniške pogodbe. Kaj bo drugače?  Za 
razliko od šolskega načina izobraževanja, 
kjer večina izobraževanja in usposablja-
nja poteka v šoli,  bo pri vajeniškem siste-
mu kar polovica le-tega potekala nepo-
sredno pri delodajalcih.  Prednosti vajeni-
škega sistema so v tem, da bodo vajenci 
vstopali neposredno v delovni proces, 
kjer bodo pridobivali dragocene izkušnje 
v svoji poklicni usmeritvi, prispevali pa 
bodo lahko tudi svoje ideje in rešitve. Po-
leg tega se bodo naučili kompleksnega 

reševanja problemov in timskega dela. Za 
svoje  delo pri delodajalcih bodo vajenci 
tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagra-
do. 
Toda, ne glede na to, ali bodo dijaki v šoli 
ali pri delodajalcih, se morajo zavedati, da 
uspeh ne bo prišel sam od sebe. Za uspeh 
in zadovoljstvo tako v šoli kot v življenju 
se je namreč treba potruditi, treba je biti 
vztrajen in delaven. Naloga staršev, kar se 
tiče šole pa je, da svoje mladostnike spod-
bujajo, se zanimajo za njihovo šolsko delo 
in sodelujejo z učitelji. Dejstvo je, da se 
lahko vsi problemi, ki se pojavijo v zvezi s 
šolo, vedno rešijo, kadar starši sodelujejo 
s šolo in ne proti njej. 
V ŠC Škofja Loka pa ne delamo samo z di-
jaki. Veliko posluha imamo tudi za odrasle 
udeležence izobraževanja. V okviru Med-
podjetniškega izobraževalnega centra iz-
vajamo izobraževanja za udeležence iz 
podjetij, za brezposelne osebe in druge 
zainteresirane skupine, ki želijo pridobiti 
ciljano naravnana znanja na področju 
strojništva in lesarstva. V odlično didaktič-
no opremljenem Centru odličnosti EMCO 
za področje CNC-tehnologij in v SMC-izo-
braževalnem centru za avtomatizacijo 
poteka sodobno izobraževanje in usposa-
bljanje v sodelovanju z mednarodnimi 
trenerji.
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JEZIKOVNI TEČAJI DELAVNICE IN TEČAJI
ZA RAZVOJ KOMPETENC

Mateja Rant

Otrokom iz socialno ogrože-
nih družin vsako leto pri pol-
njenju šolskih torb priskoči 
na pomoč Rdeči križ in Slo-
venska karitas. Pri slednji so 
tudi letos pripravili dobrodel-
no akcijo Otroci nas potrebu-
jejo, ki je namenjena zbira-
nju materialnih in finančnih 
sredstev za pomoč socialno 
ogroženim otrokom s šolski-
mi potrebščinami. Tako kot 
lani jih bodo tudi letos razde-
lili med več kot 12 tisoč soci-
alno ogroženih osnovnošol-
cev. Šolske potrebščine so v 
okviru akcije Poštar Pavli 
polni šolske torbe zbirali tudi 
na Pošti Slovenije, ki se je pri 
tem povezala z Zvezo prijate-
ljev mladine Slovenije 
(ZPMS).
Z omenjeno akcijo so v do-
brih dveh mesecih zbrali 
nekaj manj kot 15 tisoč raz-
ličnih šolskih potrebščin, s 
kratkimi sporočili prek mo-
bilnih telefonov ter denar-

nimi nakazili pravnih in fi-
zičnih oseb pa še dodatnih 
šest tisoč evrov. Zbrane šol-
ske potrebščine bo 38 dru-
štev, ki delujejo pod okri-
ljem ZPMS, razdelilo dva 
tisoč otrokom, ki jim starši 
zaradi socialne stiske sicer 
ne bi mogli omogočiti brez-
skrbnega vstopa v šolo, po-
jasnjujejo pri Pošti Sloveni-
je. »S potrebščinami bodo 
finančno prikrajšani starši 
razbremenjeni, otrokom pa 
bo omogočen prijeten zače-
tek novega šolskega leta, ko 
se bodo lahko osredotočili 
predvsem na druženje s so-
šolci in sproščeno pridobi-
vali nova znanja.« V Dru-
štvu prijateljev mladine 
Kranj bodo potrebščine za-
čeli deliti v teh dneh, je po-
jasnil podpredsednik dru-
štva Franc Kržan. »Komple-
te različnih šolskih potreb-
ščin imamo pripravljene za 
48 otrok, razdelili bomo 
tudi 21 šolskih torb.« Razen 
tega imajo na voljo še okrog 

dvesto evrov iz donacij, s 
katerimi bodo staršem pri 
nakupu šolskih potrebščin 
pomagali v prvem tednu 
septembra. Dobrodelna ak-
cija zbiranja finančnih 
sredstev še traja, tako da 
lahko posamezniki in pod-

jetja svoj prispevek do 9. 
oktobra nakažejo na TRR 
Zveze prijateljev mladine 
Slovenije ali na številko 
1919 pošljejo SMS s ključ-
no besedo SMEH in prispe-
vajo evro oziroma SMEH5 
in tako prispevajo pet evrov.

Polne torbe za vse
Nakup šolskih potrebščin za številne družine predstavlja precejšnje breme, zato jim šolske torbe 
pomagajo napolniti tudi prek dobrodelnih akcij. 

Nakup šolskih potrebščin za številne starše predstavlja 
veliko breme. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Vrt Sokolskega doma se ob 
poletnih večerih spremeni v 
Bralnico, ki jo ob torkih pe-
pestrijo z dodatnim progra-
mom. Pretekli teden so go-
stili jezikoslovca in literar-
nega zgodovinarja Kozmo 
Ahačiča, ob čemer so pred-
stavili njegovi zadnji deli 
Kratkoslovnica in Slovnica 
na kvadrat. Nocoj pa se bodo 
s kranjskim pisateljem Bo-
rutom Golobom posvetili 
romanoma na maturi 2018.

Pisatelj Borut Golob, ki je 
doslej izdal dva romana, 
Smreka bukev lipa križ in 
Raclette, bo pred začetkom 
novega šolskega leta priho-
dnjim maturantom na hu-
domušen in zanimiv ter 
obenem poglobljen način 
predstavil dela, ki jih je tre-
ba prebrati za maturo v pri-
hodnjem letu. Ubežni delci 
Anne Michaels in Pomladni 
dan Cirila Kosmača bosta 
zagotovo podlaga za zanimi-
vo debato, obljubljajo orga-
nizatorji. 

O romanih na maturi

V Bralnici na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki 
bodo nocoj predstavili deli, ki ju bodo morali 
prihodnji maturanti prebrati za maturo.

Društvo prijateljev mladine Kranj in Center za socialno delo 
Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj 
ob začetku novega šolskega leta pripravljata sejem rabljenih 
šolskih knjig in drugih potrebščin ter igrač. Sejem se bo od-
vijal pri vodnjaku na Glavnem trgu v soboto, 2. septembra, 
med 9. in 13. uro, v primeru dežja pa ga bodo prestavili v 
prostore Zavoda za turizem in kulturo Kranj v Kranjski hiši. 
Na sejmu bodo prisotni svetovalci, ki bodo učencem in di-
jakom ter njihovim staršem nudili vse potrebne informacije 
v zvezi z učbeniki, delovnimi zvezki in njihovo veljavnostjo. 
Prodajalcem bodo tudi v pomoč pri oblikovanju cene. M. R. 

Sejem rabljenih šolskih knjig in otroških igrač
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VPISI IN BREZPLAČNE PREDSTAVITVENE 
URICE V SEPTEMBRU

BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU JE LAHKO POT 
K SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI.

Obenem bližina šol ne zahteva zgodnjega vstajanja, ni izgube časa  
na vožnji, čakanja na avtobusnih postajališčih …

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kidričeva 53, 4000 Kranj, tel.04/2010-430, www.dsd-kranj.si

Dijakom kranjskih srednjih šol nudimo bivanje in prehrano,  
pomoč pri učenju in šolskem delu, organizirane prostočasne 

dejavnosti. Bivanje za drugega otroka je brezplačno.

Študentom so na voljo apartmaji ali enoposteljne sobe ter kosila 
na študentske bone. Kot hostel nudimo namestitev skupinam in 

tudi posameznikom (hostel@dsd-kranj.si).

V domski kuhinji lahko dobijo kosilo tudi zunanji abonenti.

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ!

Simon Šubic

Kranj – Vsak začetek šolske-
ga leta predstavlja poseben 
izziv tudi za policijo in dru-
ge pristojne institucije, ki se 
trudijo zagotoviti čim večjo 
varnost šolarjev na poti v 
šolo in domov. Učenci se 
namreč po dveh mesecih 
znova vračajo na ceste, ki od 
njih zahtevajo precej več 
zbranosti in odgovornega 
ravnanja kot v zadnjih dveh 
mesecih, ko so lahko uživali 
v poletni razposajenosti. Da 
bodo za otroke prvi šolski 
dnevi vsaj v prometu minili 
brez večjih pretresov, so se-
veda v prvi vrsti odgovorni 
odrasli. Najprej starši, ki 
morajo svoje otroke še pra-
vočasno znova seznaniti z 
nevarnostmi, ki nanje preži-
jo v prometu, potem pa tudi 
vsi drugi vozniki, ki se mo-
rajo zavedati, da se učenci 
po dolgih počitnicah razi-
grani vračajo v šolo, zato 
mnogi še ne zmorejo pravil-

no oceniti hitrosti ali odda-
ljenosti avtomobila. 
Pred prvim septembrom 
zato pričakujte, da bodo poli-
cisti na bolj izpostavljenih 
šolskih poteh pogosteje izva-
jali kontrolo prometa s pou-
darkom na nadzoru hitrosti. 
Na vrnitev otrok na ceste pa 
že opozarjajo tudi v Avto-mo-
to zvezi Slovenije (AMZS). 
Njeni maskoti Anja in Zdrav-
ko namreč v zadnjih dneh že 
potujeta po državi in na pre-
hodih za pešce ob šolah voz-
nike opozarjata, kdaj se bodo 
otroci vrnili v šolo, v petek – 
na prvi šolski dan – pa bosta 
s sloganom Še 365 dni pou-
darili, da imajo otroci pravico 
do prometne varnosti vse dni 
v letu, ne le prvih nekaj dni 
ob začetku pouka. V ta na-
men bosta AMZS maskoti 
obiskali več krajev, med nji-
mi danes med 14. uro in 
15.30 tudi Šenčur. 
V AMZS so se letos osredo-
točili tudi na šole, ki šolske 
prevoze otrok izvajajo z la-

stnimi kadri in lastnimi 
kombiji, voznikom takšnih 
šolskih prevozov pa so pred 
dnevi tudi pripravili brezpla-
čen prilagojen tečaj varne 
vožnje. Ob tem so nedvou-
mno poudarili, da morajo 
biti otroci med prevozom, 
kar velja tudi za šolske kom-
bije, zaščiteni z ustreznimi 
zadrževalnimi sistemi oziro-
ma morajo dosledno upora-
bljati otroške varnostne se-
deže. Enak napotek seveda 
velja tudi za starše, ki otroke 
sami pripeljejo v šolo. Pri 
uporabi otroških varnostnih 
sedežev in varnostnega pasu 
ne sme biti popuščanja. 
»Naloga starša oziroma voz-
nika je, da otroka vzgoji, da 
se brez varnostnega pasu 
oziroma nepripet v otro-
škem varnostnem sedežu 
ne more voziti. Otrok med 
vožnjo tudi ne sme zapustiti 
otroškega varnostnega sede-
ža. Starši naj mu razložijo, 
zakaj mora biti pripet oziro-
ma v sedežu, pri tem naj mu 

bodo zgled tudi drugi potni-
ki v avtomobilu – tudi tisti 
na zadnjih sedežih. Nikakor 
pa otrok ne strašimo s poli-
cijo in globami, ki so pove-
zane s prekrškom. Ogro-
mno je načinov, kako otroka 
prepričati, da je v vozilu pri-

pet. Eden takšnih je, da se 
vozila preprosto ne zažene, 
dokler vsi potniki, vključno 
z otroki, niso pripeti,« svetu-
je mag. Jure Kostanjšek, 
vodja področja varna mobil-
nost pri AMZS. Starši mora-
jo tudi poskrbeti, da bo otrok 

v sedežu nameščen pravilno 
in tako, da bo sedež in sedal-
ni položaj ustrezal njegovi 
velikosti in teži, je dodal. 
V AMZS opozarjajo tudi na 
najpogostejše napake pri 
uporabi otroških sedežev. 
To so nepravilna uporaba 
sedeža – neupoštevanje na-
vodil za uporabo sedeža, 
premalo zategnjen pas za 
pripenjanje otroka v sedež. 
Napačno je tudi, da vozniki, 
ko enkrat pritrdijo otroški 
varnostni sedež v avtomobil-
ski sedež, tega, ali je ta še 
vedno pravilno in čvrsto pri-
pet, nikdar več ne preverjajo. 
A tako kot druge elemente 
na vozilu (pnevmatike, luči 
…) je treba tudi otroški var-
nostni sedež redno preverja-
ti, ali je še vedno čvrsto in 
pravilno nameščen. Med vo-
žnjo lahko nemirni otroci 
tudi odpnejo varnostne pa-
sove, zato naj vozniki tudi 
med samo vožnjo večkrat 
preverijo, ali je otrok (še ve-
dno) pravilno pripet.

Varni vse leto, ne samo prve dni
Maskoti Anja in Zdravko bosta danes popoldne tudi v Šenčurju voznike opozarjali, da se otroci že v petek vračajo na ceste. Otroci imajo sicer  
pravico do prometne varnosti vse leto, ne samo v prvih šolskih dneh, poudarjajo v Avto-moto zvezi Slovenije.

Maskoti Anja in Zdravko bosta na prvi šolski dan s 
sloganom Še 365 dni opozarjali, da imajo otroci pravico do 
prometne varnosti vse dni v letu, ne le prvih nekaj dni ob 
začetku pouka. / Foto: AMZS

Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport je pre-
tekli teden objavilo javni 
razpis za izbor izvajalcev v 
programu Spodbujanje pro-
žnih oblik učenja in podpo-
ra kakovostni karierni orien-
taciji za nadarjene. Cilj jav-
nega razpisa je med drugim 
povečanje deleža šol, ki iz-
vajajo oblike učenja, ki dija-
kom zagotavljajo nadaljnji 
razvoj njihove nadarjenosti, 
so pojasnili na ministrstvu. 
Na javnem razpisu bo okvir-
no na voljo največ dva mili-
jona evrov. Rok za oddajo 
vlog za dodelitev sredstev je 
29. september do 12. ure. 
M. R.

V podporo nadarjenim

www.gorenjskiglas.si

Začenja se novo šolsko leto, v katerem bomo z veseljem vpisali 
nove dijake v tri splošne oddelke in en športni oddelek.

Vsi zaposleni se pripravljamo na začetek novega šolskega leta, ki  
ga bomo zavzeto pričeli s ciljem, da bi ohranili kakovostnoo delo,  
ki je pogoj za odlične rezultate na splošni maturi in pridobitev  
potrebnega znanja za uspešen študij na želeni fakulteti. Gimnazija 
Jesenice kljub majhnosti ponuja mnogo različnih možnosti za  
razvoj nadarjenosti in talentov naših dijakinj in dijakov. 

Odgovoren odnos do dela in odlični pogoji se  ponovno odražajo  
v najboljših rezultatih tako na maturi kot tudi pri rednem pouku. 
Tako je bil uspeh na spomladanskem roku letošnje mature   kar  
93,5 %. Med uspešnimi maturanti so štirje zlati: David Cerkovnik in 
Tjaša Češek, ki sta dosegla 32 točk, Manca Novak 30 točk ter Neža 
Žerjav, ena izmed dveh gorenjskih diamantnih maturantov.

V lanskem šolskem letu je ob koncu pouka 58 dijakov ali 17,1 % 
doseglo odličen učni uspeh in 93 ali 27,4 % prav dobrega. Na  
različnih šolskih tekmovanjih so naši dijaki osvojili   11 zlatih, 24  
srebrnih in 139 bronastih priznanj.

Tudi v preteklem šolskem letu so naši dijaki raziskovalci prejeli  
Krkino nagrado.

Med nadarjenimi in uspešnimi dijaki si posebno mesto zasluži  
Andraž Maier, ki se je uvrstil v  ekipi, ki sta  v letošnjem letu Sloveni-
jo zastopali na mednarodnih matematičnih tekmovanjih, in sicer  
na 58. Mednarodni matematični olimpijad (IMO) v Braziliji in  11. 
Srednjeevropski matematični olimpijadi v  Litvi.

Poleg rednega pouka nudimo dijakom številne obšolske dejavno-
sti, ki  omogočajo razvijati njihove talente. Sodelujejo lahko  v števil-
nih krožkih, projektih, narodnih in mednarodnih izmenjavah ter  
se udeležujejo strokovnih ekskurzij po Sloveniji in v tujini. 

V športnih oddelkih dijakom športnikom omogočamo uspešno 
usklajevanje šole in športa. Še posebej smo ponosni na dijake, ki se 
izkažejo tako v šoli kot v športu. Tudi v minulem šolskem letu so naši 
dijaki dosegali odlične športne rezultate. 

Najuspešnejšim že drugo leto omogočamo sodelovanje v projektih 
Olimpijskega komiteja Slovenije  Dvojna kariera in Študij na daljavo.

Srebrni znak Gimnazije Jesenice so v preteklem šolskem letu za 
odlične rezultate na mednarodnih tekmovanjih prejeli:
Vita Lukan, 1.š -   za osvojeno bronasto medaljo na evropskem  
mladinskem prvenstvu v športnem plezanju,
Denis Čatak, 1.š - za osvojeno zlato medaljo na svetovnem prven-
stvu v tradicionalnem karateju,
Nina Rupnik, 2.b - za osvojeno srebrno in bronasto medaljo na  
svetovnem prvenstvu v tradicionalnem karateju in
Sara Ravnik, 2.b - za osvojeni zlati medalji na svetovnem prvenstvu 
v tradicionalnem karateju,
Dijak Jernej Slivnik je izpolnil normo za nastop na zimskih olimpij-
skih igrah Pjeongčang v Južni Koreji.
Prepričani smo, da je pred nami še eno uspešno šolsko leto.

Gimnazija Jesenice izobražuje:
 

Splošna gimnazija
Športni oddelek
Maturitetni tečaj
 

Izobraževanje odraslih:
splošna gimnazija
maturitetni tečaj
 
Usposabljanje in izpopolnjevanje:
jezikovni tečaj nemščine
računalniški tečaj

Gimnazija Jesenice     Trg Toneta Čufarja 1,
4270 Jesenice

E: info@gimjes.si   T: 04 5809 450
I: www.gimjes.s

Gimnazija Jesenice
Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice

E: info@gimjes.si T: 04 5809 450
I: www.gimjes.si

GIMNAZIJA  
JESENICE IZOBRAŽUJE
Splošna gimnazija
Športni oddelek
Maturitetni tečaj 

IZOBRAŽEVANJE  
ODRASLIH:
splošna gimnazija 
maturitetni tečaj –  prijave 
zbiramo do 5. 9. 2017.

USPOSABLJANJE  
IN IZPOPOLNJEVANJE:
jezikovni tečaj nemščine
računalniški tečaj
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Nagradna križanka
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Sklenite Nezgodno 
zavarovanje za otroke za 
šolsko leto 2017/2018
ter izkoristite

10 % popust
prek spleta in 

20 % popust
za veliko družino.

Ugodnosti lahko izkoristite v času trajanja akcijske prodaje nezgodnih zavarovanj za otroke in mlade, ki poteka od 12. 6. do 31. 10. 2017 na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. in prek spletne strani triglav.si. 
20-odstotni popust za veliko družino se prizna ob hkratni sklenitvi vsaj 3 akcijskih nezgodnih zavarovanj za otroke in mlade prek spleta, pri zavarovalnem zastopniku oz. na naših prodajnih mestih. Več na triglav.si.

Pri prečkanju 
ceste pazi tudi 
na kolesarje!

Kuža Pazi varuje, Kuža Pazi svetuje!

Darilo

Ob sklenitvi zavarovanja 
pri zastopniku ali na 
prodajnem mestu 
prejmete darilo: 
zvezek.

Za prvošolčke!
Rumene rutke Kuža Pazi bodo 
tudi letos varovale naše 
najmlajše na poti v šolo in domov. 
Zavarovalnica Triglav jih podarja 
vsem prvošolcem v sodelovanju 
z Mladinsko knjigo. Rutke boste 
prejeli skupaj z revijo  
Ciciban-Cicizabavnik. 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenihpoljinvpisanov
kuponizkrižanke)pošljitedosrede,13.septembra2017,naGorenjskiglas,
Bleiweisovacesta4,4000Kranj.Rešitvelahkooddatetudivnabiralnik 
GorenjskegaglasapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Nagrade:3-kratbonvvrednosti 
40EURzasklenitevzavarovanja 
zaavtoalidom+promocijska 
darilaZavarovalniceTriglav.
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Spomini

Ana Šubic

Vodja Fantov s Praprotna An-
drej Bergant je prvič prestopil 
šolski prag leta 1945 v osnov-
ni šoli na Bukovici: »Ker je 
bila šola med vojno požgana, 
smo imeli dve leti pouk kar v 
veliki kmečki hiši, ki ni bila 
naseljena. Prvi dan in še na-
slednji teden nas je učil uči-
telj, ki je učil že pred vojno in 
je bil znan po vzgojnih meto-
dah s tepežem in zapiranjem 
po pouku. Tudi sam sem do-
živel njegove vzgojne prije-

me. Ker sem doma pozabil 
radirko, me je zlasal in po 
pouku zaprl za eno uro. Po 
takem začetku si lahko pred-
stavljate, da sem dobil odpor 
in strah pred šolo. K sreči so 
tega učitelja kmalu zamenja-
li. Dobili smo mlado učitelji-
co, ki je bila pravo nasprotje, 
bila je dobra kot mama in 
moj strah pred šolo je minil. 
Po dveh letih smo se preselili 
v obnovljeno šolo, prišel je 
strokovno zelo dober učitelj, 
ki nas je znal navdušiti za 
učenje. Meni je vzbudil željo 
po nadaljevanju šolanja na gi-
mnaziji v Škofji Loki, za kar 
sem mu še danes hvaležen. 
Večkrat pomislim, kako je 
lahko že prvi šolski dan uso-
den za otroka, če se sreča z 
nepravim vzgojiteljem in ga 
mora prenašati vse obdobje 
osnovne šole, kar je bil usta-
ljen način šolstva pred drugo 
svetovno vojno.«
Televizijska voditeljica Katja 
Tratnik je prvo šolsko zna-
nje nabirala na kranjski OŠ 
Simona Jenka center. Prve-
ga šolskega dne se ne spo-
mni prav dobro: »Z mami 

sva šli peš do šole in kot pra-
vi, sem bila nad vstopom v 
šolo navdušena. Že sredi po-
letja sem imela vse pripra-
vljeno za šolo. Se mi pa zdi, 
da se je to navdušenje kma-
lu poleglo, v resnici mi šola 
ni bila všeč. Če bi se dalo, bi 
jo kar izpustila. Bolj kot za 
teorijo, sem bila za prakso. 
Tudi v višjih razredih mi je 
bilo dolgčas v šoli. To so bili 
še časi, ko smo morali mir-
no in tiho sedeti za mizo ter 
slediti bolj kot ne suhoparni 
razlagi snovi. Glede na moj 

odprt in živahen karakter je 
bilo to precej težko. Danes 
je podajanje snovi vendarle 
bolj življenjsko ali praktič-
no, z veliko različnimi moti-
vacijskimi pristopi. Veliko 
bolj se skuša upoštevati tudi 
različnost ali učni tip otroka. 
No, saj so bili tudi predmeti, 
ki so mi bili zelo blizu. Na 
primer telovadba, tudi nad 
biologijo sem bila navduše-
na. Tu me ni bilo treba pri-
ganjati k učenju, tudi ocene 
sem imela dobre za razliko 
od drugih predmetov, ko 
sem imela v redovalnici, kot 
pravi moj oči, loterijo oz. 
''vse živo''. Mislim, da sem 
staršema povzročila kar ne-
kaj sivih las. Sem se pa zelo 
rada in tudi uspešno učila, 
ko sem odrasla. Te dni rav-
no razmišljam o tečaju 
nemškega jezika.«
Ana Žontar Kristanc, ljubitelj-
ska kuharica s televizijskih 
ekranov, je obiskovala Osnov-
no šolo Predoslje. »Ker sem 
pred tem tja hodila tudi v vr-
tec, sem bolj ali manj že po-
znala sošolce. Prvega šolskega 
dne se ne spomnim jasno. 

Gotovo sem bila navdušena, 
saj sem imela vedno rada 
družbo, pa tudi v šolo sem 
rada hodila. Bolj imam v spo-
minu prvi dan vrtca, ki se ga 
spomnim še zelo živo – vse do 
oblačil, ki sem jih nosila, saj 
sem ravno dobila nov rdeč 
kompletek. Na osnovno šolo 
imam sicer zares lepe spomi-
ne. Sploh ker me odpeljejo k 
vsakodnevni rutini odhoda z 
najboljšima prijateljema iz 
vasi do šole in potem nazaj. 
Včasih mi je žal, da so nas leta 
in nadaljnje šolanje potegnili v 
različne smeri in smo izgubili 
stik. Ugotavljam, da bi se več-
krat morala spomniti tudi na 
osnovnošolske prijatelje, lepo 
bi bilo skupaj z njimi obujati 
zanimive spomine.«
Radijska novinarka in mode-
ratorka Monika Tavčar je obi-

skovala nekdanjo Osnovno 
šolo Petra Kavčiča, danes 
Osnovno solo Škofja Loka Me-
sto. »Bolj kot na dogajanja v 
razredu in spoznavanja s so-
šolci se ob misli na prvi šolski 
dan spomnim na prvi šolski 
foto utrinek. Zanj je poskrbel 
Jože Oblak, nekdanji direktor 
Kina Sora, ki ga slišite tudi na 
Radiu Sora. Z njegovo najsta-
rejšo hčerko Tino sva bili na-
mreč vseh osem let sošolki in 
super prijateljici. Preden sem 
prvič prestopila šolski prag, 
me je fotografiral pred šolo, 
spomnim se, da sem imela 
lase spete v kitki, eno z rdečo, 
drugo z rožnato pentljo. Še da-
nes se vedno nasmejiva tej fo-
tografiji. Sicer pa imam na 
osnovno šolo same lepe in su-
per spomine. S sošolci se še 
vedno kdaj srečamo.«

Že prvi dan je lahko usoden
Znani Gorenjci so obujali spomine na prvi šolski dan in osnovnošolska leta.

Ana Žontar Kristanc 
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V prihodnosti bodo najbolj iskani poklici na področju 
zdravja in osebne nege.  Srednja šola za farmacijo, koz-
metiko in zdravstvo sledi trendom in se prilagaja potre-
bam na trgu dela, odraslim pa omogoča prekvalifikacije v 
poklice farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biome-
dicine, zobotehnik in kozmetični tehnik. Vsem tem pokli-
cem je skupno delo z ljudmi in za ljudi, za njihovo zdrav-
je, dobro počutje in za kakovostno življenje danes in v 
prihodnosti. Odrasli udeleženci si z znanjem, spretnost-
mi in izkušnjami, ki jih pridobijo v sodobno opremljenih 
laboratorijih, salonih in specialnih učilnicah na šoli, širijo 
zaposlitvene možnosti in postajajo uspešnejši v družbi 
in pri delu. Izobraževanje za odrasle poteka v popoldan-
skem času in ob sobotah, udeležencem pa omogočamo 
tudi pridobivanje mednarodnih izkušenj pri praktičnem 
usposabljanju na različnih partnerskih šolah in pri delo-
dajalcih v tujini. V programu kozmetični tehnik smo kot 
edini v Sloveniji pridobili CIDESCO akreditacijo.

Farmacevtski tehnik pomaga ljudem do boljšega zdrav-
ja, jim svetuje o naravnih zdravilih in pripravlja farma-
cevtske izdelke. Zaposli se lahko v lekarnah in speciali-
ziranih prodajalnah, laboratorijih, v industriji… Tehnik 
laboratorijske biomedicine pregleduje vzorce krvi, 
serumov, urina in drugih telesnih tekočin in pomaga 
zdravniku pri odločitvi za uspešno zdravljenje. Zaposli se 
lahko v hematoloških, mikrobioloških in drugih laborato-
rijih v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, v industriji…  

IZBERITE ODGOVORNE IN USTVARJALNE POKLICE  
ZA SVOJO PRIHODNOST

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
ZDRAVSTVENA POT 1, LJUBLJANA

SŠFKZ -  
ŠOLA ZA  
PRIHODNOST
Vpisujemo v programe izobraževanja 
odraslih (prekvalifikacije) v poklice

FARMACEVTSKI TEHNIK 
Izberite umirjen poklic, ki ljudem pomaga 
ohranjati zdravje in lajšati težave med  
boleznijo in po njej.

TEHNIK LABORATORIJSKE  
BIOMEDICINE 
Izberite odgovoren poklic v zdravstvu za  
dobro ljudi in v korist njihovemu zdravju!

ZOBOTEHNIK
Izberite ustvarjalni poklic, kjer boste izrazili 
ročne spretnosti, smisel za obliko, barvo in 
estetiko, ljudem pa povrnili nasmeh.

KOZMETIČNI TEHNIK 
Izberite razgiban poklic, ki pomaga ljudem do 
lepšega videza, boljšega počutja in zdravja.

INFORMATIVNI DAN 
poteka 4. 9. 2017 ob 15. uri

INFORMACIJE IN VPIS:
SŠFKZ, Zdravstvena pot 1, Ljubljana
01/3007 256 
ssfkz-odrasli@guest.arnes.si
www.ssfkz.si 

Zobotehnik v sodelovanju z zobozdravnikom izvaja 
strokovna dela na področju fiksne in snemne protetike.  
Zaposli se lahko v različnih zdravstvenih ustanovah, v 
privatni zobni tehniki… Kozmetični tehnik pomaga 
ljudem do lepšega videza, boljšega počutja in zdravja. 
Zaposli se lahko v kozmetičnih salonih, wellness in SPA 
centrih, drogerijah… 



Aleš Senožetnik

F
estival Špas na vas, 
ki se je odvijal minu-
li vikend na Javoršici 
pri Moravčah, je tudi 
v svoji tretji izvedbi 

privabil veliko zabave željnih 
obiskovalcev vseh generacij. 
Kako tudi ne, saj so organiza-

torji iz društva Moje pleme 
znova poskrbeli za pester tri-
dnevni program, poln zabav-
nih iger, glasbe in kulinarike. 

»Vsako leto pripravimo 
kaj novega. Letos nas je obi-
skalo združenje motoristov 
Gold Wing Slovenija. Že vče-
raj je skupina Big Foot Mama 
poskrbela za bučno noč, v 

nedeljo pa bodo najbolj na 
svoj račun prišle družine in 
otroci,« je v soboto popoldan 
delček bogatega dogajanja na 
Javoršici opisal predsednik 
društva Moje pleme Sebasti-
jan Kovačič.

Poleg številnih glasbenih 
skupin, ki so vseskozi skr-
bele za prijetno vzdušje, so 
se obiskovalci lahko nasme-

jali zabavnim igram. Poleg 
hitrostnega žretja in pitja, 
so tekmovalci zabavali nav-
zoče z domiselnimi in zaba-
vnimi skoki v blatno vodo. 
Špas na vas pa ima tudi dob-
rodelno noto. Izkupiček pri-
javnin s tekov Špas'n'run so 
namreč namenili socialno 
ogroženim.

ŠPAS NA VAS
Festival Špas na vas tudi v tretji izvedbi ljubiteljev 
glasbe, zabave in kulinarike ni razočaral.

Predsednik društva Moje pleme Sebastijan Kovačič (drugi  
z leve) z delom organizatorske ekipe

Voditeljski par prireditve sta tudi letos sestavljala Natalija 
Verboten in Uroš Bitenc.

Tudi letos so se nekateri lahko zabavali s skoki v blaten 
bazen.

Suzana P. Kovačič

P
lesna zgodba, origi-
nalno Dance Amo-
re, prevedeno pa 
Zapleši ljubezen, 
je prenovljena in 

nadgrajena plesna predsta-
va, ki je z naslovom The 50’s 
show pred leti kar šestkrat 
razprodala Gallusovo dvo-
rano Cankarjevega doma v 
Ljubljani in dvakrat napol-
nila eno največjih kongres-
nih dvoran v Južni Evropi, 
NDK, s kar pet tisoč sediš-
či. Dance Amore je ponovno 
odlična priložnost za izobra-
zbo o plesni kulturi, ponu-
ja zanimiv vpogled v kreativ-
nost sredine dvajsetega sto-
letja ter poudarja neverjet-
ne uspehe, ki so jih sloven-
ski plesalci dosegli v zadnjih 
desetletjih. Plesalke in ple-
salci bodo tako 8. in 9. sep-
tembra slovensko publiko 

osvojili s plesno zgodbo 
pod okriljem produkcijske 
hiše Dolphin Entertain-
ment in režisersko taktirko 
Jurija Batagelja. Umetniški 
vtis bosta dodelala mlada in 
talentirana vokalistka Zala 
Smolnikar v vlogi pretkane 
džezovske pevke in očarlji-
vi pripovedovalec Domen 
Valič, ki je tudi avtor pripo-
vednega besedila predsta-
ve. Gledalci po napovedih 
ustvarjalcev lahko pričaku-
jejo razgibano scenografsko 
podobo, glamurozne kostu-
me, ubrane plesne korake in 
izvrstno koreografijo.

Plesna predstava Dan-
ce Amore se bo v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma 
odvijala 8. septembra ob 20. 
uri in 9. septembra ob 17.30 
in 20. uri v zasedbi Domen 
Valič in Zala Smolnikar, 
Andrej Škufca in Melinda 
Torokgyorgy Škufca, Jurij 
in Jagoda Batagelj, Matej 

Krajcer in Iwona Golczak, 
Peter Majzelj in Maja Ger-
šak, Bojan Fesel in Gordana 
Grandošek Whiddon, Jernej 
Brenholc in Danijela Pod-
gornik Pekič, Krzystof Hul-
boj in Janja Lesar ter plesalci 

modernega plesa, džeza in 
hip-hopa Petra Ravbar, Aljo-
ša Möderndorfer, Karin 
Putrih, Nika Horvat, Tjaša 
Žibert, Jan Marolt, Tim Kle-
menčič in Miha Furlan. 

Vsebina plesne zgodbe

Piše se leto 1947. Kulisa je 
Veliko jabolko, mesto pre-
poroda in veličastnih prilož-
nosti. Svet se ponovno opti-
mistično prebuja in obro-
bje Brooklyna še nikoli ni 
bilo tako živahno. V vrelišču 
ustvarjalnega talenta se sre-
čujejo posamezniki iz raz-
nolikih okolij, pestrih profi-
lov in nacionalnosti. Vpeti 
v hitro spreminjajoče okoli-
ščine se srečujejo s številni-
mi izzivi, ki tvorijo vrtinec 
čustev in plesne pripovedi. 
V mozaik zgodb so združeni 
nastopi plesnih duetov, pre-
pleteni s točkami drugih ple-
snih formatov, začinjenih z 
zapeljivim vokalom. Zgodba 
združuje ljubezen, dramati-
čne posledice tragične zmo-
te, grozo krvavega umora in 
humor živahnih uličnih kara-
kterjev. Vse to spremlja pale-
ta vseh desetih latinskoameri-
ških in standardnih plesov s 
privlačnimi figurami argen-
tinskega tanga, ritmične sal-
se in energičnega swinga.

V kabinetu predsednika 
republike Boruta Pahorja so 
o prevzemu častnega pokro-
viteljstva zapisali, da gre za 
projekt, ki vključuje najime-
nitnejše plesalce latinsko-
ameriških in standardnih 
plesov iz Slovenije in tujine. 
Nastopajoči so plesni ume-
tniki svetovnega slovesa, ki 
dokazujejo, da ples povezu-
je in združuje ljudi. To pod-
pira tudi predsednik Pahor.

ZAPLEŠI LJUBEZEN
Plesna predstava Dance Amore se v novi preobleki in v družbi zvenečih imen osmega  
in devetega septembra vrača na odrske deske Cankarjevega doma. Častni pokrovitelj predstave  
je predsednik Borut Pahor. 

Piše se leto 1947. Kulisa je Veliko jabolko, mesto preporoda in veličastnih priložnosti.  
Svet se ponovno optimistično prebuja in obrobje Brooklyna še nikoli ni bilo tako  
živahno. / Foto: arhiv organizatorja

Jagoda in Jurij Batagelj 
sta prizor iz predstave 
odplesala ob dnevu odprtih 
vrat pri predsedniku 
Republike Slovenije. 
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PESMI MLADIH

Janez Logar

Š
e pred tridesetimi 
leti je ta naravna 
lepotica veljala za 
deželo ribičev in 
kmetov. Danes se 

zelo hitro razvija turizem, 
ki predstavlja 35 odstotkov 
bruto družbenega proizvoda 
(BDP) na prebivalca – Hrva-
ški predstavlja turizem 26 
odstotkov BDP-ja, Sloveni-
ji 12. Primanjkuje jim delo-
vne sile, zato prihajajo na 
delo Poljaki, Latvijci, Litovci, 
študentje iz Španije, Franci-
je …, ni pa tam delavcev iz 
republik nekdanje Jugosla-
vije. Vzrok za visoke cene za 
tujce je tudi njihova visoko 
cenjena krona. Sami so gos-
podarji svoje valute in z njo 
delajo, kot hočejo. Leta 2008 
so bili pred bankrotom drža-
ve, cena krone je močno pad-
la in postali so poceni dežela 
za tujce. Tako smo od 2008 
do 2011 za spanje plačali 25 
evrov na osebo, danes pa pet-
deset na osebo (samo span-
je, brez zajtrka, ponekod 

še brez rjuh – zgolj s spal-
no vrečo). Islandci zaradi 
povečanega števila turistov 
in močno povečanih koli-
čin evrov v državi ne tiskajo 
novega denarja. Situacija je 
popolnoma obrnjena, kot je 
bila v Jugoslaviji v osemde-
setih letih prejšnjega stolet-
ja. Takrat je vrednost dinar-
ja padala in smo hitro kupo-
vali devize, da smo obdrža-
li vrednost denarja. Islandci 
imajo radi svoje krone – vsa-
ko leto za svojo krono dobijo 
več tujega blaga, v tujino lah-
ko potujejo vsako leto cene-
je, uvoženo blago je zan-
je poceni. Večino prome-
ta opravijo z bančnimi kar-
ticami, da je vse legalno in 
odvedeni davki. Pa vendar se 
domačini niso branili evrov, 
celo malo so »barantali«, ko 
sva rekla, da ne potrebujeva 
računa.

Vsi, ki tja potujemo, pla-
čamo vsako leto več. Danes 
je najdražja država v Evro-
pi. Skandinavija je nasploh 
precej draga, tu pa je vse še 
nekoliko dražje. Verjetno 
si oni mislijo: mi tu živimo 

dobro in umirjeno, vi pa pla-
čajte, če želite gledati našo 
naravo in naš način življe-
nja. Država zaradi poveča-
nega trošenja turistov pobe-
re več davkov. Pospešeno 
gradijo dodatno turistično 
infrastrukturo, npr. ceste 
in telekomunikacije, tune-
le, nova letališča. Živijo dob-
ro in storitve drago zaraču-
najo tujcem. V času finanč-
ne krize so nagnali bankir-
je, ki so povzročili skorajšnji 
finančni propad države. Bri-
tancem in Nizozemcem, ki 

so vlagali v njihove propadle 
banke, pa so rekli, da je bila 
to njihova odločitev in da jim 
ne bodo vrnili bančnih vlog. 
Ob izbruhu vulkana 2010 
so jim sporočili: »We don't 
have cash, we can send you 
ash.« (Denarja nimamo, 
lahko vam pošljemo pepel.) 
Še nekaj cen: kapučino: 5 
evrov, pivo: 10 evrov, nava-
dna majica: 30 evrov, mali 
sendvič: 10 evrov, ogled 
kitov z ladjo: 90 evrov, ple-
ten pulover iz domače volne: 
200 evrov.

Islandija (2)

ZELO DRAGA DRŽAVA

Gore z ravnimi vrhovi – teža ledenika je namreč večini gora 
zravnala vrhove.

Vestmanski otoki so biser med biseri. 

Kirkjufell, kjer se v plasteh gore vidi geomorfološki 
nastanek dežele. Njeno ime pomeni »gora cerkev«.

Skogar, kjer na istoimenski reki najdemo več kot dvajset slapov. 
Ogled vseh naravnih znamenitosti je za zdaj še brezplačen.

Mavrica

Ti sjajni obok narave,
vse tvoje barve prelivajoče zdrave
odsev gozdov so in zelene trave,
odsev morja in belih cest,
neba jasnine in bleščečih zvezd.

Le tvoj je lok enkraten – brez napake
človeku dano ni, da bi posnemal te.
Pogosto z vodo izpiramo roke,
»mogoče« pranja bolj potrebne so glave,
kjer uničujoče misli se pode?

Vsaj upajmo, da čez stoletje dve
ostale barve tvoje bodo iste,
pogoj za to so vode čiste.
Kaj prali bomo v njih ljudje –
»vso srečo um« – drugače kaj se ve.

Ado

Naj povem, da sta pesmi Roži metulj in današnja Mavrica 
izpod peresa pokojnega očeta bralca, ki je pesmi posre-
doval. Kot pravim, pesem ostane za vedno. »Odsev morja 
in belih cest, neba jasnine in bleščečih zvezd.« Meta

V teh dneh že potekajo vpisi v program Brainobrain tudi v 
kranjskem centru Brainobrain. Z omenjenim programom 
se sicer otroci lahko ta teden seznanijo na poletnih delav-
nicah v prostorih stare trgovske šole na Župančičevi ulici 
22 v Kranju. Delavnice bodo potekale do četrtka od 17. 
do 19. ure. Za otroke so pripravili raznovrstne dejavnosti, 
ki spodbujajo miselno aktivnost, pri kateri sodeluje tako 
leva kot desna polovica možganov. Za mlajše udeležence 
pa so pripravili lažje miselne naloge in igre ter izdelavo 
preprostejših igrač.

Poletne delavnice programa Brainobrain

Mateja Rant

N
a sobotni dela-
vnici, ki so jo 
poimenovali 
Hrambnica, so 
iz odpadne kar-

tonske embalaže in tekstilnih 
odpadkov ter papirja ustvar-
jali koristne izdelke za hram-
bo in organiziranje predme-
tov. Na delavnici se je zbralo 
deset udeležencev, ki so izde-
lali vsak svoj zabojček in še 
kakšnega za povrh. Glede na 
to, da so bili med udeleženci 
predvsem otroci, so nastale 
predvsem lične škatle za šol-
ske potrebščine, je pojasnil 
Tine Hafner, ki je otrokom 
pomagal pri ustvarjanju. 

Delavnica je potekala pod 
vodstvom Ane Bassin, ki 
se kot kreativka že vrsto let 
ukvarja z ustvarjanjem izdel-
kov iz odpadnih materialov, 
pri izvedbi sta ji pomagala 
Lilijana Bassin in Tine Haf-
ner. »S tovrstnimi dogod-
ki želimo sporočiti, da pred-
meti, ki jih ne potrebujemo, 

niso smeti, ampak jim s 
preprostimi in inovativni-
mi rešitvami lahko damo 
novo uporabnost,« je poja-
snil Tine Hafner. V gospo-
dinjstvu se namreč vsakod-
nevno srečujemo s karton-
sko embalažo, ki jo zelo hitro 
zavržemo, ravno zaradi krat-
ke uporabne dobe pa se sko-
raj nič ne obrabi. Škatlicam 

in drugim kartonskim izdel-
kom so na sobotni delavnici z 
odpadnim tekstilom vdahni-
li novo življenje in tako raz-
bili mit, da vsaka prazna kar-
tonska škatla sodi v zabojnik 
za odpadni papir in da je vsak 
predal namenjen temu, da 
skrijemo njegovo razmetano 
vsebino, so poudarili priprav-
ljavci delavnice. 

V nedeljo pa so se otroci v 
Kavarni Vahtnca lahko pri-
družili delavnici animaci-
je pod mentorstvom Tonija 
Mlakarja in Domna Dolen-
ca. Otroci so naprej spozna-
li vse postopke pri nastan-
ku animacije, posamezne 
izdelke pa so na koncu zdru-
žili v risanko, avtorji katere 
so bili vsi udeleženci. 

UPORABNI »ODPADKI«
V okviru festivala Pisana Loka so pripravili tudi pester otroški program. V soboto so otroci lahko 
sodelovali v Jadranovi ustvarjalnici, v nedeljo pa ustvarjali risanko na delavnicah animacije.

Na Jadranovih ustvarjalnicah so izdelovali zabojčke za hrambo predmetov. / Foto: Primož Pičulin
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Jože Košnjek

F
estival Avsenik, ki 
je bil letos že četrtič 
in se je s tremi kon-
certnimi večeri pod 
šotorom naspro-

ti gostilne Avsenik v Begun-
jah končal v nedeljo, je nekaj 
posebnega. Odvija se v kraju, 
kjer sta se rodila brata Slavko 
in Vilko in kjer sta tudi zače-
la svojo edinstveno ustvarjal-
no glasbeno pot, zato Avseni-
kove viže tod odmevajo dru-
gače, bolj domače kot kje 
drugje. Organizira ga druži-
na Avsenik, ki sodeluje tudi 
v programu. Ansambel Saša 
Avsenika je bil tudi letos 
vodilni ansambel. Z njim je 
zaigral vrhunski kitarist Gre-
gor Avsenik, oče Saša Avse-
nika, družinski krog pa sta 
sklenila pevka Monika Avse-
nik, Saševa sestra, in pia-
nist Blaž Avsenik, sin Slavka 
Avsenika mlajšega. Na fes-
tivalu so igrali vedno mlade 
viže bratov Slavka in Vilka ter 
Gregorja in Slavka Avsenika 

mlajšega. Sašo Avsenik se je 
izkazal tudi kot moderator 
prireditve skupaj s Hubijem 
Aschenbrückerjem, Betko 
Šuhel Mikolič in Francijem 
Podbrežnikom Solčavskim. 
Festival je tudi primer dob-
rega sodelovanja Avsenikove 
hiše z lokalnim okoljem, tako 
s Krajevno skupnostjo Begu-
nje kot z Občino Radovljica. 

Tridnevna prireditev je 
bila parada izvrstnih izva-
jalcev Avsenikove glasbe, ki 
je navdušila blizu štiri tisoč 

ljudi iz Slovenije in tujine. 
Na odru so poleg Ansambla 
Saša Avsenika in Gregorja 
Avsenika ter Monike in Bla-
ža Avsenika igrali in peli Alp-
ski kvintet, ki je Vilku Ovse-
niku v spomin zaigral nes-
mrtnega Pastirčka (solist pa 
je klarinetist Franjo Maček), 
ansambli Die Mooskirc-
hner, Lechner Buam, Die 
Geininger, Hišni Ansam-
bel Avsenik, Gregorji, Mod-
rijani, Avsenikov pevski ter-
cet Jožica Kališnik in Jožica 

Svete ter Alfi Nipič, Veseli 
svatje, Poskočni muzikanti, 
Veseli Begunjčani, Kvintet 
slovenskih deklet in Sloven-
ski muzikantje. Na Avseni-
kovem festivalskem odru so 
bili tudi pevka Stefanie Her-
tel, folklorna skupina Iskra-
emeco iz Kranja, harmoni-
kar Blaž Potočnik in pevec 
Oto Pestner, ki sicer poje pri 
Alpskem kvintetu. 

Naslednji, peti festival, ki 
bo tudi jubilejni, bo konec 
avgusta leta 2019.

FESTIVAL AVSENIKOVE GLASBE
Dvajset glasbenih skupin in posameznikov je konec tedna pelo in igralo na četrtem Festivalu Avsenik v 
Begunjah, na katerem so se poklonili tudi spominu na nedavno umrlega Vilka Ovsenika.

Festival je bil tudi spomin na nedavno umrlega Vilka Ovsenika. Alpski kvintet mu je v 
spomin zaigral Slavkovega in njegovega Pastirčka. / Foto: Gorazd Kavčič

Festival se je začel z Golico. Z njo je tudi Slavko začenjal 
vse svoje nastope. Na sliki sta Sašo Avsenik in basist Aleš 
Jurman. / Foto: Gorazd Kavčič

Sašo Avsenik in Sandra Katharina Hohn iz Berga v Nemčiji, 
agentka Ansambla Saša Avsenika na nemškem govornem 
področju, ki že od leta 1987 sodeluje z Avseniki. 

V sredo, 16. avgusta 2017, sta na Bledu zakonsko zvezo 
sklenila Jure Lombar in Mateja Pretnar. V petek, 18. avgus-
ta 2017, sta na Bledu zakonsko zvezo sklenila Gregor Jarko-
vič in Teja Zalar, na Brdu pri Kranju pa sta se poročila Edin 
Omanović in Jesenija Marić. V soboto, 19. avgusta 2017, 
so na Bledu zakonsko zvezo sklenili Aleš Jere in Brigita 
Berdajs ter Matjaž Marolt in Polona Dolenc, v Kranju so se 
poročili Janez Resnik in Selma Dulić ter Borislav Stojnić in 
Anja Grašič, na Zgornjem Brniku Jurij Jančar in Sejida Diz-
darević, na Brdu pri Kranju Marko Levačič in Janja Kadunc 
ter Matej Gačnik in Polonca Petrič, na Zgornji Beli Dragan 
Šutić in Neža Perkovič, na Gradu Jernej Žunič in Tinkara 
Vovk, v Škofji Loki Klemen Lušina in Darja Berce, na Viso-
kem pri Poljanah pa Mohor Čarman in Barbara Bromše. V 
soboto, 26. avgusta 2017, so v Škofji Loki zakonsko zvezo 
sklenili Franci Svoljšak in Maja Hrastar, Uroš Cankar in 
Maja Pokorn ter Simon Demšar in Katarina Fajfar.

Mladoporočenci

Domžale – Kot vsak zadnji konec tedna pred začetkom 
novega šolskega leta je tudi letos na glavni ploščadi pred 
Vele v Domžalah potekal tradicionalni, že enaindvajseti 
Etno rock festival. V petek so z glasbo deževne oblake 
preganjali Družina Juvan, Tzigano Brutallo, Jeanette in 
zasedba Kontrabant, ki ostaja gonilna sila in stalnica raz-
gibanega festivala, dan kasneje pa so oder zasedli Andrej 
Omejc in Teja Komar ter skupine Sod diha, Same babe in 
Neozbiljni pesimisti. Vsi nastopajoči so v svojih nasto-
pih, polnih pozitivne energije, uspeli navezati sinergijo 
s številnimi obiskovalci, ki so se zbrali pred odrom, ter 
kot vedno pregnali temačne oblake, ki so grozili festivalu. 
Le ta je v vseh teh letih postal nezgrešljiva tradicionalna 
stalnica poletnega dogajanja v Domžalah in organizatorji 
obljubljajo, da bo tako tudi v prihodnje.

Etno rok ritmi pregnali dež

Barvita zasedba Kontrabant je stalnica Etno rock 
festivala v Domžalah. / Foto: Primož Pičulin
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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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Da v Radovljici kulinarične razvade igrajo še kako 
pomembno vlogo, ugotavljamo vsakič znova. Poletne 
večere ob četrtkih, ki so se sicer že zaključili, so 
osvežili tudi z glasbenimi nastopi. Pravzaprav so jih 
celo poimenovali Četrtkove osvežitve na trgu. Na 
enem tovrstnih večerov smo naleteli na nasmejano 
žensko družbo, predstavnice radovljiškega turizma in 
gostinstva, med katerimi je Nataša Mikelj (na sredini), 
direktorica Turizma in kulture Radovljica, avgusta 
praznovala rojstni dan. Natančneje 16. avgusta. Sedaj 
45-letno Natašo redko srečamo nenasmejano, vedno 
je polna energije in novih idej za radovljiški turizem ji 
ravno tako ne primanjkuje.

»Sončica«
Spoštovani, rada bi vas vpra-
šala, kako kaže glede moževih 
kreditov. Ne razumeva se več 
najbolje. Rekla sem mu, da 
zame ne obstaja več. Kaj bo z 
nama in otroki? Tudi v službi 
pritiskajo name, da moram 
dokončati visokošolski študij 
oz. potrebujejo diplomo. Pa 
še glede zdravja me zanima, 
trudim se pri vsem tem, da 
bi ostala čim bolj pozitivna. 
Nimam ne prijateljic in ne 
prijateljev. Za hčerko me tudi 
zanima. Ima fanta že kar 
nekaj časa. Ali ji bo uspelo v 
jeseni maturirati in kako bo 
glede študija naprej?
Imate kar težko zgodbo in 
upam, da mi bo uspelo odgo-
voriti na vse vaše tegobe in 
da vaša zgodba postane vsaj 
malo lažja. Če najprej pogle-
dam slabo finančno stanje, 

ki je posledica moževih odlo-
čitev. Čez noč se zadeva ne 
more urediti, a tam v roku 
nekaj mesecev, ob koncu še 
tega leta ali kmalu v začetku 
novega se vam račun odblo-
kira in s tem boste veliko 
lažje zadihali. Povezano z 
možem se vidi tudi razprava 
na sodišču, ki na neki način 
tudi za vas osebno prinaša 
dobre spremembe. Hiša, v 
kateri živite, vam ostane ozi-
roma ne bo prišlo do tega, 
da vam jo banka odvzame. 
Glede vašega zakona nika-
kor ne najdem lepih besed 
in zato je tudi moja napoved 
glede tega slaba, no, kakor se 
vzame, saj – roko na srce – 
od tega zakona nimate čisto 
nič dobrega. Ne samo da ste 
zaradi njega v taki situaciji, 
ampak tudi po čustveni liniji 
imate same padce. Strinjam 

se z vami, da je patološki laž-
nivec, kar pomeni, da svojim 
lažem tudi sam verjame in na 
koncu niti ne ve, kaj je sploh 
res in kaj ne. To vajino zgod-
bo boste kmalu zaključili, 
saj boste spoznali, da vam 
bo brez njega veliko bolje 
kot sicer. Razumljivo je, da v 
službi pritiskajo na vas glede 
izobrazbe, pa tudi sami ves-
te, da brez nič in vašega vlo-
žka ne morete napredovati. 
V naslednjem letu vidim, da 
boste zavihali rokave pa tudi 
s finančnega vidika ne bo 
več taka težava, da naredite 
diplomo. Pri zdravju vam ne 
vidim nič posebnega ali da 
bi vas morala na kaj opozo-
riti. Težave, ki jih sicer imate, 
so vse povezane s stresom, 
ki ga vsak dan sproti doživ-
ljate. Stresa kmalu ne bo več 
in zato se boste na splošno 

počutili veliko, veliko bolje. 
Poznam rek, ki pravi, da je 
svet okrogel zato, da ga lahko 
obkroža prijateljstvo. Okoli 
sebe potrebujemo ljudi, ob 
katerih se dobro počutimo. 
V svojem svetu se počutite 
izgubljeno, zato ste se vede 
ali nevede izogibali ljudem, 
ki bi lahko postali vaši prija-
telji. Nikoli ni prepozno in 
kmalu prihaja čas, ko boste 
sposobni okolico sprejeti 
v svoje življenje. Hčerka je 
res utrujena in žalostna, 
največji razlog tega stanja 
vidim v njeni zvezi, v kateri 
ni tako, kot bi moralo biti. V 
roku pol leta jo čakajo lepe 
spremembe, tudi na podro-
čju šolanja ji bo šlo vse po 
načrtu. Starejši sin bo prišel 
na pravo pot, saj je pozitiven 
in dober po srcu. Želim vam 
vse dobro.

Bralko pod šifro Zdravje 
zanima zdravje, ker se zad-
nje čase počuti zelo slabo. 
Njene karte so Nekaj denar-
ja, Veselje, Neiskrenost, 
Nesreča, Otrok, Vdovec, 
Sreča. V karti Nekaj denar-
ja se vedno nekaj skriva in 
moramo biti pozorni, kaj 
nam v dani situaciji karta 
hoče povedati. Nekaj se 
dogaja, kar je očem nevidno, 
seveda pa ne smemo takoj 
sprožiti alarma, ker je to v 
bistvu pozitivna karta. Vese-
lje je vedno veselje in dobra 
volja. Neiskrenost je včasih 
težko razložiti, saj ima zelo 
veliko pomenov. Ker bralko 
zanima zdravje, se v tej karti 
skrivajo tudi zdravila, ampak 
ker je poleg karta Veselje, to 
težko pride v poštev. Tokrat 
ta karta prinaša zgolj skrbi. 
Naslednje tri karte skupaj bi 
razložila takole; da je bralka 
v srednjih letih, na primer 
malo čez petdeset, in da ima 
že odrasle otroke. In ravno 
tukaj je skrita težava, zaradi 
katerih je njeno počutje tako 
slabo. Osamljenost je tista, 
ki se neguje in vztraja pri njej, 

ker ne vidi daleč naprej, zgolj 
le tisto, kar se tisti trenutek 
dogaja. Občutek, da te nihče 
več ne potrebuje. Otroci gre-
do vedno svojo pot naprej, 
težko pa je to čez noč spre-
jeti. Bralka je čustveno zelo 
dovzetna in zato to še bolj 
občuti kot nekako izdajo in 
da je nimajo več radi. Zadnja 
je karta Sreča, zanjo vemo, 
da prinaša samo dobro. 
Bralki bo uspelo nazaj pois-
kati svoje življenje, ne bo več 
osamljena in zato tudi ne bo 
več težav, ki jih ima. Na nas-
lov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 40 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 12 dečkov in 14 deklic, tudi 
par dvojčkov. Najtežja je bila deklica s 4330 grami, najlažja 
deklica pa je tehtala 1220 gramov. Na Jesenicah se je rodi-
lo 10 dečkov in 4 deklice. Najtežja deklica je tehtala 4830 
gramov, najlažja deklica pa 2460 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

S
kupaj z Zvezo prija-
teljev mladine Lju-
bljana Moste-Polje 
so Ljubljanske mle-
karne ob petdeset-

em rojstnem dnevu Alpskega 
mleka peljale petdeset otrok 
iz vse Slovenije na tabor ozi-
roma kar ustvarjalne počitni-

ce v Kranjsko Goro. 
Otroci so bili nastanje-

ni v počitniškem domu Vili 

Šumici, da pa so bile poči-
tnice čim bolj zabavne in 
ustvarjalne so za njih prip-
ravili zanimiv program, ki 
je zajemal izlete, obilo krea-
tivnih in ustvarjalnih dejav-
nosti ter delavnic – tudi na 
temo mleka ter aktivnosti v 
naravi. Spoznavali so goz-
dno floro in favno, se ob 
vročih dneh kopali v Jasni, 
tudi supali na jezeru. Da je 
bilo veselje počitnikarjev še  
večje, pa jih je ob začetku 
njihovega sedemdnevnega 

po  čitnikovanja obiskal tudi 
Žan Košir. Ko je najbolj-
ši slovenski deskar na sne-
gu prispel na dvorišče Vile, 
otroci navdušenja niso skri-
vali. Glasno so omenjali nje-
govo ime in se veselili sni-
denja. Pripravili pa so mu 
prav posebno druženje, ki 
je potekalo kot živahna novi-
narska konferenca, na kateri 
so mu zastavili nešteto vpra-
šanj. Zanimalo jih je prav 
vse: od njegovih začetkov in 
prve medalje do treningov 

in vsega, kar počne v pros-
tem času. Če otroško razpo-
sajeno družbo obišče zna-
no športno ime, potem brez 
podpisovanja ne gre, Žan pa 
je od otrok v zahvalo dobil 
zapestnico prijateljstva. Za-
pestnice se je še posebno 
razveselil, saj ga bo spomin-
jala na dan, ki ga je preživel 
z otroki. Otroci so ga s svojo 
energijo navdušili in na kon-
cu je s fanti igral še nogomet. 
O obisku pravi, da je podoži-
vel čas, ko je bil mlajši. 

ZA ROJSTNI DAN JIH JE 
OBISKAL ŽAN KOŠIR
Kranjska Gora je gostila prvi »mlečni tabor«, na katerem je počitnikovalo petdeset otrok iz vse 
Slovenije. Obiskal jih je tudi znani slovenski deskar na snegu Tržičan Žan Košir.

Otroci so Žanu Koširju zastavili nešteto vprašanj. / Foto: arhiv organizatorja
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Nagrade:  3-krat majica Festival športa Kranj

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,  
13. septembra 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.
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Ameriška pevka Taylor Swift (27) je izda-
la težko pričakovano pesem z naslo-
vom  Look What You Made Me Do. To 
je prva pesem z njenega šestega studij-
skega albuma Reputation, ki bo izšel 10. 
novembra. Pevka, ki je znana po tem, 
da osebne izkušnje zlije v svoje pesmi, 

v pesmi poje o novi Taylor, ki se je zaradi določenih oseb 
zelo spremenila in postala druga oseba. Tudi videospot 
pesmi je precej bolj drzen in mračen, kot smo jih bili od 
pevke vajeni do sedaj.

Taylor Swift vedno bolj drzna

Igralec Miles Teller (30) je med zabavno 
safari avanturo za roko zaprosil svoje 
dolgoletno dekle Keleigh Sperry (25). 
»Ne morem verjeti, da je zadnje Sperry-
jevo dekle zaročeno. Rada vaju imam in 
sem vesela za novo poglavje vajine lju-
bezenske zgodbe,« je pod fotografijo, na 

kateri Keleigh kaže zaročni prstan, tik ob njej pa leži lev, 
zapisala njena sestra in delila fotografijo na Instagramu.

Safari sta izkoristila za zaroko

Zaradi raka je umrl igralec Jay Thomas, 
znan predvsem po vlogah v humoristič-
nih serijah Na zdravje in Murphy Brown. 
Star je bil 69 let. Bil je dvakratni dobitnik 
emmyja, njegova prva vloga pa je bila v 
seriji Mork in Mindy. V svoji dolgoletni 
karieri je zaigral tudi v filmih Orli pravi-

ce, Hollandov opus in Porodni krči, leta 2013 pa je posodil 
glas liku v animiranem filmu Underdogs ter zaigral v seriji 
Ray Donovan.

Poslovil se je igralec Jay Thomas

Zvezdnica serije Oh, ta sedemdeseta 
Laura Prepon (37) in igralec iz filma Za 
vsako ceno Ben Foster (36) sta prvič pos-
tala starša. Da se jima je rodila hčerka, je 
potrdila revija People, medtem ko druge 
informacije o novorojenčici in novope-
čeni mamici za zdaj niso znane. Igralca 

sta se zaročila oktobra lani, januarja pa sta sporočila, da 
pričakujeta otroka.

Hčerka za Lauro in Bena

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Žal opažam, da je 
Kranska kuhna 
na začetku obe-
tala, sedaj pa kot 
da bi ideja zvode-

nela. Nekaj malega stojnic 
in malo dejanskih kupcev, 
več gledalcev in radovedne-
žev. Takšen je bil moj sobo-
tni vtis. Res pa je, da je bila 
ura točno poldne, ko sem se 
sprehodila skozi mesto in je 
sonce že zelo grelo. 

Sem ter tja si je kdo privoš-
čil hamburger, kupil zavojček 
razvpitih Karimovih makro-
nov. Bile so stojnice z vinom, 
pa taka s pivom, zdravimi 

napitki in smutiji. Igor Šar-
šanski alias »kralj nudeljcev« 
je pripovedoval okusno zgo-
dbo o domačih testeninah, 
razpoložena in nasmejana 
sta bila Matičkova Bojan Čer-
nelč in Mojca Mežek; fanta in 
dekleti iz Kaosa okusov pa so 
se oglasili iz Škofje Loke. Sicer 
tokrat niso bili edini ponudni-
ki hamburgerjev, a imena iz 
ponudbe so bila izvirna in slo-
venska. Lahko ste si privoščili 
kranjskega šefa ali pohanega 
pšan’ca, napitek s prav pose-
bnim, rožnim okusom pa so 
mladi poimenovali kranjska 
frajla. 

Stari del mesta je živel 
z glasbeniki in udeležen-
ci Jazz kampa Kranj, ki so 

nastopali na različnih loka-
cijah, kar je sobotnemu 
dopoldnevu v mestu resnič-
no dalo poseben čar. Prislu-
hnili smo lahko zvoku sak-
sofona, kitar, belih in črnih 
tipk; izjemni barvi glasu 
nežne in naravne rdečelas-
ke; umirjenosti in prefinje-
nosti trobente Gregorja Gra-
šiča. Po vsem mestu so bile 
terase lokalov in kavarn pol-
ne, a od Maistrovega trga do 
zadnjega lokala v mestu je 
bilo to še toliko bolj opazno. 
Prešernova ulica je brbotala 
od obiskovalcev, tudi turis-
tov. Pred Luštarijo je simpa-
tična Mija Rotar v rdeči pika-
sti obleki kuhala Krpano-
vo kavo. Kot kaže, se je črni 

napitek med Gorenjci dobro 
usidral.

Za navdušence starega »ple-
ha«, če se malce bolj hudomu-
šno izrazimo, pa se je tokrat 
našlo tudi lepo število lepot-
cev iz preteklosti, ki je na trg 
pred Prešernovo gledališ-
če privabilo tudi meščansko 
gospodo iz pesnikovih »caj-
tov«. Zvedavo si je ogledova-
la stare in še starejše mode-
le prevoznih sredstev ter se 
(igralsko) čudila. Nekate-
ra vozila so pritegnila z do 
potankosti predelano notra-
njostjo, druga z zunanjim 
zloščenim videzom, tretja že 
samo z znamko avtomobi-
la. Med njimi se je našel tudi 
takšen z napisom: Na prodaj. 

ŽIVAHEN ZAKLJUČEK
Poletje se sicer še ne poslavlja, a sobotno dopoldne je bilo eno živahnejših v Kranju. Verjetno je k temu 
pripomoglo lepo vreme, zagotovo pa sta svoje doprinesla tudi Jazz kamp Kranj in Kranska jazz kuhna.

Na ulici smo srečali številne nove in stare obraze. Med 
njimi smo prepoznali tudi Kranjčana Tonija Humarja.

Kranj je med 18. in 27. avgustom gostil Jazz kamp Kranj 
2017, ki združuje učenje in koncerte.

Pred Starim Mayerjem so zveneli saksofoni. Gregor Grašič

Starodobniki so pritegnili zanimanje. Oglasila se je celo meščanska gospoda.

Lea Drekonja (21) je sicer Preddvorčanka, a tokrat smo 
jo srečali na sobotni Kranski kuhni v ekipi škofjeloškega 
Kaosa okusov, kjer nam je nasmejana predstavila enega 
njihovih burgerjev. / Foto: A. B.
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Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, nadevan piščanec, 
pečen krompir, zelena solata, zavitek z breskvami; večerja: 
narezek s siri in grozdjem, francoska štruca, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: zrezki iz sesekljane kuhane govedine, 
pražen krompir, zeljna solata, marelični kompot; večerja: njoki 
z gorgonzolo in smetano, osoljen paradižnik
Torek – kosilo: zelenjavna juha s kosmiči, kuhani skutni štruklji 
s pehtranom, slivov kompot; večerja: na slanini dušena blitva 
z jajci na oko, čebulni kruh, jogurt
Sreda – kosilo: telečja rižota z grahom, rdeča pesa v solati, 
kupa s skuto in breskvami; večerja: špinačni cmoki s sirom, 
endivija v solati
Četrtek – kosilo: prežganka, z jajčevci nadevane paprike, pire 
krompir, jogurt; večerja: s praženimi piščančjimi jetrci nade-
vane palačinke, kumarična solata s kislo smetano
Petek – kosilo: korenjeva juha, blitva s krompirjem po dalma-
tinsko, ocvrti osličevi fileji po dunajsko, nektarine; večerja: 
zdrobov praženec, slivov kompot, drobno pecivo
Sobota – kosilo: goveji golaž, krompirjevi njoki, stročji fižol v 
solati, pehtranovo pecivo; večerja: piščančje peruti na žaru, 
pečena paprika, narezan paradižnik, lepinje, jogurt

Zavitek z breskvami

Potrebujemo: navadno vlečeno testo, 1 kg breskev, 10–15 dag 
masla ali margarine, 10 dag drobtin, sladkor, 1 vaniljev sladkor, 
po želji tudi malo kardamoma. 
Razvlečeno testo posujemo z na maslu prepraženimi drobti-
nami, narezanimi breskvami in sladkorjem. Zvijemo in spe-
čemo zlato rjavo v namaščenem pekaču.

Špinačni cmoki s sirom

Potrebujemo: 50 dag špinače, 25 dag kuhanega krompirja, 1 
jajce, 1 čebulo, 5 strokov česna, 10 dag naribanega sira, sol, 
poper in moko.
Čebulo prepražimo, dodamo sesekljano špinačo, strt česen, 
dušimo nekaj minut, solimo in popramo ter ohladimo. Kuhan 
krompir pretlačimo, zmešamo s špinačno maso in primešamo 
še nariban sir. Nato dodamo toliko moke, da dobimo testo, iz 
katerega lahko oblikujemo cmoke. Skuhamo jih v slani vodi. 
Kuhane cmoke potresemo s sirom, parmezanom ali masle-
nimi drobtinicami in ponudimo s solato.

Z jajčevci nadevane paprike

Potrebujemo: 6 podolgovatih paprik, za nadev pa 2 jajčevca, 
5 strokov česna, 5 dag naribanega sira, 2 jajci, 2 žlici drobtin, 
2 žlici kisle smetane, sol, poper, peteršilj.
Paprike očistimo, napolnimo z nadevom in spečemo v na-
maščenem pekaču v pečici. 
Nadev: jajčevce spečemo v pečici ali skuhamo v vodi (v 
vsakem primeru neolupljene). Nato jih olupimo, ožamemo 
tako, da odstranimo peške in jih zmečkamo. Primešamo 
sesekljan peteršilj, poper in vse preostale sestavine ter na-
devamo paprike.

Vaniljeve kocke s sadnim prelivom
Krhko piškotno dno, va-

niljeva krema in osvežujoča 
plast jagodičevja. 

Za pripravo vanilje-
vih kock potrebujemo: za 
piškotno dno: 400 g nava-
dnih keksov, 150 g masla, 50 
ml kave; za kremo: 1 l mle-
ka, 4 praške za vaniljev pu-
ding, 400 g grškega jogurta, 
400 g kisle smetane, 2 vani-
ljeva sladkorja, 350 g slad-
korja; za sadni preliv: 0,5 kg 
robidnic ali drugega jagodi-
čevja, 10 listov želatine, 1 dl 
vode, sladkor po okusu.

Najprej pripravimo 
piškotno dno: piškote zdro-
bimo in jih zalijemo s stop-
ljenim maslom in s še vročo 

kavo. Premešamo in vse sku-
paj nadevamo v pekač. Maso 
dobro pritisnemo ob dno, da 
se drobtine sprimejo.

Priprava kreme: praške 
za vaniljev puding strese-
mo v skodelo in zalijemo z 
2 dl hladnega mleka. Pre-
mešamo, da dobimo gladko 
zmes. Preostalo mleko vlije-
mo v večjo posodo, mu doda-
mo sladkor in vaniljev slad-
kor in vse skupaj počasi za-
vremo. Vrelo mleko odstavi-
mo in vanj vmešamo prip-
ravljeno zmes za puding. 
Premešamo in kuhamo še 
3 do 5 minut oz. dokler se 
vse skupaj ne zgosti. Poso-
do s kuhanim pudingom 

odstavimo s štedilnika in še 
v vroč puding vmešamo gr-
ški jogurt in kislo smetano. 
Pripravljeno kremo razpo-
redimo po piškotni podla-
gi. Pečemo v pečici, ogreti 
na 170 °C, 35 minut. Pečeno 
vzamemo iz pečice in pusti-
mo, da se ohladi.

Priprava preliva: liste že-
latine namočimo v hladni 
vodi. Robidnice stresemo v 
kozico, jih posujemo s slad-
korjem in prilijemo 1 dl vode. 
Zavremo in kuhamo še 10 
minut. Vse skupaj spasira-
mo s paličnim mešalnikom. 
Želatino ožamemo in jo 
vmešamo še v vročo zmes iz 
robidnic. Mešamo, dokler se 

želatina ne raztopi. Prelije-
mo čez ohlajeno pečeno va-
niljevo kremo. Pekač za čez 
noč postavimo v hladilnik.

Nasvet: Kavo pri piškotni 
podlagi lahko nadomestimo 
s pomarančnim sokom ali z 
večjo količino masla.

Janez Logar

Ideja, da morava vse uskla-
diti, vse predebatirati, vse 
drug drugemu v podrobnosti 
razložiti in drug drugega v ce-
loti vedno in povsod razume-
ti, je utopična in neizvedljiva. 
To je mit o večni in povsod 
prisotni idealni ljubezni med 
idealnim moškim in idealno 
žensko. To preprosto ne gre. 
In zato ni nič narobe, če pus-
timo nekatere probleme nere-
šene. Celo srečno poročeni, ki 
vztrajajo v zvezi zelo dolgo 
časa, povedo, da imajo nereše-
ne nekatere manjše probleme. 
In da se o nepomembnostih 
kregajo celo življenje – dokler 
se ne naveličata in dopustita 
drug drugemu svobodo. Če 
so to malenkosti, je še najbo-
lje, da se ob dejanjih zakonca 
nasmehnemo, namesto da se 
jezimo leta in leta, ker ona 
npr. zlije v kavo zelo veliko 
mleka, jaz pa zelo malo. Ali, 
ona rada kolesari v lepih opri-
jetih kolesarskih dresih (tudi 
pri 35 °C), jaz pa v plapola-
jočih širokih majicah. To je 
nepomembno. Ni nam treba 
spreminjati zakonca, da bi 
ga ljubili. Vlaganje energije 
v reševanje nepomembnih 
razhajanj je neproduktivno. 
Nekatere bitke preprosto niso 
vredne spopadov. Naj živi 
vsak svoj svet malenkosti. Ko 
je starejšega moža žena prep-
ričevala, da je stvar taka in 
taka, ji je mirno odgovoril, da 
ima prav (čeprav je vedel, da 
nima). Čez nekaj dni mu je 
priznala, da se je zmotila. In 
gospod ji je odgovoril: »Ja, spet 
imaš prav«. Kjer imamo ure-
jen odnos, se ob takšnih spodr-
sljajih skupaj nasmejemo, kjer 
ga nimamo, je to povod za 
slabo voljo, jezo, zaničevanje, 
komentiranje, poneumljanje 

drug drugega … Tega ne pot-
rebujemo.

Zaradi iskrenosti včasih 
lahko dopustimo, da naše 
besede zabolijo. Dame imajo 
več opravka s frizuro. Nare-
dijo si novo, celo ekstravagan-
tno, čudno, vendar po zadnji 
modi. Nato smo vprašani za 
mnenje. Če iskreno povemo, 
da nam ni všeč, smo iskreni in 
nismo odgovorni za njeno sla-
bo voljo, predvsem jezo. Bolje 
je, da je mož iskren, prijatelji 
večkrat radi ustrežejo in niso 
iskreni. Sama se nato odloči, 
ali bo popravila ali ne. Mnogi 
partnerji niso iskreni, celo la-
žejo, da bi jo osrečili. Vendar 
je iskrenost več vredna kot pa 
trud, da se vedno dobro poču-
timo. Najmanj pa je potrebno, 
da bi lagali in ne bil iskreni 
pred človekom, ki ga imamo 
radi. Moški pa tudi včasih 
moška dela naredimo slabo. 
In iskrena kritika žene nam 
je v pomoč. Tako se bomo 
naslednjič bolje odrezali ali 
pa se bomo vsaj bolj potrudili.

Ni se nam treba truditi, 
da se bo partner dobro poču-
til. To bo on naredil sam. Mi 
poskrbimo zase in za svojo 
iskrenost v odnosu, kar bo po-
večalo zaupanje med nama. 
To je osnova za dolgoročno 
ljubezen, tudi če kdaj zaboli. 
Iskreni smo, ker si želimo, da 
se bo drugi odločil izboljšati 
del sebe. Naj postane iskre-
nost most med zakoncema in 
nič ni narobe, če na ta most 
pošljemo spoštljivo kritiko. Jo 
bomo sprejeli kot priložnost 
ali bomo igrali užaljenega 
fantka ali punčko?

Da nama bo lepše!
Mojca Logar

Tak slogan imajo Goriška 
brda, obmejni žep, kjer so f liš-
nata tla ustvarila idealne po-
goje za sadjarstvo in vinogra-
dništvo. Celotna pokrajina je 
obrnjena proti jugozahodu 
– proti soncu, od tod torej slo-
gan Kjer nebo ljubi zemljo. 
Vsi poznamo briške češnje 
in marelice pa odlično vino. 
Center kulture je Dobrovo in 
v Medani je bil doma Alojz 
Gradnik. Ampak jaz v Brda 
ne prihajam izključno zara-
di marelic in Gradnika, to 
pride spotoma. V Brda grem 
zaradi kolesarjenja. Voziti se 
s kolesom med vinogradi, na-
sadi oljk, marelic in drugega 
sadja je božansko. Sedaj sem 
ugotovila, da ni nič narobe, 
če svoje ljube kolesarske trase 
že malo ponavljam. Tokrat 
smo se zapeljali do Livških 
Raven. Janez je bil spremlje-
valno vozilo in se je odpeljal 
do prenočišča v Brdih, mi z 
otroki pa smo se podali na 
kolo. Na višini 1037 m prič-
neš prečiti pogorje Kolovrata. 
Občuduješ bunkerje s prve 
vojne, pogleduješ proti Ba-
tognici in dol v dolino Soče. 
Tod je svoje prve poveljniške 
korake kot mladi oficir v prvi 
vojni opravil general Rommel 
(njegove skice so shranjene v 
Kobariškem muzeju). Dana-
šnja pot miru in prijateljstva 
sporoča ves nesmisel in ne-
umnost bojevanja ter vso gro-
zo in bedo življenja vojakov v 
strelskih jarkih. V teh gorah 
je lepo poleti in v soncu z 
dobro opremo in obilno hra-
no. Kako je bilo tedaj v mra-
zu in pomanjkanju, si gotovo 
ne moremo predstavljati. S 
kolesom se spuščaš malo dol 
in povprek. Čisto nov asfalt, 
kjer smo na vsej poti do Brd 

srečali pet avtomobilov, torej 
rajsko. Sledi Kambreško in 
potem nas table opozarjajo 
na pot treh svetišč, ki se bo-
hotijo zdaj na enem, zdaj 
na drugem bregu, vmes je pa 
dolina in meja. Včasih meje 
ni bilo, potem je bila železna 
zavesa in danes meje zopet 
ni. Marijino Celje je najbliž-
ja cerkev, ki se jo praktično 
dotaknemo, od daleč pa opa-
zujemo Sveto in Staro Goro. 
Kar naenkrat smo pod Kora-
do in drevored kostanjev nas 
opominja, da bomo kmalu v 
vinorodnem območju. In po-
tem butne vate toplejši zrak, 
kot bi se znašel v kotlu, kjer 
veter ne potegne. Tu so vi-
nogradi in že smo v Brdih. 
Sobodajalko vprašamo, kako 
je s prenočišči in gosti. Vse 
imamo polno, pravi, gostje so 
tu po en teden, dva tedna, ve-
činoma so tujci. Nekateri ho-
dijo peš (tod mimo vodi pot 
Alpe - Adria), drugi kolesa-
rijo, tretji preprosto počivajo, 
dobro jejo in pokušajo vina. 
Vozili smo se po spodnjem 
delu Brd, kjer je v Vipolžah 
čudovito obnovljen renesanč-
ni dvorec, se povzpeli na stolp 
v Gonjačah in občudovali 
Šmartno – čudovito obnov-
ljeno srednjeveško vas, vmes 
pa vinogradi in sadno drev-
je. Enkrat greš po bregu dol, 
potem zopet gor. Domačini 
pravijo, da je zanje absolutno 
prestrmo, oni se vozijo z mo-
torji. Klanca gor in dol obira-
jo le gosti. Ni treba v Toska-
no, kar v Brda se podajte in 
navdušeni boste.

Kjer nebo ljubi zemljo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_17_69
NALOGA

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

9 3 6 8 2
1 3

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

6 7 8 4 2

sudoku_LAZJI_17_69

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_69
NALOGA

9 4 6
2

2 1 3 9
3 6 9 5

4 8
6 2 9 1

7 2 6 9
4

5 1 4

sudoku_TEŽJI_17_69

REŠITEV

9 7 8 2 4 3 1 5 6
4 5 6 1 9 7 8 2 3
2 1 3 8 6 5 9 4 7
8 3 4 6 2 1 7 9 5
7 9 1 4 5 8 6 3 2
6 2 5 3 7 9 4 1 8
1 8 7 5 3 4 2 6 9
3 4 2 9 8 6 5 7 1
5 6 9 7 1 2 3 8 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_69
NALOGA

946
2

2139
3695

48
6291

7269
4

514

sudoku_TEŽJI_17_69

REŠITEV

978243156
456197823
213865947
834621795
791458632
625379418
187534269
342986571
569712384

sudoku_LAZJI_17_69
NALOGA

61923
356
2481

93682
13

35479
7429
815

67842

sudoku_LAZJI_17_69

REŠITEV

617892354
483517296
592364781
974136825
168925473
235478619
741253968
829641537
356789142

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 30. 8.
19.00 VOZNIK
21.20 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
21.30 AMITYVILLE: PREBUJENO ZLO
21.00 ATOMSKA BLONDINKA
19.40 PARIZ LAHKO POČAKA
16.00 FILM O EMOJIJIH
17.40 DUNKIRK
19.50 JAZ, BARABA 3
15.40, 16.30, 17.20, 18.10 JAZ, BARA-
BA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 30. 8.
16.20, 20.30 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
18.10, 20.15 VOZNIK
15.30, 20.45 ATOMSKA BLONDINKA
16.20 FILM O EMOJIJIH
17.50, 20.00 ANNABELLE: STVARJENJE
18.40 TEMNI STOLP

21.10 DUNKIRK 
19.20 JAZ, BARABA 3
16.30, 18.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.30, 17.30 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 1. 9.
18.00 VAIANA: ISKANJE BAJESLOVNEGA 
OTOKA, sinhro. (brezplačen ogled)
20.00 PARIZ LAHKO POČAKA

Sobota, 2. 9.
16.00 TRD OREH 2, sinhro.
18.00 DRUGA STRAN UPANJA
20.00 KRIJ MI HRBET

Nedelja, 3. 9.
16.00 TRD OREH 2, sinhro.
18.00 KRIJ MI HRBET
20.00 DRUGA STRAN UPANJA

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

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
29. 8. 

12/26 °C

Nedelja 
3. 9.

13/27 °C

Sreda 
30. 8. 

Četrtek
31. 8. 

Petek
1. 9. 

Sobota
2. 9.

13/27 °C 14/29 °C 14/28 °C 13/26 °C

Ponedeljek 
4. 9.

Torek
5. 9.

Sreda
6. 9.

Četrtek
7. 9.

12/25 °C 12/24 °C 11/23 °C 11/21 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

za 
srce
afrike

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, A1, Telemacha, Izimobila in T2. 

s poslanim  SMS s ključno besedo  

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali  5 EUR
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 4* v 
Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste potovali do ho-
tela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob morju, v obje-
mu borovega gozda, po sistemu vse vključeno (lahki all inclusive).  
Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali ali se za doplačilo odpra-
vili na lepe izlete po polotoku Pelješac, na Korčulo ali v Dubrovnik. 
Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v lepem 
Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse vključeno) 
po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo in rdeče vino, 
pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške vodenja in organi-
zacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi z 1 
odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 EUR, za 
enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

29. 8. tor. Janez 6.19 19.46

30. 8. sre. Roza 6.20 19.44

31. 8. čet. Rajko 6.21 19.42

1. 9. pet. Tilen 6.23 19.40

2. 9. sob.  Štefan 6.24 19.38

3. 9. ned. Dora 6.25 19.37

4. 9. pon. Zalka 6.26 19.36

Andraž Sodja

Dovje, Mojstrana – V Moj-
strani je pretekli konec tedna 
domače turistično društvo v 
letu obletnic – 110 let turistič-
nega delovanja društva, 25 
let Aljaževih dni in 90 let od 
smrti Jakoba Aljaža – na tra-
dicionalnih Aljaževih dnevih 
pripravilo pravi spektakel. 

Štiridnevno dogajanje so 
že v četrtek začeli s projekci-
jo filma Široke poči v Sloven-
skem planinskem muzeju, v 
petek je v kulturnem domu 
na Dovjem gostoval Domen 
Valič z monokomedijo Za-
pornik št. 3.2.3. V soboto do-
poldne so s Planinskim dru-
štvom Dovje - Mojstrana v 
spomin na Avgusta Delavca, 

zbiralca planinskih predme-
tov in očeta Slovenskega pla-
ninskega muzeja, pripravili 
tradicionalni Gustlnov po-
hod na Dovško Babo, zvečer 
pa osrednjo zabavo z otroš-
kim in odraslim Aljaževim 
tekom, dražbo torte in ve-
selico s 101-ka bandom pod 
smučiščem v Mojstrani. 

Otroškega Aljaževega teka 
se je udeležilo več kot dvaj-
set otrok, odraslega pa pet 
tekmovalcev in tekmovalka. 
Pri moških nad 35 let je slavil 
Gaber Lah, drugi je bil Franci 

Teraž, pri moških do 35 let je 
slavil Tevž Černigoj, drugi je 
bil Andrej Skumavc. Pri de-
kletih je bila edina tekmoval-
ka Katja Klinar, ki je uspešno 
opravila z zahtevno strmino 
smučišča v Mojstrani. Vrhu-
nec Aljaževih dni so odpr-
li s spustom zastav z jadral-
nim padalom z Dovške Babe 
in dimno zaveso v barvah slo-
venske zastave, prireditev pa 
zaključili s kolesarskim izle-
tom do slapa Peričnik in za-
ključka s spominsko mašo 
pri kapelici v Vratih.

Pripravili pravi spektakel
Letošnji tradicionalni Aljaževi dnevi na Dovjem in v Mojstrani v znamenju kulture, športa in zabave.

Zmagovalec Aljaževega teka Gaber Lah 

Zmagovalci dražbe za torto Aljažev stolp iz Kampa Kamne; 
izkupiček so organizatorji namenili delovanju Turističnega 
društva Dovje - Mojstrana
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Maša Likosar

Kropa – V življenju mu ni 
bilo z rožicami postlano. Z 
vojno se je na domačiji Pri 
Jarmu vse obrnilo na glavo. 
Stojan je bil takoj po šoli, 
star rosnih 19 let, mobilizi-
ran v nemško vojsko. Imel 
je dve sestri, ki sta odšli v 
partizane. Med kratkim 
usposabljanjem v vojski so 
jim Nemci dopustili, da so 
govorili slovensko, celo peli 
so slovenske pesmi med 
sprehodom po mestu Lan-
dsberg. V nemški vojski, 
pravi Stojan, ni sprožil niti 
enega strela. Bil je na fron-
ti v Ukrajini blizu Kijeva. 
Tam so jih zajeli Rusi in 
slovenski mobiliziranci v 
nemški vojski so se prosto-
voljno predali v ujetništvo. 
Doleteli so jih težaško delo, 
utrujenost, premraženost, 
podhranjenost, držali so 
se oslov in konjev za rep, 
da so lahko sploh stali. Sto-
jan je zbolel za grižo. V ujet-
ništvu je bil štiri mesece. 
Od tam so ga premestili v 

jugoslovansko vojsko. Bil je 
na sremski fronti, bojeva-
li so se za Trst, v Skopju je 
ponovno zbolel in potem se 
je leta 1947 končno vrnil v 
rodno Kropo.

Pri 27 letih se je poročil z 
Lojzko s Spodnje Dobrave. 

Prevzel je očetovo kmeti-
jo, gostilno in žganjeku-
ho. Dela je bilo ogromno, 
primernega orodja ni bilo. 
Žena žal ni bila naklonjena 
gostinstvu, zato je vse delo 
prevzel Stojan. Bilo je mno-
go težav, predvsem zaradi 

tistih domačinov in tujcev, 
ki so se v gostilni pretepa-
li. Stojan pravi, da je bil vča-
sih »cel Teksas«. Gostilno 
je kasneje dal v najem in je 
tako še danes, že 25 let. 

Njegova strast je bilo 
smučanje. Smučati je za-
čel pri sedmih letih, pos-
tal je tudi tudi učitelj smu-
čanja in po vojni je eden iz-
med prvih poučeval smuča-
nje na Krvavcu. Pri 85-ih se 
je še spustil z Vitranca, na-
zadnje pa je smučal pri de-
vetdesetih v Mojstrani.

Stojan je dejal sinovo-
ma: »Kakor si boste postla-
li, tako boste ležali.« Pono-
sen je nanju, na njuno spo-
sobnost in poštenost. Ko 
sem ga vprašala, kateri do-
godek ga je v življenju naj-
bolj zaznamoval, mi je od-
govoril: »Ženina smrt, ostal 
sem sam.«

Ima tudi odločno mnenje 
o Evropski uniji: »Če Evrop-
ska unija pade, bo Evropa 
propadla in se bomo narodi 
spet tepli med sabo, tako kot 
smo se prej.«

Pri petinosemdesetih se je 
spustil z Vitranca
Stojan Potočnik iz Krope je res gospod, ki ga je vredno spoznati. Oče nekdanjega evropskega komisarja 
Janeza in nekdanjega poslanca Lojza je v štiriindevetdesetem letu in popolnoma sam skrbi zase. Je 
najstarejši krajan Krope.

Stojan Potočnik pri triindevetdesetih živi sam in skrbi sam  
zase. / Foto: Maša Likosar

Cveto Zaplotnik

Pšenična Polica – Društvo 
kmetijskih inženirjev in teh-
nikov Gorenjske je v sode-
lovanju s Kmetijsko-goz-
darskim zavodom Kranj v 

soboto pripravilo na KŽK-jevi 
njivi v Pšenični Polici letošnje 
gorenjsko tekmovanje v ora-
nju. Nastopilo je pet oračev, 
dijakov Biotehniškega centra 
Naklo, ki so se pomerili v ora-
nju z dvobrazdnimi plugom 

krajnikom in z obračalnim 
plugom. Zmagal je Urban 
Modic, drugi je bil Žiga Hri-
bar, na tretje mesto pa se je 
uvrstil Urban Pibernik. Prvi 
trije so prejeli pokale, prav 
vsi tekmovalci pa praktične 

nagrade, ki so jih prispevali 
sponzorji. Najboljši trije so 
se uvrstili tudi na 61. državno 
tekmovanje oračev in na 23. 
državno tekmovanje dijakov 
srednjih biotehniških šol, ki 
bo od 7. do 9. septembra na 
zemljiščih Perutnine Ptuj na 
posestvu Turnišče na Ptuju. 
Kot je povedala Maša Vode-
nik, dolgoletna predsednica 
Društva kmetijskih inženir-
jev in tehnikov Gorenjske, 
jim je letos za razliko od lani 
in predlani le uspelo zagoto-
viti dovolj oračev za izvedbo 
tekmovanja. Dijaki so se na 
tekmovanje en teden prak-
tično pripravljali na KŽK-je-
vi njivi pod vodstvom Vojka 
Žiberta, izkušenega orača in 
nekdanjega udeleženca tek-
movanj v oranju. V soboto na 
sami tekmi je bilo sicer vro-
če, vendar pa so bili za oranje 
dobri pogoji. »V društvu upa-
mo, da smo s skupino dijakov 
biotehniškega centra dobili 
jedro tekmovalcev tudi za pri-
hodnja leta,« je dejala Maša 
Vodenik.

Urbanove brazde so bile najlepše
Na gorenjskem tekmovanju v oranju je nastopilo pet dijakov Biotehniškega centra Naklo.  
Zmagal je Urban Modic.

Udeleženci gorenjskega tekmovanja v oranju: Urban Modic, Žiga Hribar, Urban Pibernik, 
Grega Aljančič in Nejc Ažman, prvi trije s pokali v rokah / Foto: Primož Pičulin

Manca Perdan

Žirovnica – Tellington ttou-
ch metoda je oblika terapije, 
ki povečuje telesno zaveda-
nje in povezanost med dve-
ma živima bitjema. Je po-
sebna oblika neverbalne ko-
munikacije, ki se izvaja na 
dotik in na daljavo tako pri 
živalih kot tudi pri ljudeh. 
Bistvo te metode je doseči 
popolno ravnovesje živega 
bitja z različnimi postopki 
od dotika do vodenja ter od-
pravljanje psihičnih, fizič-
nih in vedenjskih težav. 

Z metodo tellington tto-
uch se ukvarja tudi Anja 
Kernc z Brega pri Žirovni-
ci, ki že slaba tri leta vodi 
svojo pasjo šolo Pridne tač-

ke. Je tudi članica prosto-
voljnega društva Tačke po-
magačke; to je društvo, ki 
terapevtsko delo s pomoč-
jo psov opravlja že več kot 
osemdeset let. V sklopu iz-
obraževanj za Tačke poma-
gačke se je prvič srečala tudi 
z metodo tellington ttouch. 
»Ko sem jo spoznala, mi je 
bilo čudno zanimivo, zato 
sem se odločila, da se ude-
ležim dvodnevne delavnice, 
ki jo je vodila Darja Žnidar-
šič,« je povedala Anja. 

Prav Darja Žnidaršič je tis-
ta, ki je to metodo pripelja-
la v Slovenijo. Pri nas to me-
todo uporabljata le Darja in 
njena hči Manca, Anja pa je 
še v postopku pridobivanja 
naziva prakticioner. Ker je 
tellington ttouch zelo speci-
fičen, ga večina ljudi ne upo-
rablja, saj mislijo, da je to 

permisivna vzgoja in boža-
nje. »Udeležba na tečajih ni 
velika, ker je ta način vzgo-
je dokaj nov in neznan. Živi-
mo v hitrem svetu, kjer vse 
želimo takoj, v pasjem sve-
tu pa to ni tako. Psa se da 
hitro izšolati na drugačen 
način, a če ga želiš izšola-
ti na lep, pristen način, tra-
ja dlje časa. Pri ostalih me-
todah šolanja je pes tisti, ki 
sledi in ne razmišlja s svo-
jo glavo. Pri tellington ttou-
ch metodi pa ga usmeriš le 
na pol, na prej mora razmis-
liti sam,« je o obisku tečajev 
povedala Anja, ki je lani ime-
la dva tečaja, skupaj z Darjo 
pa sta imeli letos v januarju 
in februarju dvodnevni de-
lavnici.

»Ko sem začela tellington 
ttouch metodo vpeljevati v 
šolanje psov, so bili rezul-
tati zelo zanimivi, ker lah-
ko na lep, pristen način nau-
čiš psa, ga odvadiš določenih 
stvari, na primer vlečenja in 
skakanja. Pri učenju po tej 
metodi ne smeš škodova-
ti psu, ampak moraš delati 
njemu prijazno. Če si ti pri-
jazen do psa, bo pes prijazen 
do tebe,« je povedala Anja in 
dodala, da se s takim delom 
razvije partnerska vez – ne 
podrejenost, ampak prija-
teljstvo. Metoda se je najprej 
uporabljala pri vzgoji konj, 
nato so jo prenesli na druge 
živali in kasneje še na ljudi. 
Znanstveno je dokazano, da 
krogec in četrt – tako zgleda 
dotik pri tellington ttouch – 
deluje pozitivno na vse celi-
ce v telesu.

Ne podrejenost, 
ampak prijateljstvo
Anja Kernc z Brega pri Žirovnici v pasji šoli Pridne 
tačke pri delu s psi uporablja metodo, imenovano 
»tellington ttouch«, ki temelji na partnerskem 
odnosu med dvema živima bitjema.

Anja Kernc metodo Tellington TTouch uporablja pri šolanju 
psov. / Foto: osebni arhiv
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Natakar m/ž (Bled)
Prosto delovno mesto v družbi Casino Bled, d. d., nudimo natakarju. Pričakujemo 
IV. stopnjo izobrazbe poklic natakar, prodajalec ali drugo ustrezno izobrazbo, po-
znavanje osnov računalnika, komunikativnost. Casino Bled, d. d., prirejanje poseb-
nih iger na srečo, Cesta svobode 15, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec v D2D (m/ž) (Ljubljana in terensko delo po Sloveniji)
Opis delovnega mesta: izvajanje prodajnih aktivnosti na področju D2D prodaje 
(prodaja od vrat do vrat), terenska prodaja telekomunikacijskih storitev in produk-
tov potencialnim in obstoječim strankam, vzpostavljanje dolgoročnih odnosov s 
strankami ... Dekra zaposlitev, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 31. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Gradbeni inženir v tehnični prodaji m/ž (osrednja Slovenija in terensko delo)
Gradbeni inženir v tehnični prodaji, zadolžen za izdelke za pripravo podlage  
in lepljenje talnih oblog. Mapei, d. o. o. (Distribucijski center Grosuplje), Brezje pri 
Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 25. 9. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Pomožni delavec m/ž (Kranj)
Pričakujemo: poznavanje materialov in delovnih sredstev v delovni enoti, obvlada-
nje/poznavanje standardov kakovosti v knjigoveštvu, poznavanje uvedenih siste-
mov vodenja po standardih, opravljen strokovni izpit s področja varstva pri delu ter 
požarnega varstva. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 26. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Koordinator prevzema in odpreme blaga m/ž (Golnik)
Opis delovnega mesta: priprava in kontrola izdelkov za odpremo materiala, 
skrb za stalno zalogo materialov in pravočasno naročanje materiala v skladi-
šču,vzdrževanje reda na skladišču, planiranje monterjev in plan montaž,servi-
sov, priprava dokumentov za odpremo izdelkov. Element PVC okna in vrata d.o.o., 
Srednja vas - Goriče 9, 4204 Golnik. Prijave zbiramo do 1. 9. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Strojni ključavničar m/ž (Tržič)
Od kandidatov pričakujemo: 2 leti izkušenj, poznavanje predpisov iz varstva pri 
delu, izpit za voznika viličarja( ni pogoj), odgovornost za pravilnost, natančnost, 
vestno in kvalitetno opravljanje dela, sposobnost koordinacije gibov, ročna spret-
nost. Mali-E-Tiko, d. o. o, Loka 121, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 16. 9. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Varilec m/ž (Tržič)
Od kandidatov pričakujemo: znanje s področja varjenja, zaželen je opravljen izpit za 
varilca, poznavanje delavniške dokumentacije, rokovanje s kovinskimi izdelki, na-
tančnost, zanesljivost in skrbnost ter sposobnost dela v skupini. Mali-E-Tiko, d. o. o, Loka 
121, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 16. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž (Kranj)
Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne površine 
in delovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Sodexo, d. o. o., Že-
lezna cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 9. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Kranj)
Naloge: izdelovanje orodij in delovnih priprav, vzdrževanje in popravljanje orodij 
in delovnih priprav, preventivno vzdrževanje delovnih sredstev, urejanje delovne-
ga okolja. Hidria Rotomatika, d. o. o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Pri-
jave zbiramo do 24. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir tehnične podpore za Italijo m/ž (Šenčur pri Kranju)
V našo ekipo, na sedež globalnega podjetja v Šenčur pri Kranju, vabimo novo so-
delavko ali sodelavca za nudenje tehnične podpore italijansko govorečim naroč-
nikom, na delovno mesto inženir tehnične podpore za Italijo. Euro Plus, d. o. o., Po-
slovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Pomočnik vodje vzdrževanja m/ž (Škofja Loka, po potrebi Mengeš)
Naloge: izvajanje rednega vzdrževanja z elektro področja in vodenje evidenc, skrb 
za zunanje nadzorovano spremljanje in izvajanje notranjega nadzorovanega spre-
mljanja in vodenje evidence o tem, sodelovanje pri pripravi investicijskega pla-
na in izvedbi investicij ter nabave osnovnih sredstev in pomožnega materiala za 
vzdrževanje strojev in naprav, vodenje evidence rezervnih delov v skladišču, Filc, 
d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Jezersko, Zgornje Jezersko)
Gostišče ob Planšarskem jezeru na Jezerskem vam v prelepem naravnem okolju po-
nuja pester izbor jedi in pijač. V svoj kolektiv sprejmemo novega sodelavca za delov-
no mesto kuhar. Od kandidatov pričakujemo vsaj eno leto delovnih izkušenj, zavze-
tost ter veselje do dela. Kandidatom, ki niste iz Gorenjske, nudimo možnost bivanja. 
Gosttus, d. o.,o. Gostišče ob Planšarskem jezeru, Gorenjska cesta 33c, 4240 Radovlji-
ca. Prijave zbiramo do 30. 9. 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
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14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava

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

PRIREDITVE
Medgeneracijsko dogajanje
Kranj, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 29. avgu-
sta, bodo ob 17. uri Vesele urice, namenjene vsem, ki ste se 
učili, se še učite ali pa se morda še boste učili nemščino in si 
želite konverzacije v tujem jeziku na sproščen in neformalen 
način z novimi obrazi. Ob 17. uri tudi šiviljska delavnica. V 
četrtek, 31. avgusta, bo ob 18. uri predavanje Duhovni svet 
starih kultur – Filozofija zen budizma. V torek, 29. avgusta, 
v sredo, 30. avgusta, in v četrtek, 31. avgusta, bodo od 10. do 
12. ure na igrišču OŠ Šenčur potekale počitniške aktivnosti 
za otroke. Prijava na dogodke na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Nova sezona ljudskega petja
Milje – V Hiši čez cesto se začenja nova sezona ljudskega 
petja. Ljubitelji petja vabljeni v petek, 1. septembra, ob 19.30 
pod kozolec Pr' Franč.

IZLETI

Planinarjenje po Dolomitih
Kranj – PD Iskra Kranj vabi na planinarjenje v Dolomite, na 
Piz Boe (3152 m). Odhod s posebnim 40-sedežnim avtobu-
som izpred Globusa v Kranju bo v soboto, 2. septembra, 
ob 3. uri. Zahtevnost: odsekoma zmerno zahtevna visoko-
gorska pot. Potreben je zanesljiv korak in nekaj kondicije, 
920 m viš. razlike. Vzpon traja tri ure, skupne hoje je pet ur 
in pol. Informacije: v društveni pisarni (Olga Pavlin, tel. 031 
882 671); pri vodnikih: prelovsek@gmail.com (Uroš Prelov-
šek), 041 757 009; ali saso.kosnik@infonet.si (Sašo Košnik). 

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. 

Šenčur – V Šenčurju sedaj mini tržnice organizirajo vsako 
prvo soboto v mesecu. Tako bodo to soboto, 2. septembra, 
od 8. do 14. ure pred domom krajanov spet postavili stojnice 
in na njih ponudili domače pridelke in izdelke. Predsednik 
KS Srednja vas Šenčur Miro Peternel si želi večjo udeležbo 
domačih ponudnikov: tokrat vabi pridelovalce zelenjave in 
kmetijskih pridelkov, naj se prijavijo in s svojimi pridelki so-
delujejo na tržnici, dobrodošli so tudi vsi ponudniki drugih 
domačih proizvodov.

V soboto mini tržnica

Marjana Ahačič

Radovljica – Rekreacijski 
Klub večno mladih fantov 
Radovljica je v soboto prip-
ravil tradicionalni pohod na 
Stol z družabno prireditvi-
jo ob prihodu v dolino. Le-
tošnjega, že 43. pohoda se 
je udeležilo 108 pohodni-
kov, med katerimi je bila že 
tretjič zapored skupina iz 
Avstrije, prišli so tudi poho-
dniki iz Zagreba ter skupin 
društva gorenjskih tajnic. 
Najstarejši pohodnik je bil 
86-letni Stane Jereb iz Lesc, 
ki je v skorajda pol stoletni 

zgodovini pohodov Večno 
mladih fantov manjkal le 
enkrat, najmlajši pa sedem-
letni Maks Pesjak z Lanco-
vega. Na vrhu Stola so krsti-
li osem novih pohodnikov. 
Ob vrnitvi pohodnikov v Ra-
dovljico je bil popoldan na 
Linhartovem trgu koncert 
treh pihalnih orkestrov: do-
mačega Pihalnega orkestra 
Lesce, Godbe Gorje in Pi-
halnega orkestra iz Slovenj 
Gradca, zvečer pa so names-
to dosedanje veselice pod 
šotorom kot novost pripra-
vili še koncert Bid Banga z 
gostjo Nušo Derenda.

Večno mladi spet zavzeli Stol

Pohodniki z letošnjim simbolom »klofarjem« so se po 
prihodu s Stola v povorki skupaj s pihalnimi orkestri 
odpravili proti Linhartovemu trgu.

NA BIZELJSKO NA TRGATEV
Vabimo vas na trgatev na Bizeljsko. Ta izlet je nekaj posebnega, saj je namenjen gostom 
(pridnim delavcem), ki si želijo dan preživeti v naravi in v vinogradu, ob tem pa še kaj ko-
ristnega narediti zase in pomagati vinogradniku pri trgatvi. Zjutraj se bomo odpeljali na 
Bizeljsko, kjer nam bodo pokazali, kako naj trgamo grozdje in kakšen je red v vinogra-
du. Med trgatvijo bosta organizirana malica in kosilo. Po trgatvi bo vsak priden obiralec 
dobil še deset litrov vina. S seboj prinesite tudi vrtnarske škarje in kanister za vino.

Cena izleta: 18 EUR
Cena vključuje: prevoz na trgatev, malico, toplo kosilo, deset litrov vina, vodenje in DDV.

 IZLET // 7. septembra 2017

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 6.00,  
z AP Creina Kranj ob 6.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 6.35,  
z AP Škofja Loka ob 6.55.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo  
okrog 21.30.

Za rezervacijo čim prej pokličite 
na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kra-
nju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v 
torek, 5. septembra 2017, ob 10. uri, 
zaračunamo potne stroške. www.gorenjskiglas.si
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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

                        + poštnina

12 99
EUR

                                 Cena zbirke 52. kartic je  

Čudovite jedi  
iz Južne Evrope
Odkrijmo tradicionalne 
jedi z vseh koncev 
Sredozemlja in pustimo, 
da nas navdihnejo 
čudoviti recepti, zbrani 
na praktičnih karticah. 
Recepti vsebujejo 
besedilo, ki nas po 
korakih vodi skozi 
pripravo jedi, in slike, 
ki kažejo različne 
stopnje kuharskega 
postopka. Sprednjo 
stran kartic krasi večja 
slika pripravljene jedi, 
ob kateri se nam bodo 
gotovo pocedile sline.

Zbirko kartic 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

ZAHVALA

V 86. letu starosti se je od nas poslovil

Jože Hribernik
iz Puštala

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Posebna zah-
vala g. Bevku za lep poslovilni govor, lovskemu pevskemu zboru, 
rogistom, praporščakom in ostalim lovcem za zadnje slovo. Hvala 
tudi gospodu župniku, pogrebni službi Akris, ge. Tatjani in pat-
ronažnim sestram. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Škofja Loka, avgust 2017

ZAHVALA

V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče

V 77. letu starosti se je od nas poslovil ati, stari ati, brat, stric, tast

Janez Galjot, starejši
iz Zgornjega Brnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, gospodu 
župniku Urbanu Kokalju za lep obred, PGD Zgornji Brnik, za 
podarjeno cvetje in sveče v njegov spomin. Hvala vsem, ki ste ga 
ohranili v lepem spominu in ga pospremili k mirnemu počitku.

Žalujoči: sin Janez, sin Boštjan in hči Tatjana z družinama

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, tel.: 
040/887-425 17002750

HIŠE
ODDAM

HIŠO ali stanovanje v bližini Bleda, tel.: 
040/887-425 17002749

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 17002549

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA in mešana drva, tel.: 
041/841-632 17002784

SUHA hrastova drva, možna dostava, 
tel.: 031/330-425 17002734

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 17002739

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MIZO in klopi z naslonom, 2 m, tel.: 
051/649-793 17002781

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17002790

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČKA cairnski terier, z rodovni-
kom, majhen kuža z velikim srcem, tel.: 
031/250-831 17002707

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo 
kmetijsko mehanizacijo in viličarja, tel.: 
031/562-809 17002655

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 17002485

PRIDELKI
PRODAM

SILAŽNO koruzo, tel.: 041/628-065  
 17002793

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
tel.: 041/821-759 17002786

ČB bikca, tel.: 041/356-292 17002788

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in kg pi-
ščanci, pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 17002514

KOZLA, sanske pasme, starega 3 leta, 
tel.: 051/607-611 17002787

LIMUZIN teličko, staro 20 dni, tel.: 
031/617-833 17002785

OVCE jalove, za zakol, težke okoli 70 
kg, tel.: 040/539-023 17002783

POLOVICO krave, krmljene samo s se-
nom, bio ter bio krompir, tel.: 04/51-
46-939, 031/894-376 17002728

TEDEN dni staro teličko križanko RJ/
ČB, Bohinj, tel.: 041/557-575 17002782

OSTALO
PRODAM

2,7 HA silažne koruze v okolici Šenčur-
ja in 2 ČB bikca ter 2 telički LS in BBP, 
cena po dogovoru, tel.: 031/229-125  
 17002789

HLEVSKI gnoj, izkopno kiblo širine 
40 cm, trak vilic za obračalnik, tel.: 
041/364-504 17002791

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA NAŠO restavracijo iščemo kuhari-
co/-ja z znanjem nemščine. Mesečna 
plača 2.100 E/bruto. Mož. prenočišča 
v hiši. 0043/4227-84020. Gostilna 
Singer Walter, Unterschlossberg 6, 
Maria Rain, Avstrija 17002740

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo gozdarja sekača z ustre-
zno izobrazbo ter NPK gozdni sekač.  
Ponudbo pošljite na e-naslov info@me-
gales.si 17002773

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo - zaposlimo skladiščnika na les-
nem skladišču s poznavanjem GLS in  
izpitom za motorno žago. Ponudbo 
pošljite na e-naslov info@megales.si 
 17002774

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika gozdarskega tovor-
njaka z izpiti C, E  kategorije. Ponudbo 
pošljite na e-naslov info@megales.si 
17002775

ZA delo v klicnem centru v Kranju za-
poslimo telefonista/ko, lahko mlajši 
upokojenec/ka, Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054 17002690

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 17002482

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17002743

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17002483

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 17002486

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 17002515

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 
 17002488

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 17002487

RAZNO
PRODAM

ŽENSKO kolo, novo zračno puško 
in novo motorko, meč 25 cm, tel.: 
041/364-504 17002792

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

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

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

Rezultati 69. kroga – 27. avgusta 2017
4, 5, 10, 11, 25, 27, 33 in 23

Loto PLUS: 8, 9, 14, 15, 18, 29, 30 in 17
Lotko: 4 7 7 8 8 8

Sklad 70. kroga za Sedmico: 1.730.000 EUR
Sklad 70. kroga za PLUS: 1.630.000 EUR
Sklad 70. kroga za Lotka: 130.000 EUR

LOTO

Prijave: vplačila 25 evrov do srede, 30. avgusta, oz. do za-
polnitve prostih mest v društveni pisarni ali z nakazilom na 
TRR društva. 

Pohod ob Gradiškem jezeru
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje člane in poho-
dnike na pohod, ki ga pripravlja DD Domžale v soboto, 2. 
septembra. Pohod bo potekal okrog Gradiškega jezera pri 
Lukovici, dolžine približno štiri kilometre. Pripravljajo pa 
tudi krajši pohod. Zaključno druženje bo pod kozolcem v 
gostilni Bevc v Lukovici, kjer bo tudi kosilo. Zbirno mesto 
pred Ljudsko univerzo v Kranju ob 7. uri, od koder z avto-
mobili na izhodišče pohoda. Prijave sprejema do srede 30. 
avgusta Ivan, tel. 031 485 490. Priporočajo primerno poho-
dno opremo. 

Pohod na Monte Zermula
Gozd - Martuljek – PD Gozd Martuljk vabi v soboto, 2. sep-
tembra, na pohod na Monte Zermula (2143 m) v Karnijske 
Alpe. Lahko boste izbrali normalno pot ali ferato. Odhod 
je ob 6. uri z osebnimi avtomobili izpred Penziona Špik v 
Gozd Martuljku, nato mimo Rateč in Trbiža do Pontebbe, 
zavili bomo na prelaz Lonico, kjer bo izhodišče. Od tam po 
ferati ali po stari vojaški poti podali na vrh Monte Zermulo. 
Vrnitev za vse je po stari vojaški poti. Čas hoje po normalni 
poti 4–5 ur, ferata 1 ura do vstopa in ena ura do ure in pol 
po ferati. Za normalno pot je to lahka tura, za ferato pa zelo 
zahtevna, zato so potrebni čelada, rokavice, plezalni pas, 
samovarovalni komplet. Za vse obvezna oprema: pohodni 
čevlji, palice, obleka primerna vremenu, zaščita za sonce in 
veter, osebni dokument, planinska izkaznica. Strošek ture za 
člane je 12 evrov. Prijave do četrtka, 31. avgusta, tel.: Majda 
051 336 635, Simona 041 358 367 in Mojca 041 821 366.

RAZSTAVE

Razstava stalne zbirke
Tržič – V četrtek, 31. avgusta, bo ob 18. uri v Pollakovi kajži 
Tržiškega muzeja odprtje prenovljene stalne razstave nogavi-
čarske, tekstilne in barvarske zbirke. Tem so v Tržiškem muze-
ju pridružili še druge obrtnike, ki so pomembno zaznamovali 
podobo Tržiča. Eden od prostorov je namenjen otrokom.

Naše tovarne – naš ponos
Škofja Loka – V sredo, 6. septembra, bo ob 19. uri v Galeriji 
Ivana Groharja, Mestni trg 37, odprtje razstave Naše tovarne 
– naš ponos, industrijska dediščina Gorenjske.
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Anketa

Matej Pintar, predsednik 
Krajevne skupnosti Sorica:

»Nihče nam ničesar ne pove, 
a gradnje letos verjetno ne 
bo, zamujajo tudi s sanacijo 
obvozne ceste Sorica–Petro-
vo Brdo. Razočarani smo, 
spet so pozabili na nas.« 

Jožica Pečjak, Kranj:

»Cesta je katastrofalna. Če bi 
to prej vedela, danes sploh ne 
bi prišla na Soriško planino. 
Za razvoj turizma je dobra 
cesta nujna. Poleg tega pot 
do Sorice otežuje slaba ozna-
čenost na obcestnih tablah.«

Boris Jensterle, Sorica:

»Kolesarji, ki vozijo po celi 
Gorenjski, pravijo, da tako 
slabe ceste, kot je kilometer 
pod Sorico, ni nikjer. Vsaj ta 
odsek bi morali obnoviti; če 
bi bil interes in dobra ekipa, 
bi šlo še letos.«

Janez Markelj, Sorica:

»Letošnje leto je že izgublje-
no. Nisem si mislil, da lahko 
obnova ceste traja toliko let. 
Če jo bodo končali v treh letih, 
bo to kar hitro, potem bodo 
pa lahko začeli popravljati že 
izvedene odseke.«

Ana Šubic

Dotrajano regionalno cesto 
v Sorico obnavljajo že dese-
tletje, a se obnova še vedno 
ni končala. Na rekonstrukcijo 
čaka še približno tretjina od 
slabih štirih kilometrov ceste. 
Kaj o tem pravijo domačini in 
obiskovalci?

Foto: Andrej Tarfila

Jezi jih slaba 
cesta

Erika Tavčar, Sorica:

»Slaba cesta je zelo velik pro-
blem Sorice. Na začetku, ko 
so jo začeli obnavljati, je še 
dobro kazalo, potem se je de-
lalo počasi po odsekih, zdaj 
se je ustavilo. Menim, da se 
letos ne bo nič premaknilo.«

info@g-glas.si

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

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjut-
raj bo ponekod po dolinah megla. Jutri in v četrtek bo precej 
jasno, predvsem jutri zjutraj bo ponekod po dolinah megleno. 
Spet bo bolj vroče.

Urša Peternel

Jesenice – Zvezki, barvi-
ce, flomastri, ravnila, šol-
ski copati, peresnice, tor-
be – miza v učilnici številka 
dve Ljudske univerze Jese-
nice se je v petek šibila pod 
težo najrazličnejših šolskih 
potrebščin, ki so jih zbirali 
zadnja meseca v akciji Poda-
ri šolske potrebščine za jese-
niške osnovnošolce. Amba-
sadorka akcije je bila Jese-
ničanka Alma Rekić, slašči-
čarka in znan televizijski ob-
raz. Kot je povedala Katarina 
Bertoncelj z Ljudske univer-
ze Jesenice (Alma Rekić se 
zaključka akcije žal ni mog-
la udeležiti), na začetku niti 
niso vedeli, koliko potreb-
ščin bodo zbrali, a odziv lju-
di dobrega srca je presenetil 
vse. Potrebščine so prihajale 
tako z Jesenic kot iz drugih 
krajev Slovenije in na kon-
cu se jih je nabralo toliko, da 
bodo z njimi lahko napolni-
li šolske torbe okrog dvajse-
tih otrok, učencev štirih je-
seniških osnovnih šol. Pred-
stavnice šol so zbrano prev-
zele v petek, in kot je poveda-
la ena od njih, svetovalna de-
lavka na Osnovni šoli Koro-
ška Bela Bernarda Hribar, so 
s socialno situacijo družin 

dokaj dobro seznanjeni, na 
njihovi šoli, ki jo obiskuje ok-
rog štiristo učencev, po oce-
nah pomoč potrebuje okrog 
trideset otrok. Letos opaža-
jo, da je potreb še več, saj se 
je v šolo vpisalo veliko novih 
učencev tujcev, ki prihajajo 
zlasti iz Bosne in Makedoni-
je. Družine teh otrok imajo 
veliko stroškov že z zagota-
vljanjem osnovne eksisten-
ce, zato jim bodo brezplačne 
šolske potrebščine prišle še 

kako prav, je povedala Hri-
barjeva. Sicer pa se na šoli 
po pomoč obračajo tudi na 
druge humanitarne organi-
zacije, denimo Rdeči križ, in 
to celo šolsko leto, pač spro-
ti, ko zaznajo stisko učencev 
oziroma njihovih družin.

Direktorica Ljudske uni-
verze Jesenice Maja Radi-
nović Hajdić je poudarila, 
da se je pokazalo, da je po-
membno, da so takšne ak-
cije lokalne in da je zbrano 

namenjeno lokalnemu pre-
bivalstvu. Izkazalo se je, da 
veliko ljudi želi prispevati k 
razvoju skupnosti, je oceni-
la, zato bodo s takšnimi ak-
cijami nadaljevali, pomaga-
li bodo tudi starejšim, inva-
lidom, je napovedala.

Vsem, ki so darovali šol-
ske potrebščine in tako po-
magali jeseniškim druži-
nam v stiski, se je zahvalil 
tudi jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger.

Ko starši nimajo za zvezke ...
... na pomoč priskočijo ljudje dobrega srca. Na Jesenicah so v akciji Podari šolske potrebščine zbrali 
dovolj stvari, da bodo napolnili šolske torbe dvajsetih jeseniških osnovnošolcev.

V petek so predstavnice jeseniških osnovnih šol prevzele zbrane šolske potrebščine.

Marjana Ahačič

Radovljica – Direkcija RS 
za infrastrukturo je med 
počitnicami rekonstruira-
la križišče regionalne ces-
te in Letališke ulice v Les-
cah, s čimer je vozilom, ki 
prihajajo v smeri iz Rado-
vljice proti Lescam, omo-
gočila zavijanje v levo proti 
Lescam. S to spremembo je 
obenem razbremenjen pro-
met mimo Osnovne šole F. 

S. Finžgarja Lesce. Poleg 
tega bo na odseku Begunj-
ske ceste mimo šole prepo-
vedan promet za tovorna vo-
zila, občina pa je na Letali-
ški ulici v Lescah varno šol-
sko pot dopolnila tudi z no-
vim pločnikom. Vrednost 
rekonstrukcijskih del na re-
gionalni cesti znaša približ-
no 91 tisoč evrov. Naložbo je 
sofinancirala država z 48 ti-
soč evri in Občina Radovlji-
ca s 43 tisoč evri.

Na novem križišču 
omogočili zavijanje v levo

Na regionalni cesti je med Radovljico in Lescami na 
preurejenem križišču z Letališko ulico po novem mogoče 
zavijati levo proti Lescam. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V petkovi številki Gorenjskega glasa smo obširneje 
pisali o iskalni akciji izgubljene pritlikave kunčje jazbečarke 
Chanel. Lastnica Barbara Žnidaršič je včeraj povedala, da psič-
ko še vedno išče, nagrado za najditelja pa je zvišala s tisoč na 
tisoč petsto evrov. Chanel je zelo plaha, zaradi hude alergije na 
travo nujno potrebuje zdravilo. Nazadnje so jo opazili v Kranju 
s širšo okolico (Britof, Predoslje, Šenčur, Stražišče, Planina). 
Telefonska številka Žnidaršičeve je 031 243 149. 

Za izgubljeno kunčjo jazbečarko  
tisoč petsto evrov nagrade

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država še naprej na vsaka dva tedna določa 
cene teh goriv na preostalih črpalkah. Danes, v torek, se bo na 
teh črpalkah cena 95-oktanskega motornega bencina znižala 
za 0,3 centa na 1,253 evra za liter, cena »dizla« pa za 0,9 centa 
na 1,171 evra za liter. Na vseh črpalkah pa se prosto oblikujeta 
ceni 100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Malenkostna pocenitev bencina in »dizla«


