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GORENJSKA

Borštnik združil  
Cerklje
V Cerkljah so v nedeljo obeležili 
stošestdeseto obletnico rojstva 
svojega rojaka, dramskega igralca 
Ignacija Borštnika. 

5

GORENJSKA

Največ vredna  
občinska nagrada 
V Železnikih so ob občinskem pra-
zniku podelili osem priznanj. Na-
ziv častne občanke podelili dr. Jo-
žici Rejec. Dan potem so ji enako 
priznanje namenili tudi v Škofji 
Loki.

6

REKREACIJA

Gorenjci hitri na  
skakalnicah 
Kranjčan Luka Kovačič je bil v teku 
na skakalnico v italijanskem Pre-
dazzu drugi. Petnajstega septem-
bra bo znova tudi tek na planiško 
velikanko.

13

ZADNJA

Lionsi uredili hruškov 
park 
Gorenjski lionsi so v soboto, 30. 
junija, v Škofji Loki odprli hruškov 
park. Zanj bodo skrbeli učenci 
Osnovne šole Jela Janežiča, na slo-
vesnosti je nastopila njihova fol-
klorna skupina Jelčki. 

24

VREME

Danes bo oblačno, popol-
dne bodo nevihte. Jutri in v 
četrtek bo pretežno oblač-
no, krajevne plohe bodo po-
gostejše. Soparno bo.

14/27 °C
jutri: spremenljivo oblačno

Mateja Rant

Ljubljana – Evropski parla-
ment je v začetku junija raz-
glasil dobitnike nagrade dr-
žavljan Evrope za leto 2018, 
ki so jo v petek slovesno po-
delili v Ljubljani. Nagrado 
je prejela Čebelarska zveza 
Slovenije za pobudo za raz-
glasitev svetovnega dneva 
čebel ter spodbujanje med-
narodnega sodelovanja in 
evropskega združevanja pri 
uresničevanju te pobude. 
Svetovni dan čebel smo pr-
vič praznovali 20. maja.

Evropski parlament vsa-
ko leto nagrado državljan 

Evrope podeli državljanom, 
skupinam, združenjem ali 
organizacijam za posebne 
dosežke ali izjemno zaveza-
nost pri dejavnostih, ki spod-
bujajo boljše medsebojno 
razumevanje in tesnejše po-
vezovanje med državljani 
članic ali krepijo čezmejno 
in mednarodno sodelovanje 
v Evropski uniji.

Nagrada se podeljuje tudi 
za dejavnosti, ki vključuje-
jo dolgoročno, čezmejno ali 
mednarodno kulturno so-
delovanje, s katerim se kre-
pi evropski duh, in projekte, 
povezane z aktualnim evrop-
skim letom. Čebelarsko 

zvezo je za nagrado predla-
galo vseh osem evropskih 
poslancev iz Slovenije.

Po besedah evropskega 
poslanca Lojzeta Peterleta 
so nas čebele znova pove-
zale, slovenskim prizadeva-
njem pa se je treba zahvali-
ti, da se je okrepila zavest, da 
so čebele ogrožena vrsta in 
da moramo stopiti skupaj za 
njihovo rešitev. Predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjan Noč verjame, da bo 
svetovni dan čebel postal gi-
banje za čebele, opraševalce, 
hrano in zeleni planet.

Čebelarjem nagrada državljan Evrope
Čebelarski zvezi Slovenije so minuli petek slovesno podelili nagrado 
državljan Evrope za leto 2018, in sicer za njihovo pobudo za razglasitev 
svetovnega dneva čebel.

Nagrado državljan Evrope za leto 2018 je v imenu Čebelarske zveze Slovenije prevzel njen 
predsednik Boštjan Noč. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Letošnja kolesarska 
dirka Po Sloveniji je bila dir-
ka presežkov in je samo še 
utrdila svoj položaj med naj-
večjimi športnimi priredi-
tvami v Sloveniji. Na skle-
pni prireditvi v Novem me-
stu so se organizatorji še en-
krat javno zahvalili posame-
znikom in partnerjem dir-
ke, prav tako pa so razglasi-
li zmagovalca likovnega na-
tečaja ter najboljšega gosti-
telja dirke.

Med štirimi finalisti, ki so 
jih izbrali akreditirani novi-
narji in komisija, je šampi-
on v promociji Slovenije po-
stal Kamnik. Nagrado – re-
pliko 5200 let starega kolesa 
z osjo z Ljubljanskega barja 

– je prevzel podžupan Obči-
ne Kamnik Matej Slapar in 
ob tem povedal: »Nagrade za 
naj gostitelja smo izredno ve-
seli. Vedno smo bili prepriča-
ni, da imamo najboljše navi-
jače, sedaj pa je to tudi ura-
dno potrjeno. Ta nagrada je 
pravzaprav njihova. Vese-
li smo, da so se najboljši ko-
lesarji ustavili tudi v našem 
mestu. Kamnik je namreč 
športno in kolesarsko mesto, 
kar dokazujejo številne kole-
sarske in druge športne pri-
reditve kot tudi uspehi kole-
sarskih in drugih športnih 
klubov ter kamniških kole-
sarjev in drugih športnikov.«

Kamnik bo znova v zna-
menju kolesarstva že ta ko-
nec tedna. V nedeljo bo pote-
kal Maraton Alpe Scott.

Kamnik je najboljši gostitelj
Na sklepni prireditvi kolesarske dirke Po Sloveniji so prvič razglasili tudi najboljšega gostitelja dirke.

Destinacija, ki je še prav posebno poskrbela za to, da je 
svet začutil Slovenijo, je Kamnik. Gledalci so pripravili 
izjemno vzdušje. /Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Bled – V soboto bo stekel pro-
met po severni razbremenil-
ni cesti, na kateri ta čas pote-
kajo še zadnja dela. Gradnja 
dobrega dva kilometra in pol 
dolge obvoznice, ki je bila 
vredna 4,2 milijona evrov, se 
je začela junija lani. Na novo 
so zgradili štiri mostove in 
dva prepusta, izdelali oziro-
ma sanirali mešane površi-
ne za pešce in kolesarje ter 
sred njenapetostno elektroe-
nergetsko javno infrastruk-
turo. Uredili so tudi fekal-
no in meteorno kanalizacijo, 
javno razsvetljavo, telekomu-
nikacijske vode in vodovod. 

Uradno bodo cesto, ki bo raz-
bremenila promet skozi sre-
dišče Bleda v smeri Blejskega 
gradu in Pokljuke, odprli 9. 
septembra. Blejski župan Ja-
nez Fajfar je izredno zadovo-
ljen, da se končuje eden naj-
večjih projektov v zgodovi-
ni Bleda. »Vsa dela do sobo-
te sicer še ne bodo končana, 
glavno pa je, da steče promet, 
saj so razmere v vasi Grad že 
povsem nevzdržne. To bomo 
zdaj rešili.«

V soboto prvič po severni 
blejski obvoznici
Z obvoznico, ki jo bodo sicer uradno odprli v 
septembru, bodo razbremenili promet skozi 
središče Bleda proti Pokljuki.

Obvoznica bo olajšala 
že nevzdržne prometne 
razmere v vasi Grad.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ VOVK iz Radovljice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Svetovna turneja Hotel Nacional prihaja v Slovenijo, natančne-
je na eno najbolj prestižnih lokacij – Plaža Portorož. Po raz-
prodanih evropskih in svetovnih gostovanjih bo 21. julija 2018 
Portorož obiskal Dino Merlin, eden največjih regijskih poetov. 
Priljubljeni lirični mojster bo zapel uspešnice, s katerimi je že 
osvajal Slovenijo, ter postregel tudi z albumskim repertoar-
jem, s katerim je zasedel visoko osmo mesto na Billboardo-
vi lestvici najboljših svetovnih albumov World Albums, kar 
dokazuje, da je umetnik svetovnega formata. Dino Merlin je 
najbolj znan bosansko-hercegovski avtor ter ena največjih in 
najpopularnejših zabavnih zvezd v tem delu sveta, kar doka-
zujejo njegovi glasbeni dosežki in presežki: večkrat razprodan 
Stadion Koševo v Sarajevu, beograjska Kombank Arena, Arena 
Stožice, Dvorana Golovec in še bi lahko naštevali. Bodite del 
velikega spektakla tudi vi in si zagotovite vstopnice na Even-
timovih prodajnih mestih, na bencinskih servisih Petrol ali v 
trgovinah Big Bang. Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
bomo podarili po eno vstopnico, če boste pravilno odgovorili 
na nagradno vprašanje: Katero mesto je dosegel Dino Merlin 
na Billboardovi lestvici najboljših svetovnih albumov? Odgo-
vore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 16. julija 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Največji spektakel na prostem v Portorožu

»Z uveljavitvijo pobude o 
svetovnem dnevu čebel je 
Slovenija dokazala, da lah-
ko z enotnostjo in sodelova-
njem premikamo meje,« je 
v zvezi z omenjeno nagra-

do poudaril tudi ob odprtju 
spomenika utemeljitelju če-
belarstva Franu Lakmayer-
ju v Preddvoru. Obenem pa 
je Slovenija s tem v medna-
rodni skupnosti spodbudi-
la razpravo o čebelah in nji-
hovem pomenu za naravo 
in preživetje ljudi. Pričaku-
je, da bo Evropa zdaj sprejela 

tudi konkretne ukrepe. V 
predlog dokumenta komi-
sije o zaščiti opraševalcev je 
po besedah Dejana Židana, 
ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, ki opra-
vlja tekoče posle, vključeno 
tudi delo, ki ga je v času pri-

zadevanj za svetovni dan če-
bel opravila Slovenija. Ob 
tem se je zavzel za nadalj-
nja prizadevanja za zaščito 
čebel, saj po njegovih bese-
dah opraševalci samo s spre-
jemanjem dokumentov ne 
bodo preživeli. Pri tem, je 
opozoril Židan, jih čaka še 
veliko dela.

Čebelarjem nagrada 
državljan Evrope
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

V politiki ste novi, kaj ste de-
lali doslej?

»Do izvolitve sem delala 
na Ministrstvu za notranje 
zadeve, kjer je bila moja na-
loga organizacija dela na po-
dročju celotnega material-
nega knjigovodstva.« 
Kako ste prišli v politiko?

»Kot simpatizerka sem 
v zadnjih letih pomagala 
stranki SMC, predvsem na 
terenu, v domačem okolju. 
Letos so me povabili h kan-
didaturi. Zame kot za mater 
dveh otrok, ki ji čas z druži-
no veliko pomeni, je bila to 
težka odločitev. Družina (v 
prvi vrsti mož in mama) pa 
me je pri tem podprla, prav 
tako prijatelji, ki so mi dali 
vedeti, da me vidijo v tej vlo-
gi in da mi je pisana na kožo. 
Drži, da sem se ob najrazlič-
nejših priložnostih brez te-
žav izpostavila, nisem ime-
la zadreg povedati svoje-
ga mnenja, se zavzemati za 
pravico, opozoriti na nepra-
vilnosti. Zanimivo je tudi, 
da mi je več žensk ob moji 
kandidaturi dejalo, da so bile 
tudi same povabljene v poli-
tiko, a so odklonile, ne zara-
di neznanja, pač pa zato, ker 
si niso upale. Ko so imele 
priložnost, je niso izkoristi-
le in iz tega razloga menijo, 
da ne smejo reči ničesar zo-
per politiko. Tudi taki pogo-
vori so me ohrabrili, da sem 
se odločila. Ko imaš prilož-
nost, imaš dve možnosti: 
sprejeti jo ali zavrniti. Jaz 
sem človek, ki se odloči za iz-
ziv, če vidim, da lahko nekaj 
prispevam v dobro družbe in 
da se nekaj spremeni na bo-
lje. Še vedno verjamem v to, 
in ker verjamem, se to tudi 
spremeni. Vem, da se vsega 

ne da, ne živim v iluzijah, 
marsikaj pa vendarle lahko 
obrnemo na bolje.« 

Zakaj ravno stranka SMC?
»Ker so vrednote te soci-

alno-liberalne stranke tudi 
moje vrednote. Prav je, da 
tudi v današnji družbi osta-
nemo socialni, povezoval-
ni, strpni, odprti za vse. Med 
svojo kampanjo sem spo-
znala tudi drugačne stvari, 
zato sem še tem bolj prepri-
čana, da moramo biti ljud-
je dobri, pozitivni; če bomo 
imeli radi okolico, se pove-
zovali, se ne izključevali gle-
de na različna stališča, nam 
bo uspelo.«

Ste presenečeni, da ste bili v 
konkurenci bolj prepoznav-
nih političnih obrazov izvo-
ljeni? Poleg tega ste tudi edi-
na ženska, izvoljena v prvi 
volilni enoti.  

»Verjela sem vase, moji 
prijatelji so verjeli vame, vsi 

so me spodbujali in skušala 
sem dati vse od sebe. Ko sem 
se odločila za kandidaturo, 
sem vodstvu stranke zagoto-
vila, da bom vložila svoj ma-
ksimum, da bom izvoljena, 
in da verjamem, da mi bo us-
pelo. Če se v nekaj zelo verja-
me in se naredi vse za ta cilj, 
sem prepričana, da sledi tudi 
uspeh. V svojem okolju sem 
razmeroma prepoznavna (v 
preteklosti sem sodelovala 
v svetu staršev v šoli, sem v 
nogometnem klubu, pri pri-
reditvah v Bitnjah, sem tudi 
planinska vodnica, sem ga-
silka, članica PGD Prebače-
vo - Hrastje). Vesela in po-
nosna sem, da sem izvolje-
na. Tudi zato, ker nisem bila 
kandidatka v najbolj izvolji-
vem okraju (prvi po statistiki 
izvoljivosti za SMC je okraj 
Kranj 1), poleg tega smo v 
premeru enega kilometra 
kandidirali štirje kandidati, 
trije močnejši od mene, med 
njimi tudi zelo prepoznavna 

Alenka Bratušek. V času vo-
lilne kampanje sem bila veli-
ko v stiku z ljudmi, moj na-
čin nagovarjanja pa je bil v 
smislu: pojdite na volišče, 
izrazite svoje želje, povejte 
svoja pričakovanja. Narobe 
je, da ljudje kritiziramo rav-
nanje politike, ko pa imamo 
na volitvah moč vplivati na-
njo, te možnosti ne izkoris-
timo. Vsak od teh elemen-
tov je botroval moji izvolit-
vi. Bila sem veliko na terenu, 
sama nosila plakate, se pogo-
varjala z ljudmi tudi v drugih 
krajih in z ljudmi drugačnih 
prepričanj.« 

Naloge v državnem zboru še 
niso razdeljene, pa vendar 
povejte, na katerih področjih 
bi predvsem radi delali. 

»Dogovora še ni, glede na 
svoje dosedanje delo pa sem 
predlagala, da bi sodelova-
la v odboru za izobraževa-
nje, znanost, šport in mla-
dino. Ker imam kompeten-
ce iz financ, mi je blizu tudi 
odbor za finance in monetar-
no politiko, prav tako odbor 
za gospodarstvo. Sodelovala 
bi tudi v odboru za kulturo: 
pri svojem planinskem delu 
zelo rada s pohodniki izko-
ristim minuto za kulturo, pa 
tudi sicer mi je kultura blizu 
in jo zelo cenim, saj menim, 
da smo prav zaradi kulture 
danes še vedno tukaj in smo, 
kar smo. Kakršen koli bo že 
dogovor o razdelitvi nalog, 
sem prepričana, da bo dela 
veliko in nam glede na pri-
hajajoče izzive ne bo lahko.«

Kakšna so vaša pričakovanja 
glede oblikovanja koalicije? 
Menite, da bo sestavljena le-
vosredinska koalicija?

»Verjamem, da bo. Vse 
sile so uperjene v to.«    

Sem človek, ki sprejme izziv
Mateja Udovč, v prvi volilni enoti izvoljena poslanka SMC v novem sklicu državnega zbora, je na 
politični sceni povsem nov obraz. 

Poslanka SMC Mateja Udovč / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Ljubljana – Ob sedemde-
setletnici Zveze borcev za 
vrednote NOB Slovenije 
so v nedeljo na Kongres-
nem trgu v Ljubljani prip-
ravili osrednjo spominsko 
slovesnost. Slavnostni go-
vornik, predsednik Zveze 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije Tit Tur-
nšek je povzel zgodovino 
zveze borcev od njene usta-
novitve do danes in pre-
lomna obdobja na poti do 

samostojne slovenske drža-
ve. Dotaknil se je tudi dana-
šnjih razmer, ko po njego-
vih besedah skozi široko od-
prta vrata vdira neoliberali-
zem, ki mu najbolj ustreza 
fašistična vladavina. »Dobi-
ček je pomembnejši od lju-
di, od družbenih odnosov, 
od narave.« Zbrane je nago-
voril tudi ljubljanski župan 
Zoran Janković, ki je med 
drugim poudaril, da nih-
če nima pravice spreminja-
ti svetle resnice slovenske-
ga naroda. »Ta je ena sama. 

Borili ste se na strani zave-
znikov, premagali ste faši-
zem in nacizem. V Ljublja-
ni ne bo domobranskih spo-
menikov, dokler bo sedanje 
vodstvo vodilo občinsko po-
litiko.« Prireditve so se ude-
ležili tudi predsednik drža-
ve Borut Pahor, ministri-
ca za obrambo Andreja Ka-
tič ter ministrica za delo, 
družino in socialne zadeve 
Anja Kopač Mrak, pa tudi 
nekateri evropski poslanci 
in prvi predsednik države 
Milan Kučan.

Sedemdeset let Zveze borcev 
Slovenije

Kranj – Varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdorfer bo s 
sodelavci v jutri, 4. julija, po-
slovala v Mestni občini Kranj. 
S poslovanjem zunaj sedeža 
se skuša varuh človekovih 
pravic približati tistim, ki ga 
potrebujejo. Enkrat na mesec 
varuhinja s sodelavci obišče 
določen predel Slovenije in 
se pogovori z vsemi, ki za 
uveljavljanje svojih pravic pot-
rebujejo pomoč te institucije. 
Prijave za pogovor z varuhinjo 
človekovih pravic so zbirali do 
včeraj, jutri pa bo s sodelavci 
na voljo občanom. Varuhinja 
se bo srečala tudi z županom 
Boštjanom Trilarjem in njego-
vimi sodelavci ter se pogovo-
rila o prizadevanjih občine za 
spoštovanje pravic občanov.

Varuhinja jutri v Kranju

V preteklih letih so nagrado državljan Evrope prejeli:  
dr. Lovro Šturm in Društvo Simbioza (2012), dr. Boris 
Pahor (2013), Alojz Rebula in dr. Spomenka Hribar 
(2014), Drago Jančar in Tomo Križnar (2015), dr. 
Evgen Bavčar (2016) in lani Zveza društev upokojencev 
Slovenije (ZDUS) za program Starejši za starejše.
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Ravnanje z osebnimi 
podatki – vse jasno ali ne?

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Ob uvedbi nove uredbe 
o varstvu osebnih po-
datkov sem si rekla, 

končno več varnosti in pred-
vsem manj ali nič nepovablje-
nih reklam v osebni elektronski 
pošti. Ni čisto tako. Nekateri 
ponudniki storitev in blaga še 
naprej pošiljajo sporočila ne 
glede na to, da za pisno soglasje 
z uveljavitvijo nove uredbe niso 
zaprosili. Privolitev je namreč 
nujna, a jo nekateri razumejo 
po svoje, en trgovec utemeljuje, 
da je potrebna samo takrat, 
ko obdelava podatkov pomeni 
večje poseganje v zasebnost. 
Tako je dojemanje, kaj je obve-
zno in kaj ne, očitno različno. 
Uredba tudi določa, da mora 
biti način preklica privolitve 
enako enostaven kot podaja 
privolitve. A kako, če še soglas-
ja nisem dala?

Uredba, predvidevam, ni do-
volj jasno postavljena, in če je 
tako, potem lahko mirno zapi-
šem, da mi je za nekatere sto-
ritve vseeno žal, da bi jih ured-
ba preveč omejila ali celo povo-
zila. Na kranjski območni enoti 
Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje (NIJZ) so pred dnevi 
pacientu, ki se je cepil proti klop-
nemu meningoencefalitisu, po-
vedali, da ga o naslednjem ter-
minu cepljenja ne bodo obvesti-
li, ker tega ne smejo več zaradi 
varstva osebnih podatkov. Naj 
povem, da je bilo takšno obve-
ščanje učinkovito in pacientu 
ni bilo treba skrbeti, da bi spre-
gledal naslednje cepljenje (čez 

mesec, leto, pet let), ker je na 
dom vedno pravočasno prispe-
lo obvestilo. Predvidevam, da je 
bilo podobno urejeno tudi v osta-
lih javnih zdravstvenih ustano-
vah, kjer cepijo. Pri NIJZ niso 
bili prepričani o tem, ali skladno 
z uredbo pacientu sploh lah-
ko uredijo soglasje ... Za mne-
nje so zaprosili informacijske-
ga pooblaščenca, kaj smejo na-
rediti v zvezi z obveščanjem, da 
ne bi kršili členov. Informacijski 
pooblaščenec meni, da je zaradi 
več elementov, kot so neobvezno 
samoplačniško cepljenje, neve-
zanost na istega izvajalca in 
podobno, treba pridobiti soglas-
je za ponovno vabljenje. Tako 
bodo uporabnikom ambulant 
NIJZ ob obisku vendarle ponu-
dili v podpis soglasje za hranje-
nje podatkov z namenom ob-
veščanja o cepljenjih, obraz-
ci za soglasja so že v pripravi, 
so sporočili v petek. Glede pod-
ročja varstva osebnih podatkov 
na splošno pa pri NIJZ meni-
jo, da je treba v najkrajšem mo-
žnem času sprejeti takšno naci-
onalno zakonodajo, ki bo ustre-
zno uredila materijo uredbe ter 
postavila jasnejši zakonodaj-
ni okvir. Res je. Osebni podat-
ki so nafta moderne dobe, je bil 
že slišan stavek informacijske-
ga pooblaščenca. Jasnost, ned-
voumnost, to je tudi zame smi-
sel uredbe in zakonodaje: privo-
litev in moj osebni nadzor nad 
tem, kdo sme dostopati do mo-
jih podatkov, katerih vse in s 
kakšnim namenom.

Aleš Senožetnik

Kranj – Bliski in grmenje ob 
poletnih nevihtah marsiko-
mu poženejo strah v kosti, 
ob vse večji razširjenosti ele-
ktronskih naprav v naših do-
movih, pa je povsem upravi-
čena tudi bojazen, da nam 
bo nevihta povzročila ško-
do na televiziji, računalni-
ku, modemih in drugih ele-
ktronskih napravah. Slove-
nija spada med območja z 
največjo pojavnostjo strel v 
evropskem merilu, zato je 
skrb še toliko bolj na mestu. 
Sistem Scalar na Elektroin-
štitutu Milan Vidmar na po-
dročju Slovenije namreč le-
tno zabeleži okoli šestdeset 
tisoč udarov strel.

Ob pogostih nevihtah v 
poletnem času, tudi v zad-
njih tednih, se je marsikdo 
soočal z nadležnimi izpadi 
internetnega omrežja ali pa 
celo s poškodbami vezja ra-
čunalnikov, modemov, tele-
vizije in drugih naprav, po-
vezanih v električno in te-
lekomunikacijsko omrež-
je. Po nevihtah število klicev 
za nekajkrat poraste tudi v 

klicnih centrih ponudnikov 
storitev interneta, telefoni-
je in televizije, zaradi česar 
smo v zadnjem času slišali 
tudi precej priporočil, kako 
ravnati v primeru nevihte.

Uporabnikom so vse bolj 
dostopne prenapetostne 
zaščite, ki ob udaru strele v 
objekt ali v bližino objekta 
varujejo pred prenapetostjo 
v električnem omrežju, zato 
večina operaterjev svetuje 
uporabo tovrstnih naprav, 
hkrati pa dodajajo, da takšna 

zaščita ni stoodstotna. Na-
jenostavnejša in tudi naj-
varnejša oblika zaščite pred 
strelami je, da že pred nevih-
to naprave zaščitimo tako, da 
jih enostavno izklopimo iz 
električnega in telekomuni-
kacijskega omrežja. To je pri-
poročljivo storiti tudi, ko se 
poleti za dlje časa odpravimo 
od doma, denimo na letni 
dopust na morje ali v gore. 
Največji slovenski operater 
Telekom Slovenije ponuja 
tudi možnost obveščanja z 

SMS-sporočilom o bližajo-
čih se nevihtah, kar uporab-
nikom pomaga, da pravočas-
no zavarujejo svoje elektron-
ske naprave, prek pametnih 
naprav pa so nam danes na 
voljo tudi druge aplikacije, ki 
nam omogočajo spremljanje 
vremenske napovedi.

Kaj pa storiti, ko nam stre-
la kljub vsemu povzroči ško-
do na elektronskih napra-
vah? Če gre za televizijo ali 
kakšno drugo napravo, ki je 
v naši lasti, bomo stroške po-
pravila ali nakupa nove nosili 
sami. V primeru modema in 
drugih naprav, ki jih uporab-
niki internetnih storitev na-
jemamo pri ponudnikih tele-
komunikacijskih storitev, pa 
se velja pozanimati pri ope-
raterjih. Nekateri namreč 
menjavo opreme opravijo na 
lastne stroške, drugi pa jo za-
računajo uporabniku.

Eno od možnosti ponujajo 
tudi zavarovalnice, kjer lah-
ko sklenemo ustrezno za-
varovanje za primer udara 
strele in se tako lahko nade-
jamo vsaj delnega povračila 
stroškov, ki ob tem lahko na-
stanejo.

Ko surfanje odnese strela
Najboljša in najpreprostejša zaščita elektronskih naprav pred udari strele je, da jih izklopimo 
iz električnega in telekomunikacijskega omrežja še pred nevihto. Dostopnejše postajajo tudi 
prenapetostne zaščite.

Ob nevihtah je najbolj priporočljivo naprave izklopiti iz 
omrežja. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kranj – Pred šestnajstimi leti 
je bila v Šentvidu ustanovlje-
na delovna skupina, ki je ime-
la nalogo postaviti temelje za 
delovanje Poveljstva enot za 
podporo. Enota se je skozi 
leta razvila v učinkovito logi-
stično organizacijo Sloven-
ske vojske, ki podpira vse eno-
te tako doma kot v tujini. Lo-
gistično brigado, ki dan enote 
praznuje 1. julija, sestavljajo 
pripadniki 157. logističnega 
polka, 670. logističnega pol-
ka, Vojaške zdravstvene eno-
te in Inženiringa.

Na slovesnosti sta priso-
tne nagovorila poveljnik 
Logistične brigade polkov-
nik Vincenc Arko in povelj-
nik sil Slovenske vojske bri-
gadir Milko Petek. Slednji 
je dejal: »Z zagotavljanjem 
učinkovite logistične pod-
pore vsem enotam Sloven-
ske vojske, doma in v tu-
jini, prispevate pripadni-
ki logistične brigade k za-
gotavljanju nacionalne var-
nosti, zagotovitvi delova-
nja in promociji Slovenske 
vojske. Ste ena redkih enot, 

ki je ves čas v fazi delovanja 
in hkrati izvaja tudi konso-
lidacijo, lastno usposablja-
nje, izobraževanje, urjenja, 
vaje.« Polkovnik Arko pa je 
poudaril pomen pripadni-
kov oklepno-mehaniziranih 
enot: »Imamo tankiste, ki s 
trudom in požrtvovalnostjo 

ohranjajo in krepijo zmoglji-
vosti oklepnih enot Sloven-
ske vojske ter ohranjajo nji-
hovo tradicijo. Naj izpostavm 
uspešno in odmevno delova-
nje naših tankistov v Večna-
cionalnem centru za ugotav-
ljanje pripravljenosti v nem-
škem Hohenfelsu, kjer dajete 

vetra tudi vsaj na papirju su-
periornejšim udeležencem 
vaj.« Na slovesnosti, ki so jo 
s kulturnim programom po-
pestrili trobilni kvintet Orke-
stra Slovenske vojske ter Mar-
ko in Mirjam Vene iz Glasbe-
ne šole Kranj, so podelili tudi 
bronaste medalje in pohvale. 

Logistična brigada praznuje
V Vojašnici Petra Petriča v Kranju je potekala slovesnost ob dnevu Logistične brigade in dnevu  
oklepno-mehaniziranih enot Slovenske vojske. 

Poveljnik Logistične brigade polkovnik Vincenc Arko je podelil bronaste medalje in pohvale 
poveljnika Logistične brigade Slovenske vojske. / Foto: Primož Pičulin



4 Gorenjski glas
torek, 3. julija 2018

info@g-glas.si

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, z nadaljnjimi spremembami in dopol-
nitvami), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 28. člena Statuta Občine Škofja 
Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in 26/17) 
je župan Občine Škofja Loka dne 29. junija 2018 sprejel sklep, 
da se objavi 

JAVNO NAZNANILO 
O PONOVNI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

dopolnjenega osnutka 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O OPN OBČINE ŠKOFJA LOKA
(SPREMEMBA 01)

1. 
Ponovno se javno razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) – v nadaljevanju 
SD OPN 01, ki ga je izdelalo podjetje Locus, d. o. o., PE Nova 
Gorica, Solkan.  

2.
Predmet SD OPN 01 je besedilo izvedbenega dela OPN, 
vključno s prilogama 1 in 2, ki sta njegov sestavni del. Spre-
membe se nanašajo le na prostorske izvedbene pogoje ter 
načine urejanja prostora. Predmet sprememb je tudi 4. člen 
OPN, ki opredeljuje pomen izrazov. 

3.
Ponovna javna razgrnitev bo potekala od 9. 7. 2018 do 
vključno 24. 7. 2018 v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 
15, Škofja Loka v poslovnem času Občine Škofja Loka – ob 
ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah 
med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 12. uro. 

Gradivo SD OPN 01 bo v času ponovne javne razgrnitve jav-
no dostopno tudi na spletni strani Občine Škofja Loka pod 
rubriko Novice in objave – »Javne razgrnitve« na e-naslovu: 
http://www.skofjaloka.si/objave/58. 

4.
V času ponovne javne razgrnitve bo 11. 7. 2018 ob 18. uri or-
ganizirana ponovna javna obravnava v veliki sejni dvorani na 
Upravni enoti Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, II. 
nadstropje.

5.
V času ponovne javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani po-
dajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na 
naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, po elek-
tronski pošti na e-naslov: obcina@skofjaloka.si, jih na mestu 
ponovne javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih 
podajo ustno na zapisnik na ponovni javni obravnavi. Rok za 
dajanje pripomb poteče s potekom ponovne javne razgrnitve. 

6.
Ta sklep se objavi na Radiu Sora, na spletni strani Občine na 
e-naslovu: www.skofjaloka.si in v časopisu Gorenjski glas ter 
začne veljati z dnem objave. 

Številka: 3505-0002/2016
Datum: 29. 6. 2018

            Župan
Občine Škofja Loka 

   Mag. Miha Ješe

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je prejšnjo sredo 
na zadnji seji pred poletjem 
potrdil rebalans letošnjega 
proračuna, s katerim se pri-
hodki občinskega proraču-
na za leto 2018 znižujejo za 
1,1 milijona evrov. Proračun 
tako znaša približno 21,7 mi-
lijona evrov. Kot so pojasnili 
na občinski upravi, se prihod-
ki znižujejo, ker ni bila izve-
dena prodaja zemljišča v ob-
močju gramoznice Graben 
na območju, kjer je občina že-
lela vzpostaviti lesnopredelo-
valni center, in Ranzingerjeve 
vile v Begunjah. Ob tem se po-
večujejo prihodki nadomesti-
la za uporabo stavbnega zem-
ljišča, upoštevajoč odmero, in 
transferni prihodki iz držav-
nega proračuna.

Glavnina zmanjšanja 
sredstev na področju druž-
benih dejavnosti gre na ra-
čun sanacije Klinarjeve hiše 

v Kropi, kjer se investicija za-
mika, nekaj manj je tudi de-
narja za vzpostavitev medge-
neracijskega centra. Največ-
je posledice izpada prihodkov 
pa so vidne ravno področju in-
frastrukture, okolja, prostora 
in investicij. Kot je svetnikom 
pojasnila direktorica občinske 
uprave, se za približno 68 tisoč 
evrov zmanjšujejo sredstva, 
namenjena investicijskemu 

vzdrževanju cest, zvišujejo pa 
sredstva za ureditev Šercerje-
ve ulice in Langusove ulice v 
Radovljici, ter za cesto za Veri-

go. Znižujejo se tudi sredstva 
na Ljubljanski ulici v Rado-
vljici, za oporni zid na Gub-
čevi ulici v Radovljici, za pro-
gram sanacije lokalnih cest in 
cesto Špar - Filipič ter za Žele-
zniško cesto v Lescah. Skoraj 
70 tisoč evrov manj je v prora-
čunu namenjenih za pločni-
ke in hodnike za pešce, tako 
se zamika tudi izgradnja ploč-
nika v Podnartu. Se pa za več 

kot 60 tisoč evrov povečujejo 
sredstva pa pripravo prostor-
skih dokumentov za gradnjo 
kolesarskih stez, za izvedbo 
katerih v prihodnjih letih ob-
čina pričakujemo tudi zaje-
ten del nepovratnih sredstev. 
Manj sredstev je tudi za ure-
ditev parkirišč, med drugim 
tudi za in za ureditev načrtova-
nega parkirišča za avtodome v 
Krpinu. Občina ob tem name-
nja dodatna sredstva v višini 
275.400 evrov za pokritje iz-
redno visokih stroškov letoš-
nje zimske službe.

Občinski svet je ob tem po-
trdil tudi novi odlok o občin-
skih cestah, ki je bil priprav-
ljen zaradi uskladitve z za-
konodajo, ureja pa upravlja-
nje, graditev, vzdrževanje in 
varstvo občinskih cest, pro-
met na njih ter inšpekcijsko 
nadzorstvo.

Proračun nižji za več kot milijon
Radovljiški občinski proračun je s sprejetim rebalansom nižji za več kot milijon evrov. Zamika se 
rekonstrukcija Klinarjeve hiše, v kateri je Kovaški muzej v Kropi, ceste med trgovino Špar in hotelom 
Filipič, bistveno več denarja bo šlo za pokritje visokih stroškov letošnje zimske službe.

Največ rezov v načrtovana sredstva gre na račun cestne 
infrastrukture. Tako se v naslednje proračunsko 
obdobje odmika tudi načrtovana rekonstrukcija ceste 
od trgovine Spar do hotela Filipič.

Mateja Rant

Gorje – Župan Peter Tor-
kar se je v svojem nagovoru 
spomnil vseh pridobitev v 
občini v preteklem letu. Naj-
bolj so se razveselili nove 
pešpoti ob glavni cesti med 
Spodnjimi in Zgornjimi 
Gorjami, ki zagotavlja večjo 
varnost domačinom, pred-
vsem otrokom na poti v šolo. 
Za varnost peščev, večinoma 
obiskovalcev soteske Vint-
gar, so poskrbeli tudi v Pod-
homu, na Klinarjevem klan-
cu, kjer so prav tako zgradi-
li razgledno pešpot in obno-
vili občinsko cesto. Z zame-
njavo strehe na Osnovni šoli 
Gorje pa so končali njeno ce-
lovito energetsko obnovo. Ta 
čas obnavljajo cesti na Zgor-
njih Lazah in na Poljšici, ob-
nova državne ceste in ploč-
nika v Spodnjih Gorjah pa se 
bo začela prihodnje leto.

V nadaljevanju je žu-
pan podelil letošnja občin-
ska priznanja. Zlati zvon 
Občine Gorje je za dolgo-
letno delo v sistemu zaš-
čite, reševanja in pomoči 
ter za njegov prispevek pri 
ohranjanju vaškega življe-
nja prejel Dušan Zalokar. 

Ob sedemdesetletnici nji-
hovega delovanja in za vzor-
no sodelovanje z lokalno 
skupnostjo so plakete po-
delili podjetju Lip Bled, 
Gozdnemu gospodarstvu 
Bled in Splošni bolnišni-
ci Jesenice. Priznanja pa 
so prejeli Ivica Knaflič za 

predano štiridesetletno delo 
na področju varstva predšol-
skih otrok in uspešno vode-
nje Enote vrtca Gorje, Jer-
ca Kunšič za uspeh na splo-
šni maturi ter Jurij Repe in 
Miha Dovžan za uspešen 
nastop na zimskih olimpij-
skih igrah v Pjongčangu.

Zlati zvon Dušanu Zalokarju
Ob občinskem in državnem prazniku so v Gorjah pripravili svečanost, na kateri so podelili tudi letošnja 
priznanja občinskim nagrajencem.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Petrom Torkarjem / Foto: arhiv občine

          IZLET // sobota, 7. julij 2018 Vožnja po Bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi na 
Blejsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi je 
najdaljši dolg kar 6327 metrov, so nepozabni. Tokrat nas bo na železniški 
postaji v Mostu na Soči pričakal vodnik. Peš se bomo odpravili do 
akumulacijskega jezera, kjer bo sledil pohod po kulturno-zgodovinski 
poti, nato pa se bomo vkrcali na ladjico in se prepustili smaragdni Soči. Na 
ladjici bo tudi okusno kosilo, po pristanku pa bo sledila vrnitev na 
železniško postajo, kjer nas bo ob 17.18  že čakala parna lepotica, da nas 
zapelje nazaj na Gorenjsko. 
Odhodi: Ob 9.03 odhod muzejske kompozicije z Jesenic mimo Bleda 
(prihod ob 9.17) in Bohinjske Bistrice (prihod ob 9.48) proti postaji Most na 
Soči in Kanal do Nove Gorice (prihod vlaka ob 11.59). 

Cena: Redna cena izleta za odrasle je 65 EUR. Če se na izlet prijavite na 
Gorenjskem glasu, je cena le 55 EUR. Redna cena za otroke, stare od 6 do 
12 let, je 37 EUR, če jih prijavite na Gorenjskem glasu, je cena le 32 EUR. 
Otroci do 6. leta potujejo brezplačno z doplačilom 5 EUR za kosilo! 

Organizator izleta je  
ABC Rent a car in turizem. 

Prijave in rezervacije  
sprejemamo na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova 4, Kranj, po 
tel. št.: 04/201 42 41  
ali po e-pošti na  
narocnine@g-glas.si.

Cena vključuje:  
vožnjo z muzejskim vlakom po 
Bohinjski progi do Mosta na 
Soči, voden pohod po poti »Čez 
most po modrost«, vožnjo z 
ladjico po jezeru, kosilo na 
ladjici, organizacijo in DDV.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

ČEZ MOST PO MODROST

Kranjska Gora – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje 
odvisnosti Občine Kranjska Gora je tudi letos pripravila pester 
program aktivnosti za spodbujanje aktivnega preživljanja pro-
stega časa mladih. Delavnice za osnovnošolce bodo pripravile 
vse enote knjižnice in tudi različna društva.

Pester počitniški program
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OD 4.7. DO 31.7.2018

Ana Šubic

Šenčur – Šenčurski občin-
ski svetniki so na zadnji seji 
potrdili več prostorskih ak-
tov. S potrditvijo občinske-
ga podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN) za obmo-
čje Športnega parka Šenčur 
so prižgali zeleno luč njego-
vi prenovi in razširitvi v več-
je športno središče, name-
njeno klubom, šoli in vrt-
cu, rekreaciji in preživlja-
nju prostega časa pa tudi 
izvedbi različnih tekmo-
vanj in prireditev. Sprejem 
OPPN bo poleg legalizacije 
obstoječih športnih objek-
tov omogočil širitev proti 
severu. Obstoječe nogome-
tno igrišče na naravni podla-
gi bodo delno prestavili pro-
ti severu, da bo možno oko-
li njega speljati atletsko ste-
zo, zraven bo tudi pokrita tri-
buna, medtem ko bodo ob-
stoječo odstranili. V OPPN 
so predvideli še dodatno no-
gometno igrišče, poleg tega 
pa tudi večje otroško igrišče, 
kolesarski park, skate park, 
odbojko na mivki, zunanje 

igrišče za košarko pa tudi 
pokrito drsališče, kjer bodo 
v toplejših mesecih možne 
druge dejavnosti.

Prav tako so v drugi obrav-
navi potrdili tudi OPPN, s 
katerim v bližino podjetja 
Tinex na severovzhodnem 
delu Poslovne cone Šenčur 
umeščajo trgovski objekt, ki 
ga bo gradil Hofer. Z OPPN 
urejajo 1,8 hektara veliko ob-
močje, do katerega se bo do-
stopalo z novega krožišča, 
v kar bodo preuredili seda-
nje križišče regionalne ces-
te Kranj–Brnik in Delavske 
ceste. Do zgraditve predvi-
dene štiripasovnice na br-
niški cesti bodo postavili za-
časno montažno krožišče, 
podobno tistemu pri Cubi-
su. Kot je pojasnil Aleš Pu-
har, na občini zadolžen za 
okolje in prostor, že priprav-
ljajo javni razpis za izvajalca, 
tako da bo krožišče izvedeno 
v kratkem.

Na to se je deloma na-
vezoval tudi osnutek spre-
membe odloka o programu 
opremljanja stavbnih ze-
mljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za 
novi del poslovne cone. Kot 
je razložil Puhar, je odlok, 
sprejet leta 2015, zasnovan 
na maksimalnih možnih 
pozidavah, sedaj, ko imajo 
že točne podatke o načrto-
vanih objektih, pa korigira-
jo faktorje, ki so osnova za 
izračun komunalnega pri-
spevka, pri čemer se njegova 
višina ne spreminja. Za ob-
močje, kjer je predviden nov 
trgovski center, denimo zna-
ša 278 tisoč evrov, je razložil.

Svetniki so na pobudo 
družbe RP investicije potr-
dili tudi OPPN, s katerim 
bodo, če bo sprejet tudi v dru-
gi obravnavi, na severozaho-
dnem robu poslovne cone 
na tisoč kvadratnih metrov 
velikem zemljišču dopusti-
li ureditev parkirišča ali ga-
ražne hiše. V prvi obravna-
vi so sprejeli tudi osmo do-
polnitev občinskega lokacij-
skega načrta za šenčurski 
del območja Britof – Voge, s 
katero so na dveh zemljiščih 
spremenili pogoje za grad-
njo iz enostanovanjskih hiš 
v dvojčka.

Potrdili več prostorskih aktov
Občinski svet v Šenčurju je med drugim potrdil podrobna prostorska načrta 
za širitev športnega parka in gradnjo trgovskega centra.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Stošestdeseta oble-
tnica rojstva prvega sloven-
skega poklicnega dramske-
ga igralca Ignacija Borštni-
ka je v nedeljo združila 
cerkljanska kulturna društva 
in ustvarjalce, ki so pripravili 
pester kulturni program. 

Slovesnost so začeli z 
odkritjem obnovljene plošče 
na pročelju Borštnikove roj-
stne hiše, nadaljevali pa na 
notranjem dvorišču, kjer je 
zbrane nagovoril direktor di-
rektorata za ustvarjalnost na 
ministrstvu za kulturo Igor 
Teršar, ki se je v govoru do-
taknil pomena Borštnikove-
ga dela za razvoj gledališča 
pri nas in spomnil, da je prav 
Borštnik v slovenski gledali-
ški prostor vpeljal za tisti čas 
sodobne prvine dunajske 
gledališke šole in se je z njim 
začela profesionalizacija te-
atra. Različne okoliščine so 

ga nato privedle do tega, da 
je večino svoje pestre kariere 
deloval na tujem in svoje naj-
boljše stvaritve ustvaril v za-
grebškem gledališču.

»Danes je velik dan za 
Cerklje, še posebno pa za roj-
stno hišo Ignacija Borštnika 
in našo družino. Hvala torej 
družini, ki me je podpirala, 

da sem vztrajal pri obnovi 
hiše. Sedem let smo se bo-
rili in danes je izdelek pred 
nami,« je bil zadovoljen tudi 
Danijel Novak, predsednik 
Kulturnega društva Igna-
cija Borštnika, ki je organi-
ziralo prireditev, ter skrb-
nik Borštnikove hiše, ki se 
je spomnil tudi cerkljanskih 
obrtnikov, ki so priskočili na 
pomoč pri obnovi hiše. Po-
leg tega pa Novak veliko na-
porov vlaga tudi v to, da bi 
hiša zaživela in postala sha-
jališče kulturnih v občini.

»Upam, da boste Cerklja-
ni tako, kot ste ponosni na 

Ignacija Borštnika, ponos-
ni tudi na njegovo rojstno 
hišo. Da jo boste uporab-
ljali in radi pokazali svojim 
znancem in prijateljem, ko 
jih boste povabili v Cerklje,« 
je Novak pozval tudi številno 
občinstvo, ki se je udeležilo 
prireditve, in zaradi pičlih fi-
nančnih sredstev, ki jih ima 

na voljo, hkrati izrazil skrb 
za prihodnost hiše, ki je ena 
od redkih znamenitih stavb 
v Cerkljah, ki je še dostopna 
javnosti.

Za kulturni program, ki je 
v veliki meri temeljil tudi na 
Borštnikovi poeziji, so pos-
krbeli člani Godbe Cerklje, 
Komornega moškega pev-
skega zbora Davorina Jen-
ka, KUD Pod Stražo, Folklo-
ra Cerklje, Ansambel Trgov-
ci, povezovala pa sta jo Jože 
Jerič In Daniela Močnik. 

Ob tej priložnosti so posa-
dili tudi cepič štiristoletne 
mariborske vinske trte.

Borštnik združil Cerklje
V Cerkljah so v nedeljo obeležili stošestdeseto obletnico rojstva svojega 
rojaka, dramskega igralca Ignacija Borštnika.

Številno občinstvo je prisluhnilo programu ob obletnici rojstva Ignacija Borštnika.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Cerkljanski občin-
ski svetniki so sklicali izred-
no sejo občinskega sveta, ki 
bo v petek ob 17. uri. Župan 
Franc Čebulj namreč v sed-
mih dneh od prejema zahte-
ve za sklic izredne seje šes-
tih občinskih svetnikov ni 
sklical seje občinskega sve-
ta, zato so jo sklicali svetniki 
sami, kar jim dovoljuje po-
slovnik. Opozicijski svetni-
ki so se za sklic izredne seje 
odločili, ker naj bi jih župan 
in občinska uprava presla-
bo informirala o aktualnih 
projektih v občini. Med toč-
ke dnevnega reda so tako 

uvrstili tudi razpravi o po-
kritem nogometnem igri-
šču in zdravstvenem domu 
ter primerjalno študijo varo-
vanih stanovanj in dodatne-
ga kraka Doma Taber, obrav-
navali pa bodo tudi pravni 
spor z nekdanjo koncesio-
narko za pomoč družini na 
domu. Župan Franc Čebulj 
jim je sicer na zahtevo za 
sklic izredne seje odgovoril, 
da v predpisanem roku seje 
ni moč sklicati zaradi odsot-
nosti več javnih uslužben-
cev občinske uprave, zato 
je svetnike prosil, da uskla-
dijo termin naslednje redne 
seje, vendar opozicijski sve-
tniki na to niso pristali.

Izredna seja v petek
Ker zahtevane seje ni sklical župan, so jo svetniki.

Vodice – V drugi polovici 
letošnjega leta bo optično 
omrežje na voljo tudi upo-
rabnikom zahodnega in 
osrednjega dela naselja Vo-
dice. Telekom Slovenije bo 
namreč predvidoma v zad-
nji četrtini leta začel gradnjo 
omrežja na Lebarški poti, 
Pustnicah, Pod borovci, na 
Kamniški in Vodiški cesti, 
Ob grabnu ter Krvavški, Pir-
čevi in Kocljevi ulici. Kot pra-
vijo na vodiški občinski upra-
vi, se bodo optično omrežje 
najprej širili na območjih, 
kjer bo občina v prihodnjih 
letih gradila kanalizacijsko 
omrežje. Tako bodo opre-
mili del Utika in Bukovice, v 
nadaljevanju tudi Skaručno, 
del Vodic, Kosez in Vojske-
ga, zatem pa še druge dele 
občine. 

Optično omrežje kmalu 
tudi v Vodicah



6 Gorenjski glas
torek, 3. julija 2018

Ana Šubic

Železniki – Upokojena prva 
dama Domela dr. Jožica Re-
jec je v preteklosti za svoje 
delo prejela številne nagra-
de, a kot je dejala na petko-
vi slavnostni akademiji ob 
občinskem prazniku v Že-
leznikih, kjer so ji podelili 
naziv častne občanke, ji naj-
več pomeni prav nagrada v 
lokalnem okolju. Prisluži-
la si jo je za življenjsko delo 
na gospodarskem in druž-
benem področju na pred-
log družbe Domel Holding 
ter občinskih odborov SLS 
in NSi. Priznanje lokalnega 
okolja pomeni, da so bili od-
nosi pravi in da je pustila do-
ločene sledi, je še dejala Rej-
čeva, ki so jo dan kasneje za 
častno občanko razglasili še 
v občini Škofja Loka, od ko-
der pravzaprav tudi prihaja. 
Živi namreč v Selški dolini, 
tik ob meji obeh občin.

Župan Anton Luznar je 
na slovesnosti podelil še se-
dem občinskih priznanj. 
Občinsko plaketo sta pre-
jela Marjan Žitnik za od-
mevne dosežke na podro-
čju industrijskega oblikova-
nja in Jože Prezl za aktivno 
delovanje na različnih pod-
ročjih življenja. Priznanja 
za življenjsko delo prosto-
voljcev so podelili Miranu 

Benedičiču, ki že vrsto let 
skrbi za ohranjanje sakral-
ne dediščine v Železnikih, 
ter Janezu Primožiču, usta-
novnemu članu Turistične-
ga društva (TD) Davča, in 
Valentinu Kejžarju, ki je v 
tem društvu aktiven že šti-
rideset let, oba pa redno so-
delujeta na Dnevu teric. Pri-
znanje občine za aktivno de-
lovanje društev sta preje-
la Športno kinološko dru-
štvo Železniki za 60 let de-
lovanja in TD Davča, ki pra-
znuje petdesetletnico. Pre-
jemniki priznanj so s pri-
zadevanji in delom na go-
spodarskem, družbenem 
in kulturnem področju veli-
ko pripomogli k skupnemu 
dobremu, je poudaril župan 

Luznar: »S prizadevnostjo 
in zagnanostjo so v okolju 
vtisnili prepoznaven pečat 
in pripomogli, da je naša ob-
čina uspešna in da se obča-
ni v njej dobro počutimo.«

H kakovosti življenja pa 
prispevajo tudi občinske 
investicije. Nekatere letoš-
nje projekte je župan pose-
bej omenil v nagovoru, med 
drugim ureditev poslov-
ne cone Alples, gradnjo ko-
munalne infrastrukture v 
Dašnici, nadaljnjo gradnjo 
pločnika v Dolenji vasi, ure-
ditev javnih poti na Racovni-
ku, rekonstrukcijo lokalnih 
cest proti Prtovču in Poto-
ku, sanacijo obsežnega pla-
zu v Dražgošah, ureditev do-
datnih prostorov za vrtec in 

sofinanciranje gasilskega 
doma v Selcih. Zadovoljen 
je, da direkcija za infrastruk-
turo nadaljuje gradnjo ceste 
v Sorico, ki naj bi bila v celo-
ti končana še letos, ter da se 
premika tudi pri zagotavlja-
nju poplavne varnosti Žele-
znikov in izgradnji obvozni-
ce mimo starega dela mesta.

Slavnostno akademijo, na 
kateri so gostili tudi župa-
na pobratene hrvaške obči-
ne Lepoglava, so tokrat prip-
ravili že na predvečer občin-
skega praznika (30. junij). 
Ta je letos prvič sovpadal s 
Čipkarskimi dnevi, ki so jih 
prestavili na malce zgodnej-
ši termin in so minuli konec 
tedna postregli s številnimi 
dogodki.

Največ vredna občinska nagrada
V Železnikih so ob občinskem prazniku podelili osem priznanj. Naziv častne občanke dr. Jožici Rejec. 

Občinski nagrajenci z županom Antonom Luznarjem / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka 30. junija praznuje ob-
činski praznik. Gre za prvo 
omembo teh krajev v pisnih 
zgodovinskih virih, ko so 

bile leta 973 posesti na Ško-
fjeloškem podarjene freisin-
škim škofom. Župan Miha 
Ješe se je v slavnostnem na-
govoru ob koncu manda-
ta ozrl na opravljeno delo, 
ko so bili uresničeni skoraj 

vsi zastavljeni cilji. Med nji-
mi je omenil odprtje južne 
obvoznice v Poljansko do-
lino in še vrsto drugih do-
sežkov in ob tem poudaril, 
da so zadovoljni zlasti zara-
di dejstva, da jim je uspelo 

združiti sile velikega števi-
la prebivalcev, ki so s svoji-
mi idejami, znanjem, voljo, 
prizadevnostjo in solidarno-
stjo ustvarili dobre pogoje za 
življenje. Nanizal je tudi več 
v prihodnost usmerjenih 

projektov, nekateri so tik 
pred izvedbo. Gradijo vrtec 
Kamnitnik, urejajo knjižni-
co v Frankovem naselju, v 
zahodnem krilu nekdanje 
vojašnice pa meddruštve-
ni in medgeneracijski cen-
ter, urejajo stavbo za bival-
ne enote, odkupujejo stavbo 
Name za prihodnjo knjižni-
co, pripravljajo se na nadzi-
davo šole Jela Janežiča, pro-
jektirajo urejanje Grabna in 
Spodnjega trga, načrtujejo 
nov zdravstveni center ... 

Občina je za svoje delo pre-
jela že več nagrad, sodi tudi 
med najaktivnejše v med-
narodnem sodelovanju. Ka-
kovost življenja se kaže tudi 
v bogatem zgodovinskem, 
kulturnem, športnem in tu-
rističnem okolju z dobro obi-
skanimi prireditvami, za ka-
tere so zaslužni vsi prizadev-
ni občani, je dejal Miha Ješe 
in dodal: »Najbolje pa ce-
loten duh dogajanja v naši 
občini poosebljajo občinski 
nagrajenci. Zelo sem vesel, 
da bomo dobili prvo častno 
občanko s področja gospo-
darstva. Dr. Jožica Rejec ni le 
izjemna gospodarstvenica, 
ampak se s svojo karizmo, 
neumorno voljo po kvalite-
ti in dobrem razdaja tudi kot 
mentorica mladim podjetni-
kom, utrla je pot delavskemu 
lastništvu tovarne, s svojo 

družbeno odgovornostjo je 
bila najpomembnejši člen 
pri vključitvi podjetij z Lo-
škega v reševanje žičnice 
na Starem vrhu, pri tem pa 
je ostala skromna občanka, 
ki rada obdeluje svoj košček 
zemlje in se predaja dobro-
delnosti.«

Poleg naslova častne ob-
čanke, ki ga je dan po tem, 
ko si ji enak naziv podelili 
tudi v občini Železniki, dobi-
la nekdanja direktorica hol-
dinga Domel Jožica Rejec, 
so podelili še zlati in po dva 
srebrna in bronasta grba. 
Zlatega je ob 70-letnici pre-
jel Vtrec Škofja Loka, srebr-
na kulturnik iz Reteč Tomaž 
Jenko in Župnijska Kari-
tas Škofja Loka, bronasta pa 
Alenka Florenin, županja s 
Škofjo Loko pobratenega za-
mejskega kraja Sovodnje ob 
Soči, in literarna ustvarjalka 
in kulturna delavka Marija 
Krajnik iz Reteč. Župan pa je 
podelil priznanja tudi trem 
ambasadorjem Škofje Loke 
v pobratenih mestih: Ruper-
tu Widmannnu iz nemške-
ga Freisinga, češkemu pri-
jatelju Janu Jelšiku in Jeffu 
Albrehtsu iz Belgije. Dodal 
je še štiri županova prizna-
nja: Borisu Čajiču, Martinu 
Pivku, Ireni Malovrh in Uni-
verzi za tretje življenjsko ob-
dobje Škofja Loka.

Škofja Loka je praznovala
S slavnostno akademijo ob občinskem prazniku so junijske prireditve v Škofji Loki dosegle vrhunec. 
Častna občanka dr. Jožica Rejec, prva s področja gospodarstva. 

Letošnji nagrajenci ob prazniku občine Škofja Loka / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Začele so se poletne krvodajalske akcije, ki jih 
organizira Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka. 
Včeraj in danes, 2. in 3. julija, so lahko kri darovali krvodajalci v 
Železnikih, jutri, 4. julija, bo akcija v Poljanah nad Škofjo Loko 
v tamkajšnji osnovni šoli, proti koncu meseca pa bodo akcije 
še v Škofji Loki. Krvodajalci bodo lahko kri darovali od 23. do 
26. julija v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto (za veleblagovnico 
Nama). Rdeči križ krvodajalcem pred odvzemom krvi svetuje, 
da pojedo nemasten obrok, na primer kruh z marmelado ali 
sadje, ter popijejo čaj, sok ali kavo. 

Julija na krvodajalske akcije 

V podjetju PGS Premium Services GmbH smo specializirani 
za čiščenje velikih objektov, predvsem pa smo osredotočeni 
na čiščenje hotelskih in apartmajskih kompleksov. 

Ker so naše storitve izredno strokovne in kvalitetne, se po
večuje tudi povpraševanje po leteh. Posledično smo primo
rani razširiti naše kapacitete, zato iščemo nove sodelavce za 
našo ekipo. Kandidatom nudimo zaposlitev za 8 ur tedensko. 
Potrebujemo:

9 usposobljenih oseb za čiščenje (čistilk) m/ž
apartmajskih kapacitet v Bad Kleinkirchnu in  
Bad Ausee-ju v Avstriji.

Delovne naloge: čiščenje in priprava sob oz. apartmajev  
ob koncu tedna.

Od kandidatov se pričakuje: 
•  sposobnost timskega dela, redoljubnost in natančnost  

pri delu. 

Kdaj se dela opravljajo: 
•  delo poteka ob sobotah – zjutraj je organiziran prevoz  

ob 6. uri in povratek v popoldanskih urah. Delovnik traja  
8 delovnih ur.

Bruto/neto plača: 
•  urna postavka je 10 EUR/ura – kar pomeni, da ste tudi 

uradno zaposleni v avstrijskem podjetju. Kandidati, ki so 
rezidenti v SLO, se morajo sami informirati glede dodatnega 
oz. dvojnega obdavčenja.

Vloge sprejemamo na naslov podjetja:
PGS Premium Services GmbH  
ErnstWlattniggasse 20
9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija
Epošta: office@premiumservices.at
Tel: 0043 463 2182140 

Sprejemamo vloge v nemškem, slovenskem ali hrvaškem je
z iku. Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na 
telefonu ali epošti.

M
ap

co
 d

.o
.o

., G
or

en
js

ka
 c

es
ta

 2
4,

 R
ad

ov
lji

ca



Suzana P. Kovačič

O
b povečani 
toplotni obre-
menitvi bodo 
bolj ogroženi 
posamezniki, 

ki prejemajo zdravila za niža-
nje krvnega tlaka ali odvaja-
nje vode oziroma morajo 
upoštevati omejitev vnosa 
tekočine. Izjemno ogroženi 
bodo onemogli stari ljudje, ki 
so pri zagotavljanju termal-
nega ugodja in vnosa tekoči-
ne odvisni od drugih oseb. 
Ne pozabimo večkrat preve-
riti počutja starostnikov, ki 
sicer živijo sami,« opozarjata 
Gregor Veninšek, dr. med., 
vodja Centra za geriatrično 
medicino Interne klinike, in 
dr. Hugon Možina, dr. med., 
vodja Internistične prve 
pomoči Interne klinike UKC 
Ljubljana. Ob visokih tempe-
raturah izgubljamo večjo 
količino tekočine z znojen-
jem, večja izguba tekočin 
poveča učinkovitost zdravil 
za nižanje krvnega tlaka. Z 
dodatno uporabo zdravil za 
odvajanje vode lahko v tem 
primeru povzročimo čez-

merno izsušenost telesa. 
Koristno je dnevno merjenje 
krvnega tlaka sede in stoje  
ter dnevno tehtanje, o spre-
membah (npr. izgubi telesne 
mase, nizkem krvnem tlaku 
stoje) obvestite osebnega 
zdravnika.
Med splošnimi priporočili 
zdravnika svetujeta starejšim, 
da se v poletni vročini zadržu-
jete v osenčenih in ohlajenih 
prostorih. Če nimate klimat-
ske naprave, zračite bivališče 
v nočnem času, čez dan imej-

te okna zaprta. Uporabljajte 
ventilator, ki pa v ekstremni 
vročini ne zadošča. Če nimate 
učinkovitega hlajenja prosto-
ra, se večkrat dnevno hladite s 
prhanjem ali kopanjem. Pijte 
več vode, in to preden začutite 
žejo, izogibajte pa se ledeno 
hladnim tekočinam, ker te 
lahko dražijo prebavila. Ne 
uživajte pijač, ki vsebujejo 
alkohol, kofein ali teofilin 
(pravi čaj). Zaužijte toliko 
tekočine, da boste dnevno 
izločili običajno količino seča, 

ki ne sme biti temen. Uporab-
ljajte ohlapna, lahka in svetla 
oblačila. Ne uporabljajte šte-
dilnika, ker ta dodatno segre-
va prostor. S sosedi, sorodni-
ki, prijatelji se dogovorite za 
občasen nadzor.
Znaki toplotne izčrpanosti so 
močno znojenje, onemo-
glost, hladna in bleda koža, 
hiter in šibek pulz, slabost, 
bruhanje, omotica. Ukrepate 
tako, da se umaknete v hlad-
nejše prostore, lezite in raz-
rahljajte oblačila, pijte po 
požirkih – obilno, aktivno se 
hladite z uporabo vlažnih 
tkanin in ventilatorja. Če se 
bruhanje ne ustavi takoj poi-
ščite zdravniško pomoč. 
Znaki toplotnega udara pa so 
telesna temperatura nad 39 
stopinj Celzija, vroča in por-
dela koža, hiter in močan 
utrip, tudi motnje zavesti in 
krči. V tem primeru je treba 
takoj poklicati na 112. Posa-
meznika umaknite v hladen 
prostor in ga začnite hladiti s 
hladnimi, vlažnimi tkanina-
mi ali hladno kopeljo. 
Pomembno je, da posamez-
niku z motnjo zavesti ne 
ponujate tekočine.

Poletna vročina in starejši
Visoke poletne temperature bodo do jesenskih ohladitev pogost razlog za resno poslabšanje 
zdravstvenega in funkcionalnega stanja starejših ljudi. Kako torej preventivno ravnati ob povečani 
toplotni obremenitvi in kako ukrepati ob znakih toplotne izčrpanosti, toplotnega udara?

V največji pripeki naše lepote raje kot na soncu občudujte 
iz sence. / Foto: arhiv Gorenjski glas, Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

V
adba Fit MAMI 
& baby je 
n a m e n j e n a 
mamicam, ki 
si želijo s pra-

vilno izbranimi in varnimi 
vajami po porodu priti 
nazaj v formo izpred noseč-
nosti ali jo še celo izboljšati, 
pravi vaditeljica, diplomira-
na fizioterapevtka Katja 
Gaber Vodopivec. «S spre-
hodi z vozičkom, ki je že 
lahko odlična kardio vadba, 
mamice vplivajo samo na 
določene mišice. Na uri 

vodene vadbe pa vključimo 
tudi tiste mišice, ki jih dru-
gače ''pozabimo'', ozavesti-
mo dobro držo, se ves čas 
koncentriramo na mišice 
medeničnega dna, ki jih je 
nujno treba pravilno okre-
piti po porodu, krepimo 
gibljivost, ravnotežje in 
koordinacijo,« pojasni. 
Posebna prednost vadbe je, 
da dojenčki pridejo zraven na 
vadbo, tako da mamici ni tre-
ba urejati varstva in ni težav s 
hranjenjem, če mamica doji. 
Če je dojenček med vadbo 
lačen, je njegova potreba na 
prvem mestu. «Starost dojen-
čkov na vadbi je od treh mese-
cev naprej, povezana pa je z 
zdravstvenim stanjem mami-
ce, da je že opravila prvi pre-
gled pri ginekologu po poro-
du, ki preveri zdravstveno 
stanje in odobri fizično aktiv-
nost. Dojenčka mamica razli-
čno vključi v vadbo glede na 
njegovo starost; mamica ga 
drži v rokah, sedi ji v naročju 
(če je dovolj star), leži na tleh, 
v različnih položajih med 

vajami prosto ''pleza'' po 
mamici ali pa se plazi nao-
krog in raziskuje po svoje, če 
se naveliča sodelovati in mu 
motorika seveda to dopušča. 
Že to, da mamici ''dovoli'' 
telovaditi, je veliko sodelovan-
je dojenčka.«
Katja je z vadbo na travi žele-
la dodati še pozitivne učinke 
svežega zraka, pomirjujoče 
učinke narave, ptičjega petja, 
kar že samo po sebi pozitiv-
no vpliva na počutje. Kot še 
pojasni: «V lepem vremenu 
je škoda, da bi telovadili v 
zaprtem prostoru, prijetno 
pikanje trave, opazovanje 

mravljic, trganje rožic pa še 
dodatno pozitivno vplivajo 
na otrokov razvoj.« Vadijo v 
manjših skupinah vsak četr-
tek ob 8.30, ker vaditeljica 
želi obdržati kakovost izvede-
nih vaj, da torej vsaka mami-
ca vaje res pravilno izvede: 
«Ker sem tudi sama mamica 
dvema fantičkoma, starima 
sedem in devet let, ki sem ju 
oba rodila s carskim rezom, 
ob tem pa še diplomirana 
fizioterapevtka z opravljenim 
dodatnim izobraževanjem iz 
vodenja pred in poporodne 
vadbe in t. i. pilates coach, mi 
je pomembno, da vadba po 
porodu res poteka varno, s 
pravilno izbranimi vajami 
glede na zdravstveno stanje 
mamic, da s tem dosežemo 
dolgoročne kakovostne učin-
ke na zdravje.«
Katjin travnik v Podljubelju 
do konca avgusta ni rezervi-
ran samo za mamice z dojen-
čki, ampak tudi za vse druge, 
ki si želijo skrbeti za zdravje 
na vadbi za zdravo hrbtenico 
in na urah pilatesa.

Vadba na travi
Vadba Fit MAMI & baby je vadba za mamice z 
dojenčki, v Podljubelju jo vodi diplomirana 
fizioterapevtka Katja Gaber Vodopivec.

Katja Gaber Vodopivec z nadomestnim "telovadnim" 
dojenčkom

»Na uri vodene vadbe vključimo tudi tiste mišice, ki 
jih drugače "pozabimo", ozavestimo dobro držo, se ves 
čas koncentriramo na mišice medeničnega dna, ki jih 
je nujno treba pravilno okrepiti po porodu, krepimo 
gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.«
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, 
Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.   
Na mesečne nasvete Gorenjskih lekarn se lahko naročite na naši prenovljeni spletni strani: www.gorenjske-lekarne.si                 
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Poletje je čas zasluženih 
dopustov, izletov, počit
nic in potovanj. Da boste 
na morju, v gorah ali bolj 
oddaljenih eksotičnih kra
jih lahko brezskrbno uživali, 
pred odhodom poskrbite za 
počitniško lekarno, ki vam 
bo ob blažjih zdravstvenih 
težavah odvrnila marsikate
ro nevšečnost. V počitniško 
lekarno poleg osnovne prve 
pomoči sodijo tudi zdravila 
ter medicinski pripomoč
ki. Ob tem ne pozabite tudi 
na sredstva za zaščito pred 
soncem ter pripravkov za 
nego kože po sončenju.

Ko pripravljate počitni-
ško ali potovalno lekarno, 
upoštevajte:
  starost in zdravstveno  

stanje dopustnikov oziro
ma popotnikov,

  način in trajanje potova
nja ter kraj potovanja,

  razvitost zdravstvene  
službe in dostopnost 
medicinske oskrbe.

Za potovanje v nekatere 
države je potrebno preven
tivno cepljenje oziroma za
ščita z zdravili. Podatke o 
tem dobite na spletni strani 
Inštituta za varovanje zdrav
ja ali pa območnem Zavodu 
za zdravstveno varstvo.

Kako pravilno shranimo 
zdravila za na pot
Zdravila v potovalno lekar
no shranimo v njihovi ori
ginalni embalaži na mesto, 
ki ni dosegljivo otrokom. 
Pri potovanju z letalom, 

vlakom ali na ladji imejte 
torbico z zdravili vedno kot 
del osebne prtljage.
Temperatura shranjevan
ja ne sme biti višja od 25 °C. 
Posebno pozornost je tre
ba nameniti shranjevanju 
tistih zdravil, ki zahtevajo 
posebne pogoje shranjeva
nja (npr. inzulini, nekatera 
biološka zdravila) in mora
mo zanje uporabiti poseb
ne hladilne torbice.

Kaj vključiti v počitniško 
lekarno
Zdravila, ki jih redno jem-
ljete in vam jih je pred-
pisal vaš zdravnik. Pred 
potovanjem se posvetujte z 
zdravnikom, da boste ime
li zadostno količino zdravil, 
ki jih morate redno jema
ti. V določenih državah ob 
prehodu državne meje za
htevajo posebno potrdilo o 
jemanju zdravil, zato vpra
šajte zdravnika, ali je potr
dilo potrebno tudi pri zdra
vilih ali pripomočkih, ki jih 
uporabljate.
Zdravila za samozdrav-
ljenje lažjih zdravstvenih 
težav, kot so tablete pro
ti potovalni slabosti, rehid
racijska sol (za nadomešča
nje izgubljenih soli in vode 
pri driski, bruhanju, močne
mu znojenju in hujših fizič
nih naporih), zdravila za 
ublažitev alergijskih težav, 
zdravila za vneto grlo, zdra
vila za zniževanje povišane 
telesne temperature in laj
šanje bolečin (zobobol, gla
vobol, bolečine v mišicah), 

zdravila za lajšanje želod
čnih težav, odvajala za pri
mer zaprtja ...
Osnovna sredstva za prvo 
pomoč, kot so sterilna gaza, 
lepilni trak, povoji, varnost
ne zaponke, vodoodporni 
obliži, škarje. Za oskrbo bla
žjih površinskih poškodb 
kože (udarnine ali urezni
ne) pripravimo razkužilo ter 
mazilo za rane. Dobro je, da 
imamo za odstranjevanje 
klopov ali tujkov pripravlje
no tudi pinceto.
Zaščitna sredstva za zaš
čito pred soncem, UVA in 
UVB sončnimi žarki z ustre
znim faktorjem ter sred stva 
za nego kože po sončen
ju; sredstva za zaščito pred 

piki insektov v obliki pršil, 
losjonov ali elektronskih 
odganjalcev ter priprav
ki za odpravljanje težav po 
piku ter sredstva za dezin
fekcijo rok.
Veljavno kartica zdravstve-
nega zavarovanja, ustre-
zno potrdilo o zavarovan-
ju za tujino in pri potovan-
ju v območja z nalezljivimi 
boleznimi tudi potrdilo o 
cepljenju.

Za zaščito kože pred son
cem ter nego kože po sonče
nju v lekarnah poiščite izdel
ke Galenskega laboratorija 
Gorenjskih lekarn. 

Maruša Cvek, mag. farm.

Počitniška lekarna, sončna linija

¡¡

¡

zašcita pred soncem

nega po izpostavitvi soncu

Suzana P. Kovačič

P
otovalna driska 
prizadene od tri-
deset do sedemde-
set odstotkov 
popotnikov, odvis-

no od destinacije in letnega 
časa potovanja. »Zbolimo pa 
lahko kjerkoli in kadarkoli, 
saj se med dopustom spre-
menijo naše življenjske 
navade, običajno se zaradi 
okoliščin zmanjšata raven 
osebne higiene ter dostop do 
neoporečne hrane in vode. 
Prav oporečna hrana in voda 
sta najpogostejši vzrok za 
okužbo in posledično dris-
ko,« je povedala Sonja Vidic, 
dr. med. in pojasnila, da o 
potovalni driski govorimo, 
ko vsaj trikrat dnevno odvaja-
mo tekoče blato, ki mu je lah-
ko pridružena slabost, bru-
hanje, trebušne bolečine ali 
krči, vročina in sluz ali kri v 
blatu: »Največja nevarnost, 
ki jo predstavlja večdnevno 
odvajanje tekočega blata, je 
dehidracija, ki lahko pripelje 
tudi do motenj zavesti.« 
Večina zboli v prvem tednu 
od začetka potovanja, lahko 
pa se driska pojavi celo po 
vrnitvi domov. »Večinoma 
mine brez zdravljenja po 
nekaj dneh, takrat govorimo 
o akutni driski, kadar vztraja 
več kot štiri tedne, pa o kro-
nični. Pogosto povzročitelja 
driske ne moremo izolirati, 
velja pa, da večino akutnih 
drisk povzročajo bakterije, 
bistveno redkeje virusi. Pov-
zročitelji kronične oblike so 
pogosto paraziti,« je poveda-
la zdravnica in dodala, da je 
najpomembnejši faktor, ki 
vpliva na to, ali bo popotnik 
zbolel za potovalno drisko, 
destinacija potovanja. Najve-
čja je ogroženost v Aziji, Afri-
ki, Srednji in Južni Ameriki 
ter na Bližnjem vzhodu.
»Najpomembnejši ukrep pri 
preprečevanju driske je upoš-
tevanje osnovnih higienskih 
napotkov in pazljivost pri izbi-

ri hrane in pijače. Potrebno je 
redno, natančno umivanje ali 
še bolje razkuževanje rok, 
predvsem po uporabi straniš-
ča in pred jedjo. Hrana mora 
biti prekuhana, uživanje ulič-
ne hrane ni priporočljivo. 
Sadje in zelenjava morata biti 
olupljena in oprana z neopo-
rečno vodo. Voda in ostale 
pijače naj bodo ustekleničene 
ali prekuhane. Preventivno 
uživanje sredstev proti driski 
ali antibiotikov ni priporočlji-
vo. Se je pa proti nekaterim 
povzročiteljem možno zašči-
titi tudi s cepljenjem,« svetuje 
Sonja Vidic.

Če pa že zbolimo ...
» ... je dobro vedeti, da dris-
ka večinoma mine sama od 
sebe brez zdravljenja v nekaj 
dneh, le okoli en odstotek 
obolelih potrebuje sprejem v 
bolnišnico. Bistveno je, da 
takoj začnemo z nadomeš-
čanjem izgubljene tekočine 
in elektrolitov. V blažjih pri-
merih zadostuje vnos večjih 
količin tekočine (tudi več 
litrov dnevno), v težjih pa je 
priporočljiva uporaba oral-
nih rehidracijskih raztopin, 
kjer tekočini, običajno vodi, 
dodamo predhodno priprav-
ljene praške z glukozo in 
elektroliti. Učinkoviti pri 
zmanjšanju števila odvajanj 
in umiritvi driske so tudi 
antiperistaltiki (loperamid) 
in antidiaroiki (racekadot-
ril), ki pa niso priporočljivi v 
primeru krvavih drisk in pri-
družene vročine. Le v hujših 
primerih je primerno zdrav-
ljenje z antibiotiki.« 
Posebno ogroženi so otroci, 
starejši, nosečnice in kroni-
čni bolniki, opozarja zdrav-
nica: »Pri njih smo poseb-
no pozorni na to, da z ustre-
znim nadomeščanjem teko-
čin in dodatnim zdravljen-
jem začnemo prej kot pri 
drugih, pogosteje je potre-
ben tudi sprejem v bolniš-
nico.«

Potovalna driska
Med nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo 
dopustnike in popotnike, je daleč najpogostejša 
potovalna driska, opozarja Sonja Vidic, dr. med., 
iz Splošne bolnišnice Jesenice. 

Ob upoštevanju preventivnih ukrepov (npr. sadje mora biti 
oprano z neoporečno vodo) se verjetnost, da zbolimo, 
bistveno zmanjša. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Za namen osveščanja je 
Društvo za zdravje srca in 
ožilja Slovenije pripravilo 
promocijski film o čezmer-
ni uporabi ekranov (televi-
zije, računalnika, tablic, 
mobilnega telefona), s kate-
rim nagovarjajo predvsem 
mlade. Opozarjajo, da ima 

čezmerna uporaba ekranov 
lahko negativne fiziološke 
in psihološke posledice. 
Najbolj očitni sta čezmerna 
telesna teža in debelost, ki 
sta pravzaprav posledica 
čezmernega sedenja in v 
veliki meri prispevata k 
pojavnosti drugih kronič-
nih nenalezljivih bolezni, 
kot so bolezni srca in ožilja 

in sladkorna bolezen tipa 
dve. Čezmerno sedenje 
pred ekrani povzroča tudi 
dnevne težave, kot so peko-
če oči in bolečine v hrbteni-
ci, močan svetlobni vir pa 
ima neposredni učinek na 
naš hormonski status. Izpo-
stavljenost ekranom v 
večernem času je povezana 
z zmanjšano kakovostjo in 

dolžino spanja. Društvo 
prepoznava tehnologije kot 
nujne, a jih je treba uporab-
ljati uravnoteženo. Zato je 
njihovo sporočilo mladim 
(in tudi starejšim), naj del 
časa raje posvetijo družini, 
prijateljem, telesni dejavno-
sti. Promocijski film je na 
ogled na njihovi spletni 
strani in Facebooku.

Manj ekrana, več druženja
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ZA AKTIVEN ODDIH:
športni park s trim stezo, 
tenis igriščem, igriščem za 
odbojko, pohodnimi in
kolesarskimi potmi...

     + DARILO ZA STARŠE: wellness storitev*

  Do 2 otroka bivata BREZPLAČNO
    + počitniški klub za najmlajše

NA POLETNE
POČITNICE
V TERME DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

POLETNE POČITNICE
do 02. 09. 2018

 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ otroški mini klub: izlet do farme jelenov,   

 vodne igre, ogled konjev, mini disko,   
 pižama party, aktivnosti v naravi, kreativne   
 delavnice

 ✓ DARILO: storitev za sprostitev in    
 razstrupljanje telesa Alpha Oxy Spa   
 kapsula v vrednosti 40 €*

 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion samo 8,90 €

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči

DO 2 OTROKA BREZPLAČNO!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega doma   

 do Term Dobrna in nazaj (nedelja prihod,   
 petek odhod). PO VSEJ SLOVENIJI,    
 BREZ OMEJITVE KILOMETROV!

NA POČITNICE Z DEDKOM IN BABICO
do 30. 09. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

DO 2 VNUČKA BREZPLAČNO!

Termalne kopeli so v Zdraviliš-
kem domu Term Dobrna v 
neposredni bližini termalnega 
vrelca. Vrelec je površinsko 
zajet v mnogokotni kamniti 
obod, pokrit s prosojnimi ploš-
čicami, ki se stikajo v odreza-
nem piramidnem vrhu. Skozi 
ploščice opazite rahlo penečo 
se vodo, ki je brez barve, vonja 
in okusa in ima v vseh letnih 
časih temperaturo 36 stopinj 
Celzija. Voda prihaja iz globine 
1200 metrov, iz apneniških pla-
sti, na katerih so se v poznejših 
geoloških dobah sesedale in 
oblikovale mlajše površinske 
tvorbe.
Iz zbiralnega vrelca je voda 
napeljana neposredno v 12 
marmornih kopeli, ki so se v 
prvotni obliki obdržale vse do 
danes in so prava posebnost, 
zaradi katere se je tukaj vredno 
ustaviti. Več je na voljo kopeli, 
ki delujejo na telo sproščujoče 
in hkrati razstrupljajo ter delu-

jejo blagodejno na kožo. Kopel 
za razstrupljanje je pripravljena 
z dodatkom naravnih eteričnih 
olj, na blatu Mrtvega morja in 
na maroški glini z namenom, 
da razstruplja telo in vrne povr-
hnjici minerale in oligoelemen-

te. Kopel s sodo bikarbono 
pozitivno vpliva na kislo-bazič-
no ravnovesje. Telo absorbira 
bazične minerale iz kopeli in 
skozi kožo izloči kisle strupe. 
Topla voda izboljšuje krvni 
obtok in širi kapilare, kar tudi 

povzroča boljše izločanje toksi-
nov. 
Kleopatrina kopel je pripravlje-
na iz mešanice soli iz Mrtvega 
morja in Epsonove soli ter 
dodanimi naravnimi eteričnimi 
olji geranije, bergamotke, 
ilang-ilanga in pačulija. Primer-
na je za intenzivno hidratacijo 
kože in odvajanje strupov. Koža 
ostane po kopeli svilnato meh-
ka in prijetno odišavljena.
V Termah Dobrna bogato vel-
neško ponudbo združujejo z 
delovanjem zdravilnih dejavni-
kov, kot je termalna voda, in 
tako ustvarjajo programe, 
namenjene tistim, ki želijo pos-
krbeti za svoje dobro počutje 
in preprečiti nastanek kronične 
bolezni. Takšni so programi 
Detox in Wellness, programi za 
podjetja, menedžerje ... Progra-
mi tako vključujejo kopeli, 
masaže, klinično aromaterapi-
jo, rituale, nego obraza in tele-
sa, pedikuro in manikiro.

Odlična tudi Kleopatrina 
kopel
Termalna kopel za razstrupitev in sprostitev sprošča telo in duha ter temelji na zdravilnih 
učinkih termalne vode, ki jo zagotavljajo v Termah Dobrna. Dvanajst marmornih kopeli  
se je v prvotni obliki obdržalo vse do danes in so prava posebnost.

Tradicija marmornih kopeli v Zdraviliškem domu Term Dobrna
Velneška ponudba vključuje kopeli, masaže, klinično 
aromaterapijo, rituale, nego obraza in telesa, pedikuro in 
manikiro.

Termalna voda ima v vseh letnih časih temperaturo 
36 stopinj Celzija, prihaja iz globine 1200 metrov, 
iz apneniških plasti, na katerih so se v poznejših 
geoloških dobah sesedale in oblikovale mlajše 
površinske tvorbe.
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Bled – Moto letošnjega festi-
vala je Pozdrav ljubezni, pov-
zet po znameniti skladbi an-
gleškega skladatelja Edwar-
da Elgarja Salut d'Amour, 
ki bo na sporedu na jutriš-
njem koncertu mladih glas-
benikov z oddelka Univerze 
za glasbo na Dunaju, ki delu-
jejo pod mentorstvom prof. 
Michaela Frischenschla-
gerja, dolgoletnega prijate-
lja Festivala Bled. »Pozdrav 
ljubezni bo tudi sicer neke 
vrste rdeča nit festivalskega 
programa, saj bodo Elgarje-
vo skladbo igrali na vsakem 
koncertu v različnih glasbe-
nih zvrsteh, od klasične do 
džezovske, rokovske izved-
be ali v pevski obliki,« je po-
vedal Jernej Brence, idejni 
pobudnik, srce in duša ter 
vsa leta tudi umetniški vod-
ja festivala, ki bo letos poleg 
cerkve sv. Martina potekal še 
v Festivalni dvorani, Grand 
Hotelu Toplice, po en kon-
cert pa bosta tudi v Cafeju 
Kult in na Blejskem gradu. 

Na 14 koncertnih večerih se 
bo predstavilo okrog 130 iz-
vajalcev.

V četrtek se bodo v Festi-
valni dvorani predstavile tri 
glasbene zasedbe iz šole Leys 
v Cambridgeu, pevski zbor, 

džezovski sestav ter godalni 
ansambel. Naslednji dan bo 
sledil harmonikar Marko Ha-
tlak s svojo zasedbo Funtan-
go, v soboto pa na brezplač-
nem koncertu v lokalu Cafe 
Kult sledi festivalska novost, 

trio odličnih slovenskih kita-
ristov Mirka in Jerka Nova-
ka ter Aleša Strajnarja. Skup-
no muziciranje bo potekalo v 
sproščenem, neposrednem 
vzdušju, obljubljajo odličen 
»jam session«. V nedeljo bo 

v Festivalni dvorani Jani Ko-
vačič ob spremljavi harmoni-
karja Klemena Lebna premi-
erno predstavil Misal Bled, 
lahko bi rekli blejsko mašo, 
ki jo je napisal posebej za fe-
stival. 

Vsako leto v okviru Festi-
vala Bled pripravijo tri kon-
certne večere, letos bodo 9., 
12. in 14. julija v Grand Ho-
telu Toplice, na katerih svo-
je mojstrstvo prikažejo mladi 
glasbeniki in glasbenice, ki 
se udeležijo mojstrskih teča-
jev v okviru festivala. Ti so se 
začeli že v soboto, letos pa se 
jih udeležuje 98 mladih, 46 
iz Slovenije, preostali pa pri-
hajajo iz Izraela, Madžarske, 
Južne Koreje, Japonske, Itali-
je, Kanade, Poljske, Bosne in 
ZDA. Letošnja novost bo prav 
na željo predvsem udeležen-
cev tečajev z Daljnega vzho-
da, tudi tečaj slovenščine.

Družinski klavirski Trio 
Rupnik sestavljajo violinistka 
Manca, violončelist Nejc in pi-
anist Anže. Vsi trije so večkra-
tni nagrajenci državnih in 
mednarodnih tekmovanj, 

nastopili pa bodo 10. julija v 
Viteški dvorani na Blejskem 
gradu. Naslednji dan sledi na-
stop ansambla ustnih harmo-
nik Sorarmonica, ki ga vodi 
vsestranski akademski glas-
benik violinist in multiinštru-
mentalist, skladatelj in aran-
žer Vladimir Hrovat, 13. juli-
ja pa se bosta predstavila bra-
ta violinist Sandor in violon-
čelist Adam Jávorkai. V zad-
njih festivalskih dneh bodo 
nastopili še slovenska fusi-
on skupina Moonlight Sky, 
naslednji dan 16. julija pa bo 
nastopila še zasedba čelistov 
Cello attacca, ki je na Festiva-
lu Bled vedno poslastica, tok-
rat z naslovom South Ameri-
can Getaway. Za zaključek bo 
na sporedu še muzikal Sne-
guljčica, katerega avtorica je 
Alenka Gotar, v njem pa na-
stopajo učenci njene pevske 
šole. 

Festival bo tudi letos po-
tekal pod okriljem Zavoda 
za kulturo Bled, ki zagota-
vlja približno polovico festi-
valskih sredstev, drugo pa 
pokrovitelji.

Festivalski pozdrav ljubezni
Jutri zvečer se bo s koncertom različnih zasedb godalnega oddelka Univerze za glasbo na Dunaju v cerkvi sv. Martina na Bledu začel že 23. Festival Bled.  
Do 17. julija se bo na različnih lokacijah zvrstilo štirinajst koncertnih večerov.

Jernej Brence, idejni pobudnik in dolgoletni umetniški vodja Festivala Bled, je tudi letos 
pripravil glasbeno zelo raznolik festival. / Foto: Igor Kavčič

Alenka Brun

Šenčur – Vseh 14 dni se sim-
pozija udeležujejo umetni-
ki iz Nemčije, Amerike in 
Slovenije, gostje pa bodo na 
njem preživeli le po nekaj dni 
in vsi prihajajo iz Slovenije. 
Tako se simpozija iz Ameri-
ke udeležujeta zakonca T. 
Robert in Jon Pacini, ame-
riška umetnica nemških ko-
renin Heidi Preuss Grew ter 
pobudnika simpozija Barba 
Štembergar Zupan in Niko 
Zupan (Zavod V-oglje) ter 
še ena slovenska predstavni-
ca – Ifigenija Simonović. Kot 
gostje pa na njem ustvarjajo 
Lučka Koščak, Darinka La-
pajne, Darja Lovšin, Andreja 
Pogačar, Milena Kafol, Matic 
Lovšin, Rok Oblak in Nikolaj 
Mašukov. 

Že sedmo leto Zavod 
V-oglje kot glavni organiza-
tor simpozija sodeluje tudi 
z Arnejem Hodaličem, pri-
znanim fotografom, ki pri-
poroči enega od svojih štu-
dentov, ta pa spremlja celo-
ten simpozij skozi oči foto-
grafa in oktobra s svojimi 
fotografijami sodeluje tudi 
na končni razstavi. Letos je 
to fotografinja Ajda Zupan, 
osredotočila pa se bo na por-
trete umetnikov. Med sim-
pozijem ustvarjalce obišče 

tudi likovna kritičarka Polo-
na Škodič.

Umetniki ustvarjajo v Ate-
ljeju lončarstva in keramike 
v Vogljah, slavnostno odpr-
tje simpozija pa je bilo v Mu-
zeju Občine Šenčur v nede-
ljo zvečer. V vlogi povezoval-
ke je nastopila Barba Štem-
bergar Zupan, za uvod pa 
smo prisluhnili glasbene-
mu delu Aleksandra Arso-
va, ki ga je ustvaril na temo 
keramike prav za simpozij. 
Arsov je sicer bolj znan kot 

ustvarjalec filmske glasbe. 
Zapela je tudi članica KUD 
Visoko Petra Kranjec. Sle-
dil je prvi sklop predstavitev 
umetnikov. V nedeljo smo 
tako spoznali Heidi Preuss 
Grew in Roka Oblaka, vče-
raj so se predstavili zakonca 
Pacini in Ifigenija Simono-
vić, danes zvečer pa se bodo 
v ateljeju v Vogljah ob 20. uri 
predstavili še slovenski ume-
tniki, in sicer Lučka Koščak 
ter zakonca Zupan. Janez 
Jocif pa je konec tedna vse 

udeležence simpozija pova-
bil na koncert srednjeveške 
glasbe na vrt svojega doma. 
To je neke vrste darilo sim-
poziju, nam razloži Barba 
Štembergar Zupan in nada-
ljuje, da je letos poleg kera-
mike poudarek še na lončar-
stvu – in tako bo med ustvar-
janjem »zapelo« tudi lončar-
sko vreteno. V Ateljeju pa so 
v času simpozija vrata odpr-
ta za vse ljubitelje tovrstne 
umetnosti, zaželeno je le, da 
se prej napoveste.

Letos poudarek na lončarstvu
V Vogljah od 1. do 14. julija poteka trinajsti Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje 2018. 

Največ tujih udeležencev trinajstega Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje 
2018 prihaja iz Amerike. 

Jože Košnjek

Duplje – Vrt graščine v 
Dupljah še nikdar ni bil tako 
poln kot tokratni večer, ko 
je v senci košatih dreves in 
ob siju lampijonov zapel do-
mači ženski pevski zbor 
Dupljanke pod vodstvom Ka-
tje Klančnik Jelenc in ob kla-
virski spremljavi Nene Rion 
iz Podbrezij ter s harmoni-
karskim vložkom domači-
na Braneta Klančnika, očeta 
zborovodkinje Katje. Koncert 
je povezovala Neža Rozman. 
Dupljanke so tudi tokrat, tudi 
v počastitev praznika občine 
Naklo, pripravile izvrsten in 
izviren dogodek, ki so ga po-
imenovale Pesem pod lam-
pijoni. Mauserjevi, lastniki 
graščine, so na vrt postavili 

sto sedežev, ki so bili hitro za-
sedeni, zato so morali najti še 
dodatne, pa vendar je moral 
vseeno del poslušalcev spre-
mljati koncert stoje. Dupljan-
ke, ki stopajo v 27. leto prepe-
vanja, so v prvem delu kon-
certa pele predvsem ljudske 
pesmi, v drugem pa za pev-
ski zbor prirejene znane slo-
venske zabavne skladbe, kot 
sta na primer Sepe-Strniše-
va Zemlja pleše in Soss-Ma-
karovičeva V Ljubljano, obe v 
priredbi Blaža Puciharja. Iz-
jemen obisk koncerta je še 
pomenljivejši zato, ker je bil 
to čas mnogih prireditev v ob-
čini in so nekatere tudi zara-
di tega slabše obiskane. Sicer 
pa je za Duplje značilno, da je 
na prireditvah le redko avdi-
torij slabše zaseden.

Pesem na 
grajskem vrtu

Kropa – Ta teden bosta v okviru petega festivala gledališča na 
sporedu še dve predstavi. V dvorani Kulturnega doma v Kropi 
bo v sredo, 4. julija, ob 19.30 na sporedu Detektivka za mlade 
z naslovom iCANKAR, ki so ga skupno pripravili Mestno Gle-
dališče Ptuj, Zavod Margareta Schwarzwald in Cankarjev dom 
Ljubljana. Akterji v predstavi so Nataša Keser, Jure Kopušar/
Vid Klemenc in Domen Valič. Festival bo v petek, 6. julija, ob 21. 
uri pred Fovšaritnico zaključila skupina domačih gledališčnikov, 
Dramska skupina Čofta, ki se bo tudi letos predstavila z narečnim 
avtorskim delom, komedijo Anžeta Habjana Ta gosposka talnga. 
V primeru slabega vremena bo predstava v Kulturnem domu.

Čofta za zaključek festivala gledališča
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Železniki – Zmaga na petem 
Rallyju Železniki, tretjem 
letošnjem za državno pr-
venstvo, je ostala doma. Naj-
boljši je bil Slovenec, in si-
cer   Idrijčan Rok Turk s so-
voznico Blanko Kacin z dir-
kalnikom znamke Peugeot 
208 R5 T16.

Po odstopu Slovaka 
zanesljiva zmaga Turka

Organizator ŠD Omikron 
Plus je v petek in soboto prip-
ravil deset hitrostnih preiz-
kušenj: Davča (dvakrat), Pod-
lonk (dvakrat), Soriška plani-
na (dvakrat) in Dražgoše (šti-
rikrat). Na startu je bilo 52 
posadk, reli jih je zaključilo 
38. Med tistimi, ki so odsto-
pili zaradi tehničnih težav, 
je bil tudi lanski zmagovalec 
Slovak Vlastimil Majerčak 
(Ford Fiesta R5). Po prvih šti-
rih preizkušnjah je imel pred 
Turkom 1,1 sekunde pred-
nosti in obetal se je hud ob-
račun za zmago, v peti hitro-
stni preizkušnji pa je Slova-
ka izdal dirkalnik. Turk je na 
koncu slavil z dobrimi petde-
setimi sekundami prednos-
ti pred Italijanom Claudiom 
De Ceccom (Hyundai i20 
R5). »Vesel sem nove zma-
ge, ki je bila tudi cilj. Če bi 
Majerčak ostal v igri, bi bila 
v nadaljevanju strategija dru-
gačna. Kontrolirano smo dir-
ko pripeljala do konca. Bi pa 

bilo bolje, če bi Slovak ostal 
v konkurenci. Težje je ohra-
njati koncentracijo, če nimaš 
neposrednega tekmeca, sam 
na sebi moraš v tem prime-
ru še več narediti,« je povedal 
Rok Turk, ki je v Železnikih 
zmagal prvič – po tretjem in 
drugem mestu. Lani sta mu 
do zmage zmanjkali le dve 
desetinki. »Majerčak je imel 
na koncu tehnične težave in 
zato je bila tako majhna razli-
ka. Je kar prav, da je lani zma-
gal on,« je tekmecu privoščil 
lansko zmago Turk, ki vozi 
za ekipo OPV Racing Cars s 
sedežem v Lučinah v Poljan-
ski dolini.

Novak dve leti v Nemčiji

Tretje mesto v skupni raz-
vrstitvi je osvojil Italijan An-
drea Nucita (Abarth 124). 
Sledili sta dve slovenski po-
sadki, prvi in drugi v divizi-
ji 2, in sicer Aleks Humar in 
Jaka Cevc (Peugeot 208 R2) 
ter Tim Novak in Uroš Oc-
virk (Opel Adam R2). Novak 
je bil najhitrejši Gorenjec 
na reliju v Železnikih, peti 
v skupni razvrstitvi, četrti v 
državnem prvenstvu in dru-
gi v diviziji 2. V vlogi vozni-
ka je bil v železnikih prvič, 
potem ko je reli v Selški do-
lini pred leti spoznaval kot 
sovoznik pri očetu, ki je bil 
takrat predvoznik. »Z rezul-
tatom sem zadovoljen. Tudi 
tempo je bil skozi celotno 
dirko dober. Ni bilo večjih 
napak. Hitrostne preizkuš-
nje so bile zanimive, še po-
sebno Dražgoše je meni ena 
najljubših. Le ceste so bile 
ponekod izredno slabe. Ver-
jamem, da se v nadaljevanju 
sezone lahko še bolj približa-
va Aleksu. Cilj je zmaga v di-
viziji,« je dejal 23-letni Tim, 
mlajši izmed bratov Novak 
iz Hraš pri Lescah. Starejši 
Aljoša ostaja v reliju, a v prvi 
vrsti v novinarskih vodah. 

Tim se je po dveh letih na-
stopanja v nemškem pokalu 
v reliju Opel Adam Cup le-
tos pridružil boju za naslov 
slovenskega državnega pr-
vaka. »Dirke so zanimive, 
konkurenca je dobra. Lepo 
je biti nazaj, tudi naporno je 
manj, saj ni potovanj,« je še 
povedal najmlajši slovenski 
reli voznik med najboljšimi. 
Uspešen ni le v tem bencin-
skem športu, temveč tudi 
pri študiju. Je študent prve-
ga letnika magistrskega štu-
dija na Fakulteti za strojni-
štvo v Ljubljani in vodja eki-
pe študentov Superior En-
gineering. Pred kratkim so 
predstavili svoj novi dirkal-
nik Eldrax.

Zmaga tudi za Logarja

V diviziji 3 je zmagal Si-
mon Mlinar (Renault Clio 
RS), v najnižji, a številni di-
viziji 1 pa domačin Boštjan 
Logar (MG ZR 105). Kot je 
dejal, je bila to prečudovita, 
a težka dirka. Pred domači-
mi pokrovitelji in navijači se 
je pokazal v odlični luči. 

Naslednji, četrti od šestih 
relijev za državno prvenstvo 
bo septembra v Novi Gorici.

Rally Železniki prvič Turku
Reli v Železnikih, edini reli za državno prvenstvo na Gorenjskem, se je končal z zmago Idrijčana  
Roka Turka. Najhitrejši Gorenjec Tim Novak na skupnem petem mestu. 

Zmagovalca Rok Turk in Blanka Kacin z osvojenimi pokali na reliju v Železnikih 

Tim Novak je bil po cestah v Selški dolini najhitrejši 
Gorenjec. / Foto: Andrej Tarfila

Kamnik – V evropskih odbojkarskih pokalih CEV in Challenge 
bo slovenske barve zastopalo pet ekip, tudi dve kamniški. Obe-
ma ne bo treba igrati prvega kroga. Odbojkarji Calcita Volleyja 
so za tekmece v šestnajstini finala pokala CEV dobili švicarski 
Bogas Volley iz Nafelsa. Njihove ženske kolegice, odbojka-
rice Calcita Volleyja, pa se bodo v pokalu CEV Challenge za 
ženske v šestnajstini finala za preboj v osmino finala pomerile 
z boljšim iz dvoboja med slovaško Slavio EU in madžarskim 
Jaszberenyjem. Prve tekme drugega kroga bodo med 27. in 
29. novembrom, povratne pa teden dni pozneje.

Kamniški odbojkarski ekipi že v drugem krogu

Aleš Senožetnik

Kamnik – Udeležbo sloven-
skih reprezentantov na le-
tošnjem Mednarodnem pla-
valnem mitingu Veroni-
ka sta sicer nekoliko okrni-
la tekma v Rimu ter pripra-
ve na mladinsko evropsko 
prvenstvo v Helsinkih, klub 
temu se je v obnovljen bazen 
Pod skalco v soboto pogna-
lo 355 tekmovalcev iz 22 klu-
bov, za mednarodno ude-
ležbo pa so poskrbeli plaval-
ci kluba Olymp Banja Luka, 
ki so se udeležili letošnjega, 
17. plavalnega mitinga v Ka-
mniku.

Dopoldanski del tekmova-
nja je bil namenjen mlajšim 
sekcijam, ki so se v direktnih 
finalih disciplin na sto metrov 
potegovali za najvišja mesta, 
popoldanski pa je bil v zna-
menju finalov v petdesetme-
trskih disciplinah prsno, 
prosto, hrbtno in delfin. Or-
ganizatorji so tudi letos prip-
ravili tekmovanje mešanih 
štafet v mešanem slogu.

Najboljše rezultate po 
FINA točkah so dosegli Ni-
kola Bjelajac (Olymp Banja 
Luka) na petdeset metrov 
prosto, Anže Ferš Eržen iz 
Plavalnega kluba Ilirija na 
petdeset metrov hrbtno, Tja-
ša Vozel iz Plavalnega klu-
ba Zvezda Kranj na petde-
set metrov prsno in Nastja 
Govejšek iz Plavalnega klu-
ba Velenje na sto metrov 
delfin. Kot je poudaril San-
di Uršič, predsednik Plaval-
nega kluba Calcit Kamnik, 
ki je organiziral tekmova-
nje, je miting odlično uspel, 
za kar gre v veliki meri zah-
vala tudi staršem plavalcev 
in plavalk kamniškega klu-
ba, ki so pomagali pri orga-
nizaciji, ter številnim spon-
zorjem, ki so podprli tekmo-
vanje. Uršič pa je bil zado-
voljen tudi z nastopi doma-
čih plavalcev, kar 34 iz štirih 
tekmovalnih selekcij se jih je 
namreč udeležilo mitinga in 
tako še zadnjič preverili for-
mo pred bližajočimi se dr-
žavnimi prvenstvi.

Plavalci znova  
v Kamniku
Na nedavno obnovljenem kamniškem bazenu  
je v soboto potekal sedemnajsti Mednarodni 
plavalni miting Veronika.

V Kamniku so se ponovno zbrali plavalci vseh starostnih 
skupin.

Kranj – Vaterpolisti AVK Triglav do 19. leta starosti so v soboto 
v postavi Martin Mrgole, Urban Verbič, Matic Rahne, Dejan 
Gostič, Andraž Pušavec, Aljaž Troppan, Andrej Bogataj, Jan 
Justin in Kristjan Nartnik pod vodstvom trenerja Jaka Mikole-
tiča postali še zmagovalci pokala Slovenije. V polfinalu so s 16 
: 6 premagali vrstnike VD Kamnik, v finalu pa so se pomerili z 
AVD Kokra in zmagali s 15 : 3. S tem se je tudi uradno končala 
letošnja tekmovalna sezona za vaterpoliste, v kateri je AVK 
Triglav osvojil pet naslovov državnega prvaka (člani, mladinci, 
kadeti, dečki do 15. in 13. leta starosti) in tri naslove pokalnega 
zmagovalca (mladinci, kadeti in dečki do 15. leta starosti).

Nov naslov za vaterpoliste Triglava
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Kranj – Za gorskimi tekači je 
evropsko prvenstvo, ki ga je 
gostilo Skopje. Udeležila se 
ga je tudi slovenska repre-
zentanca, v kateri je za naj-
boljšo uvrstitev s 13. mestom 
poskrbel Timotej Bečan iz 

Žlebov v medvoški občini, 
nekdanji košarkar, ki se je 
po koncu košarkarske kari-
ere posvetil gorskemu teku. 

V letošnji sezoni niza 
zmage na domačih tleh, 
dobro pripravljenost pa je 
potrdil tudi na evropskem 
prvenstvu v Skopju. »Zelo 

sem vesel, da sem odtekel 
predvsem z glavo in s tem 
uspel pokazati, česa sem 
zmožen v tem trenutku. 
Kljub zame zelo dobri prip-
ravljenosti in dobrem poču-
tju sem z uvrstitvijo in zao-
stankom za prvimi presene-
til samega sebe,« je za stran 

panožne zveze povedal Ti-
motej Bečan. Slovenija je 
ekipno osvojila sedmo mes-
to. V ostalih treh konkuren-
cah so bili najvišje Tina Koz-
jek kot trideseta med člani-
cami, Nuša Mali 25. med 
mladinkami in Tine Hren 
33. med mladinci.

Bečan hiter še na evropskem prvenstvu 
Gorski tekač Timotej Bečan iz Žlebov je na evropskem prvenstvu na planini Vodno nad Skopjem s 
trinajstim mestom pritekel do najboljše slovenske uvrstitve.
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Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Telesna aktivnost je osebna higiena
Ljudje smo ustvarjeni za 

gibanje. Tako kot vsa druga 
živa bitja nas je narava obda-
rila z neverjetnim strojem – 
telesom, ki je do potankosti 
natančno in perfektno sesta-
vljeno in povezano. Mišič-
ni, skeletni, živčni in krvo-
žilni sistem, organi, žleze …, 
vse deluje popolno, z name-
nom, da se gibamo – iščemo 
hrano za preživetje in se raz-
množujemo. Človeško telo 
pa je obdarila še z velikimi 
in zelo razvitimi možgani in 
s tem našim osnovnim po-
trebam dodala še potrebo po 
umskem, kulturnem, druž-
benem, socialnem, družin-
skem … udejstvovanju. S tem 
pa dvignila kvaliteto našega 
življenja, ki ga lahko maksi-
malno uživamo in počnemo 
tiste stvari, ki nas veselijo. Za 
ta naš popolni stroj pa je tre-
ba redno skrbeti.

Če lahko redno skrbimo 
in servisiramo avto, obnav-
ljamo hiše in vrtove, kosimo 
travo, kupujemo nova obla-
čila, bi bil popoln absurd, da 
ne bi skrbeli za svoje telo, ki 
nam je bilo vsem podarjeno. 
Redno čiščenje zob, umiva-
nje telesa, striženje nohtov 
– je samoumevno. Tudi re-
dna telesna aktivnost je del 
osebne higiene. Prvotno 
smo bili vendar ustvarjeni 
za gibanje.

Gibamo se lahko čisto vsi! 
Vaši izgovori tukaj me žal 
ne bodo prepričali. Seve-
da pa je treba telesno aktiv-
nost izbrati svojim letom in 
trenutni psiho-fizični kon-
diciji primerno. Predvsem 
je pomembno, da je teles-
na aktivnost redna, to po-
meni, da jo izvajate večkrat 
na teden, celo leto. Ne dva 
meseca ja in štiri mesece 

ne. Pomislite, kakšne bi bile 
vaše rože, če bi jih zalivali s 
takim tempom! Ne pustite, 
da uvene tudi vaše telo, re-
dno skrbite zanj.

Naj vas prepričajo učinki, 
ki jih prinese telesna aktiv-
nost: 
•  boljše fizično in psihično 

počutje,
•  manjša telesna teža in s 

tem manj obremenitev na 
sklepe ter boljša samopo-
doba

•  lažje premagovanje vsa-
kodnevnih fizičnih in psi-
hičnih naporov

•  manjše možnosti za nasta-
nek in razvoj bolezni

•  izboljšanje splošne telesne 
kondicije 

•  bolj kvalitetno življenje in 
lepše tretje življenjsko ob-
dobje
Lahko začnete samo s 

hojo. Hoja je primerna čisto 

za vse. Je pa treba razdaljo 
in hitrost ustrezno prilago-
diti in s časom intenzivnost 
povečevati. Bolj aktivni pa si 
lahko izberete številne dru-
ge aerobne aktivnosti: kole-
sarjenje, plavanje, tek, hojo 
v hribe … Pomembno je, da 

v vseh starostnih obdobjih 
skrbite tudi za vadbo moči 
in gibljivosti, saj s tem ohra-
njate močne kosti ter prožne 
in močne mišice. Več o tem 
pa naslednjič.

Začnite se gibati – že danes!
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Jelena Justin

Vrhovi nad Sočo v svojih 
nedrjih nosijo krvavo zgod-
bo preteklosti, saj je preko 
njih potekala soška fronta, 
bojišče v prvi svetovni voj-
ni. Mrzli vrh je bil prizori-
šče najbolj krvavih bitk v 
Zgornjem Posočju, saj je od 
pomladi 1915 do jeseni 1917 
predstavljal steber obram-
be tolminskega bojišča. Av-
strijci so se Italijanom pos-
tavili po robu na levem bre-
gu Soče, kjer so se utrdili na 
vseh pomembnejših vzpe-
tinah in vrhovih. Mostišče 
pri Tolminu je preprečeva-
lo nasprotniku vdor v doli-
no Idrijce, hkrati pa ščitilo 

za oskrbovanje gorske fron-
te železniško progo Sv. Lu-
cija (Most na Soči). General 
Boroević je ukazal obrambo 
Mrzlega vrha za vsako ceno. 
Avstrijci so vrh vedno ub-
ranili, a v tistih pomladnih 
dneh je na pobočjih Mrzle-
ga vrha izkrvavelo na tisoče 
mladih fantov. Danes obiš-
čemo Mrzli vrh, ki je tudi 
sestavni del Poti miru.

Zapeljemo se v Tolmin, 
kjer zavijemo desno v sme-
ri Zatolmina, nato pa osem 
kilometrov sledimo ozki in 
prepadni cesti proti planini 
Javorca. Pod njo je urejeno 
manjše parkirišče. Do Ja-
vorce nas loči približno 15 
minut vzpona po betonirani 

cesti. Cerkev je posvečena 
padlim avstro-ogrskim bra-
nilcem bojišča soške fronte. 
Leta 1999 je bila razglašena 
za kulturni spomenik dr-
žavnega pomena, leta 2007 
se je uvrstila na seznam po-
sebno pomembne zgodo-
vinske in kulturne dedišči-
ne Evrope ter leta 2018 pre-
jela znak evropske kultur-
ne dediščine. Cerkev obide-
mo po levi strani in nada-
ljujemo po zložnem kolovo-
zu, ki preide v gozd. Sledi-
mo kolovozu, ki nas pripelje 
do planine Črča, kjer je ne-
kaj pastirskih objektov. Na 
začetku planine nas smero-
kaz usmeri levo strmo čez 
travnik. Dosežemo pašno 

ogrado, ob kateri se strmo 
povzpnemo. Ogrado nekaj-
krat tudi prečimo. Doseže-
mo kamnito-travnat kolo-
voz, ki nas pripelje do pla-
nine Laška seč. Nad plani-
no nadaljujemo po kolovo-
zu in dosežemo planino 
Medrja. Dosežemo gozdno 
cesto, ki ji sledimo v levo. 
Cesta se ponekod začne ra-
hlo spuščati. Ko dosežemo 
razpotje, gre desno cesta na 
planino Sleme, mi pa zavi-
jemo levo proti planini Pre-
tovč. Najprej vidimo lovsko 
kočo na planini Pretovč, 
nato pa se po cesti spusti-
mo do planine. Povzpne-
mo se do objektov na plani-
ni, ko nas smerokaz usmeri 
strmo levo navzgor. Vzpne-
mo se strmo po travnatem 
grebenu, nato pa pot zavi-
je bolj v levo in se prečno 
vzpenja po razdrapanem te-
renu. Skozi nizko grmičev-
je se povzpnemo do nekda-
nje avstrijske kaverne, kjer 
je danes urejen spomenik 
padlim madžarskim voja-
kom. Če imamo s seboj čel-
no svetilko, si oglejmo not-
ranjost kavern. V eni od nji-
ju je lepo ohranjen oltar. 
Od spomenika, kjer je tudi 
žig Poti miru, nadaljujemo 
prečno proti vršnemu gre-
benu. Strmo travnato pobo-
čje nas pripelje do grebena, 
kjer zavijemo desno in do-
sežemo glavni vrh Mrzlega 
vrha. Na vrhu je križ z vpi-
sno skrinjico. Odpre se lep 

pogled na Krnsko skupino, 
s Stadorji in Rdečim robom, 
vrhovi nad dolino Tolmin-
ke, Bohinjsko-Tolminske 
gore, Trnovski gozd, del 
Soče, Kolovrat in Matajur.

Z vrha sestopimo na dru-
go stran proti planini Lapoč. 
V tem delu bodimo mal-
ce bolj pozorni na markaci-
je, saj pot več kot očitno ni 
pretirano uhojena in se lah-
ko izgubimo na pobočju. Ko 

dosežemo planino Lapoč, se 
na planino obrnemo desno, 
na prečno pot, ki nas pripe-
lje nazaj na planino Pretovč, 
nato pa sestopimo po poti 
vzpona nazaj do jeklenega 
konjička, ki nas čaka pod Ja-
vorco. 

Nadmorska višina: 1359 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Mrzli vrh (1359 n. m.)

Bojišče prve svetovne vojne
Letos obeležujemo stoto obletnico konca prve svetovne vojne. Obisk hriba nad Tolminom, kjer je 
potekalo bojišče v tej krvavi noriji.

Cerkev sv. Duha na Javorci je posvečena padlim avstro-
ogrskim branilcem bojišča soške fronte. / Foto: Jelena Justin

Planina Pretovč pod Mrzlim vrhom, ki je bil steber obrambe tolminskega bojišča.

Razgled z Mrzlega vrha proti jugovzhodu / Foto: Jelena Justin
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DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

VZDRŽEVALEC TEHNIK V (I)  – m/ž

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  Srednja poklicna izobrazba, smer elektrotehnika /  
energetika
  Zaželen izpit iz varstva pri delu in protipožarnega varstva  
in za energetske naprave
 1 leto delovnih izkušenj

Zaposlitev za nedoločen čas, s štiri mesečnim poskusnim delom.

Vabimo vas, da nam posredujete pisne prijave z življenje-
pisom in potrdilom o nekaznovanosti z izkazanimi dokazili 
na naslov: DSO Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor ali na  
e-poštni naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.

Prijave sprejemamo do 10. 7. 2018.

Maja Bertoncelj

Kranj – Če za Primoža Rog-
liča velja, da je s skakalnic 
skočil na kolesarski vrh, pa 
je obratna zgodba pri Kra-
njčanu Luki Kovačiču. Iz ce-
stnega kolesarstva je skočil 
na skakalnico, kjer blesti kot 
tekač.

Teki na skakalnice, tekmo-
vanja Red Bull 400, potekajo 
po skakalnicah po celem sve-
tu, 15. septembra bo znova 
tudi tek na planiško velikan-
ko, in so zelo priljubljeni tudi 
med Slovenci. Zelo uspeš-
ni so Gorenjci, ki so bili pre-
tekli konec tedna znova odlič-
ni v teku na skakalnico v Pre-
dazzu v Italiji. Predazzo Red 
Bull 400 je na drugem mes-
tu končal že omenjeni Kova-
čič, zaostal je le za Švicarjem 
Wernerjem Martijem. Še en 

Kranjčan Matjaž Mikloša je 
bil četrti, v deseterici pa še 
en Slovenec, in sicer na sed-
mem mestu Martin Koželj. 
»Še ena hitra in divja tekma. 
Dal sem enostavno vse, kar je 
bilo v meni. Za končno zma-
go je bil hud boj s Švicarjem, 
ki je bil tokrat res močan,« 
pravi Luka Kovačič, tudi že 
zmagovalec teka na planiško 
velikanko. Za letošnje pole-
tje je našel tudi daljši teka-
ški izziv v Sloveniji. Nastopil 
bo na gorskem teku na Grin-
tovec. Pred kratkim pa je te-
kel tudi na Šmarno goro in za 
šest sekund zaostal za Timo-
tejem Bečanom iz Žlebov, ki 
je v teku na ta izjemno obi-
skani hrib izboljšal deset let 
star slovenski rekord (sedaj 
je 11 minut in 20 sekund) – 
tudi s pomočjo Kovačičevega 
tempa. Bila sta razred zase.

Gorenjci hitri na 
skakalnicah
Kranjčan Luka Kovačič je bil v teku na skakalnico  
v italijanskem Predazzu drugi.

Kranjčana Luka Kovačič (v ospredju) in Matjaž Mikloša med 
tekom na skakalnico v Predazzu / Foto: arhiv Luke Kovačiča

Maja Bertoncelj

Kranj – Na progi pod Sv. 
Joštom v Kranju je med 27. 
junijem in 1. julijem pote-
kalo svetovno prvenstvo v 
gorskem deskanju, prvič v 
Sloveniji. Atraktivnega tek-
movanja se je udeležilo naj-
več tekmovalcev iz tujine, 
nekaj pa je bilo tudi Sloven-
cev, med njimi pogumni, 
komaj osemletni domačin 
Oskar Rappl, najmlajši na 
prvenstvu. Gledalci so bili 
nad videnim navdušeni.

Lokacija pod Sv. Joštom je 
do sedaj gostila že tri zelo us-
pešne tekme evropskega pr-
venstva v tem športu, letos 
pa je bilo tu prizorišče sve-
tovnega prvenstva, na ka-
terem so se pomerili naj-
boljši tekmovalci na svetu v 
gorskem deskanju, kombi-
naciji rolkanja in deskanja 
na snegu z elementi še ne-
katerih drugih športov. Na 
podvozje deske imajo pritr-
jena štiri gumijasta kolesa, 

ki so primerna za vožnjo 
po različnih podlagah. Tek-
movalci, zbralo se jih je ok-
rog devetdeset, so se pome-
rili v disciplinah boarder-
cross in freestyle v različnih 

kategorijah. Najprej so bile 
kvalifikacije, v soboto pa še 
izločilni boji in finale. V Slo-
veniji je ostala ena zmaga, 
in sicer jo je osvojil Tilen Ja-
vornik iz Slovenske Bistrice 
v kategoriji Masters discipli-
ne bordercross. Prevladova-
li so Francozi, Angleži, Bel-
gijci, Španci, Poljaki, zma-
ga je odšla tudi v Združe-
ne države Amerike in v Sr-
bijo. Med ženskami v disci-
plini bordercross je bila na-
mreč najboljša Senka Bajić, 
stara znanka tekmovanja v 
Kranju. Pozimi je njen šport 
deskanje na snegu, poleti 
pa gorsko deskanje. Je tudi 
osebna trenerka, tako da je 
šport pri njej na prvem mes-
tu. S tem, kar je pokazala v 
Kranju, je bila zadovoljna. 

Nad progo pod Sv. Joštom, 
ki da poskrbi za veliko za-
bave, in nad Slovenijo na-
sploh je navdušen tudi Kody 
Stewart iz Združenih držav 
Amerike, zmagovalec disci-
pline boardercross v katego-
riji Pro.

Organizatorji iz Kluba za 
alternativne športe K360 iz 
Kranja, katerega predsednik 
je Dejan Planinšek, so tek-
movanje uspešno izpeljali 
in se že veselijo naslednjih 
izvedb tekem v gorskem de-
skanju v gorenjski prestol-
nici. Za njimi je podaljšan 
konec tedna, poln adrenali-
na in zabave. Gorsko deska-
nje je tudi v Sloveniji iz leta v 
leto bolj znano, njegova pri-
ljubljenost v svetu pa strmo 
narašča.

Gorski deskarji v Kranju
Na progi pod Svetim Joštom je potekalo svetovno prvenstvo v gorskem deskanju.

Ena izmed dveh disciplin je bila bordercross. / Foto: Primož Pičulin

Tekmovanje in zabava: zanimivo in adrenalinsko gorsko deskanje / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Sredi junija se je v slovenskih hribih že tradicionalno 
začela poletna planinska sezona, kar pomeni, da boste gosto-
ljubja planinskih koč deležni vse dni v tednu. Planinska zveza 
Slovenije skupaj s Siol.net četrto leto zapored organizira akcijo 
Naj planinska koča 2018. Začela se je 18. junija, trajala pa bo do 
vključno 11. septembra. Prvi krog izbora bo potekal do 6. avgu-
sta, drugi krog pa od 7. avgusta do 11. septembra. Naj planinska 
koča leta 2018 bo postala tista, ki bo zbrala največ glasov. Lani 
jih je z naskokom največ dobil Roblekov dom na Begunjščici, ki 
kot zmagovalna koča letos zaradi pravil izbora ne bo sodeloval 
v konkurenci. V izboru letos sodeluje rekordnih 158 koč, od 
tega je 29 visokogorskih, ki so jim tokrat namenili samostojno 
kategorijo. To pomeni, da boste letos lahko izbirali najboljšo 
planinsko kočo in najboljšo visokogorsko planinsko kočo.

Četrto leto zapored izbor naj planinske koče

Maja Bertoncelj

Kamnik – Le še nekaj dni je 
do kolesarskega Maratona 
Alpe Scott. Potekal bo v ne-
deljo, 8. julija.

Premagati je treba tri 
alpske prelaze

Po dirki Po Sloveniji bodo 
krog okoli Kamniško-Savinj-
skih Alp prevozili tudi naj-
boljši rekreativni kolesar-
ji. Podali se bodo na najbolj 
zahteven kolesarski maraton 
v Sloveniji s slikovito traso. 
»Maraton Alpe Scott velja za 
največji izziv med rekreativ-
nimi kolesarji, saj jih na tra-
si čakajo kar trije alpski prela-
zi – Jezerski vrh, Pavličevo se-
dlo in Črnivec. Na cilju v Ka-
mniku, ko je krog sklenjen, je 
za udeleženci 130 kilometrov 

in 2000 metrov premagane 
višinske razlike,« pravijo or-
ganizatorji iz Kolesarskega 
društva Alpe. Na startu pri-
čakujejo več kot šeststo kole-
sarjev tako iz Slovenije kot iz 
tujine. 

Kategorija e-Bike

Organizatorji na 12. Ma-
ratonu Alpe Scott kot pilotni 
projekt predstavljajo katego-
rijo e-Bike. Kot prvi rekre-
ativni cestni maraton ude-
ležbo na ta način omogoči-
jo tudi kolesarjem z električ-
nimi kolesi znotraj posebne 
enotne kategorije. »Tokrat 
bodo priložnost tako dobili 
tudi kolesarji s slabšo fizič-
no pripravljenostjo. Zanje 
bo to zagotovo priložnost, da 
lažje premagajo vzpone na 
maratonu, uživajo v slikoviti 

pokrajini, so športno aktivni 
in, ne pozabimo, tudi ekolo-
ško osveščeni,« pojasnjujejo 
organizatorji.

Startno-ciljni prostor bo tu di 
letos zaradi del ob kamniški 

obvozni cesti na obrobju Ka-
mnika ob Stadionu Meki-
nje. Predprijave so zaključe-
ne, prijavite pa se lahko tudi 
na dan tekmovanja med 7. 
uro in 8.30.

Okoli Kamniško-Savinjskih Alp
V nedeljo bo kolesarski Maraton Alpe, novost pa enotna kategorija kolesarjev z električnimi kolesi.

Kolesarji se bodo v nedeljo iz Kamnika znova podali na pot 
po zahtevni trasi Maratona Alpe. / Foto: Aleš Senožetnik
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Simon Šubic

Kranj – Poletna planinska se-
zona, ko se obisk gorskega 
sveta tradicionalno izrazito 
poveča, se še dobro začela ni, 
a slovenski gorski reševalci 
so letos opravili že približ-
no dvesto reševalnih akcij. 
Ob vse večjem obisku gora 
se tudi sicer povečuje število 
intervencij, lani so jih gorski 
reševalci opravili rekordno 
število. V Gorski reševalni 
zvezi Slovenije (GRZS), ki jo 
od letos vodi Janez Rozman, 
tudi prvi mož bohinjskih 
gorskih reševalcev, ki sodi-
jo med najbolj obremenjene 
v državi, zato pozivajo, da si 
v visokogorju izbirate ture, 
primerne svojim psihofi-
zičnim sposobnostim. »Slo-
venski gorski reševalci smo 
dobro pripravljeni na novo 
sezono,« je sicer zagotovil 
Rozman.

Lani so gorski reševalci op-
ravili 514 intervencij (še pred 
petimi leti so imeli »le« okoli 
300 intervencij), v katerih so 
opravili kar 15.300 reševal-
nih ur, je na novinarski kon-
ferenci pred vrhuncem pla-
ninske sezone povedal pred-
sednik komisije za informi-
ranje in analize pri GRZS 
Jani Bele. V lanskih nesre-
čah je umrlo 16 gornikov, 12 
oseb pa je umrlo pri drugih 
aktivnostih v gorskem svetu 

in na težje dostopnih obmo-
čjih. Letos je v gorah umrlo 
že 18 ljudi, od tega deset gor-
nikov, osem ljudi pa pri dru-
gih dejavnostih, največ pri 
delu v gozdu. 

Porast števila gorskih ne-
sreč Bele pripisuje pred-
vsem povečanemu obisku 
gora, poleg tega pa se pla-
ninci na gore ne podajajo 
več samo poleti, temveč sko-
zi vse leto. »Ljudje se gibajo 
v gorah v vseh letnih časih, s 
pojavom vodnikov, ki odpi-
rajo nova območja, in infor-
macij na družbenih omrež-
jih pa ljudje dobivajo nove 
cilje in so razkropljeni po 
celem gorskem območju,« 

je pojasnil. Med obiskoval-
ci gora, zlasti našega očaka 
Triglava, je tudi veliko tuj-
cev, številni od njih pa ni-
majo primernega znanja in 
opreme za takšne podvige. 
Posebno te bo treba čim bolj 
usmerjati na gorske vodni-
ke, je prepričan Bele. 

Planinci največkrat po-
moč gorskih reševalcev pot-
rebujejo zaradi padca oz. 
zdrsa, pogosto pa tudi zai-
dejo z urejene poti. »Če ne-
kaj časa ne vidiš markaci-
je, je jasno, da si na napačni 
poti. Takrat se je treba obr-
niti in se vrniti nazaj po isti 
poti do zadnje markacije ter 
se od tam odpraviti do nove 

oznake,« svetuje Bele. 
Na vrhunec poletne sezo-

ne so dobro pripravljeni tudi 
reševalci-letalci, ki od začet-
ka junija s helikoptersko po-
sadko Slovenske vojske ozi-
roma policije že dežurajo na 
brniškem letališču, je razlo-
žil Toni Smolej, predsednik 
komisije za letalsko reševa-
nje. »Povprečno potrebuje-
mo uro in 15 minut, da po-
nesrečenca s helikopterjem 
prepeljemo v bolnišnico, od-
visno, kje in na kako zahtev-
nem terenu se je zgodila ne-
sreča,« je povedal Smolej. 
Helikopter sicer sodeluje že 
pri vsaki drugi reševalni ak-
ciji v gorah, je dodal. 

V gorah vse več intervencij
S povečanim obiskom slovenskih gora narašča tudi število intervencij gorskih reševalcev, ki so lani 
izvedli rekordnih 514 reševalnih akcij. 

Novi predsednik GRZS Janez Rozman (desno) ter predsednik komisije za informiranje in 
analize Jani Bele

Simon Šubic

Jesenice – Jeseniški policisti 
so v petek popoldne obrav-
navali primer tatvine na 
tamkajšnjem avtocestnem 
počivališču. Prijavitelj, bil 
je tujec, je naznanil, da mu 
je neznani storilec že po-
noči odtujil torbico s stvar-
mi, ki jo je neprevidno odlo-
žil na streho vozila. Pri izvr-
šitvi dejanja je oškodovanec 
opazil rdeč osebni avtomo-
bil znamke Seat, ki se je po 
tatvini odpeljal proti Kranju. 
Policisti opozarjajo, da so av-
tocestna počivališča, še zlas-
ti ob gostem prometu in po-
noči, zelo priljubljena med 
priložnostnimi tatovi. 

T. i. avtocestna krimina-
liteta največkrat poteka na 
način, da storilci na počiva-
lišču na različne načine za-
vedejo žrtev oz. pritegne-
jo njeno pozornost, med-
tem pa sostorilci iz žrtvine-
ga vozila ukradejo vrednej-
še predmete, kot so denar-
nice, torbice, telefoni … Zelo 
pogosto storilci potencialne 

oškodovance zvabijo k igri 
na srečo, v kateri ti izgubijo 
svoj denar ali pa postanejo 
žrtev drzne tatvine. Ponoči 
tatovi izkoristijo odsotnost 
voznikov in vlomijo v oseb-
na vozila ali kabine tovornih 
vozil, kazniva dejanja pa iz-
vršijo tudi, ko vozniki poči-
vajo v svojih vozilih. 

»V preteklih letih so storil-
ci na počivališču ali na ben-
cinski črpalki tudi luknjali 
pnevmatike na vozilu oško-
dovancev in se kasneje, ko 
so se oškodovanci nekaj ki-
lometrov naprej na avtoce-
sti ustavili zaradi izpraznje-
ne pnevmatike, pripeljali za 
njimi in jim ponudili po-
moč, medtem pa so izvedli 
tatvino. Oškodovancem so 
poskušali tudi prodajati raz-
lično blago sumljive kvalite-
te,« še našteva Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj in 
dodaja, da so žrtve avtoce-
stnih tatov in goljufov naj-
pogosteje tujci, zato bodite 
tudi sami dodatno previdni, 
kadar se odpravite z avtomo-
bilom v tujino. 

Tatovi na počivališčih 

Simon Šubic

Brnik – V soboto je helikop-
ter Slovenske vojske z brni-
škega letališča dvakrat pole-
tel v gorenjske hribe. Dopol-
dne je med potjo na Kriško 
goro omagala planinka. Prvi 
so ji pomagali tržiški gorski 
reševalci, nato so jo s heli-
kopterjem odpeljali v jese-
niško bolnišnico. Zvečer pa 
je planinca obšla slabost na 
poti s Triglava čez Prag. Pos-
redovali so gorski reševalci 
iz Mojstrane in dežurna eki-
pa gorskih reševalcev na Br-
niku, ki je onemoglega pla-
ninca skupaj s posadko he-
likopterja Slovenske vojske 
prepeljala v jeseniško bolni-
šnico.

Pomoč gorskih reševal-
cev je v soboto potrebovala 
tudi oseba, ki se ji je na goz-
dni poti na Šmarjetno goro 
aktiviral osebni defibrilator. 
Kranjski gorski reševalci in 
reševalci Nujne medicinske 

pomoči Kranj so jo oskrbeli 
in skupaj prenesli v dolino, 
od koder so obolelo osebo od-
peljali v ljubljanski klinični 
center. V soboto zvečer je na 
Zeleni rob na Veliki planini 
prišel utrujen, vendar nepo-
škodovan tuji pohodnik. Ker 
je žičnica že prenehala obra-
tovati, so ga v dolino spravi-
li kamniški gorski reševalci. 

Minuli četrtek zvečer je na 
Malih podih pri vstopu v gre-
ben Skute planinka zdrsni-
la na snežišču in se poškodo-
vala. Gorske reševalce iz Ka-
mnika so v bližino ponesre-
čene planinke pripeljali s he-
likopterjem. Na kraju so jo 
oskrbeli, pospremili do bi-
vaka in naprej v dolino, kjer 
so jo predali v nadaljnjo os-
krbo reševalcem nujne me-
dicinske pomoči. Istega ve-
čera pa so morali bohinjski 
gorski reševalci pomagali 
trem tujim planinkam, ki so 
se izgubile na poti do Koče 
pri Sedmerih jezerih.

Omagali v hribih

Simon Šubic

Radovljica – Na gorenjski av-
tocesti v bližini Radovljice je 
v soboto zvečer hrvaški voz-
nik zaradi neprilagojene hi-
trosti s kombijem trčil v to-
vorno vozilo. Pri povzročite-
lju nesreče so policisti ugo-
tovili tudi prisotnost alkoho-
la (0,66 mg/l). Zaradi huj-
šega prekrška so zanj podali 

nujni obdolžilni predlog na 
okrajno sodišče. Alkohol je 
bil večer pred tem tudi raz-
log za bežanje voznika oseb-
nega vozila, ki se je v Besnici 
poskušal izogniti policijski 
kontroli. Voznika so kljub 
vsemu policisti izsledili, mu 
zasegli vozilo, zaradi odklo-
na alkotesta pa ga bodo pre-
dlagali še v postopek pred 
okrajnim sodiščem.

Zaradi vinjenosti bežal 
pred policisti

Simon Šubic

Kranj – S poletjem število 
motoristov na cestah še do-
datno naraste, zato mora-
jo biti vozniki nanje še bolj 
pozorni kot običajno. Tudi 
temu je namenjen drugi del 
nacionalne preventivne ak-
cije, namenjene večji var-
nosti motoristov, ki se je za-
čel včeraj in bo potekal do ne-
delje. Namen akcije je tudi 
opozoriti motoriste na po-
men uporabe zaščitne opre-
me, čelade in odsevnih ob-
lačil, na prižgane luči ter na 
hitrost vožnje, ki naj bo pri-
lagojena razmeram, so po-
jasnili na agenciji za varnost 
cestnega prometa (AVP).

Motoristična sezona sicer 
poteka med aprilom in okt-
obrom, vendar se skoraj po-
lovica prometnih nesreč z 
motoristi pripeti v poletnih 
mesecih. Statistika zadnje-
ga petletnega obdobja kaže, 

da se v obdobju junij–avgust 
povprečno smrtno ponesre-
či 47,9 odstotka motoristov, 
hudo telesno poškoduje 
47,7 odstotka, lažje pa 48,3 
odstotka motoristov. Lani je 
v poletnih mesecih umrlo 13 
motoristov oziroma 45 od-
stotkov vseh umrlih moto-
ristov v letu 2017. 

Najhujše nesreče z ude-
ležbo motoristov v veli-
ki večini povzročijo moto-
risti sami, pravijo statistič-
ni podatki. V zadnjem pet-
letnem obdobju sta tako kar 
dve tretjini nesreč, v katerih 
so umrli motoristi, povzroči-
li prav ti. Lani je ta delež zna-
šal celo 69 odstotkov, kar 
pomeni, da je od skupaj 29 
umrlih motoristov nesrečo 
povzročilo dvajset njih. 

Letošnja statistika je za 
zdaj boljša od lanske. Do 15. 
junija je bilo v prometnih ne-
srečah udeleženih 312 voz-
nikov motorjev in mopedov, 

kar je dobro četrtino manj 
kot v enakem obdobju lani. 
V teh nesrečah se je smrtno 
ponesrečilo šest motoristov 
oz. polovica manj kot lani. 
Hudo telesno poškodovanih 
jih je bilo 64 (26 odstotkov 
manj), lažje pa 174 (22 od-
stotkov manj). Med smrtno 
ponesrečenimi motoristi so 
nesrečo povzročili štirje (67 

odstotkov). V treh od šestih 
prometnih nesreč s smrtjo 
motorista je bila vzrok nepri-
lagojena hitrost, nobeden od 
umrlih motoristov pa ni bil 
pod vplivom alkohola. Štirje 
od šestih so se ponesrečili na 
državni cesti, dva pa v nase-
lju. Štirje umrli so imeli do 
pet let vozniškega staža. 

Polovica nesreč se zgodi poleti 
Do 15. junija je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 312 motoristov, kar je za četrtino manj kot lani. 
Letos je na slovenskih cestah umrlo šest motoristov, polovica manj kot lani.  

Skoraj polovica prometnih nesreč z motoristi se pripeti v 
poletnih mesecih, enako velja za nesreče s smrtnim izidom. 
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
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Alenka Brun

V
logo povezovalca 
so tokrat name-
nili izvrstnemu 
Juretu Longyki. 
Začel je: »Dra-

gi kolegi, odvetniki, prijatelji, 
družinski člani, cenjeni gostje 
...« Dvorana je bila zapolnje-
na do zadnjega kotička. Pova-
bljenci so se na dvorišču gradu 
zbirali debele pol ure. Poleg 
najbližjih dr. Petra Čeferina 
smo uzrli tudi znane obra-
ze politikov iz preteklosti in 
sedanjosti, gospodarstvenike, 
športnike, igralce, novinarje ...

Jure Longyka je nadaljeval. 
Najprej je dal besedo ustano-
vitelju in direktorju gorenj-
ske založbe Didakta Rudiju 
Zamanu, potem pa izmenjaje 
postavljal vprašanja novinarju 
in pisatelju, dobitniku nagra-
de kresnik, vodilnemu slo-
venskemu biografu – kot je še 
označil avtorja biografije o dr. 
Petru Čeferinu – Tadeju Golo-
bu in protagonistu oziroma 
slavljencu dr. Čeferinu. Vmes 
je izbrane odlomke iz knjige 
interpretiral Pavle Ravnohrib, 
na odru se je zvrstilo kar nekaj 
presenečenj, nekaj besed je o 

očetu spregovoril Aleksander 
Čeferin. Glasbo so tokrat zau-
pali skupini Manouche, nasto-
pili sta tudi sestri Yebuah.

Rudi Zaman nam je raz-
ložil, da gre za lik, ki se ga 
je treba lotiti s skrbnostjo in 
pazljivostjo; poleg tega pa 
je moral skrbeti, da je knji-
ga prišla na prodajne poli-
ce na doktorjev rojstni dan. 
Kasneje je dr. Čeferin izko-
ristil priložnost in pove-
dal, da je knjiga pravzaprav 
rojstnodnevno darilo sina 

Aleksandra. Ni pa samo bio-
grafija, je tudi kronika dru-
žine Čeferin pa tudi kriti-
ka pravosodnega sistema in 
ravnanja organov državne 
oblasti v zadnjih petdesetih 
letih, ko neprekinjeno opra-
vlja poklic odvetnika. 

»Enkrat sem rekel, da bom 
verjetno umrl v sodni dvo-
rani in moje zadnje besede, 
preden bom izdihnil, bodo: 
predlagam oprostilno sod-
bo.« Smeh. Sploh je bil dogo-
dek nabit s krajšimi in dalj-
šimi salvami smeha, ploska-
njem in dobrim razpoložen-
jem. Dr. Peter Čeferin ima 
namreč izjemen smisel za 
prefinjen humor, ki ga vča-
sih zaslutimo med vrstica-
mi, včasih pa enostavno je. 
In delno se je tega dotaknil 
med pogovorom tudi Tadej 
Golob. Meni namreč, da je 
doktor – on ga imenuje Peter 
– izjemno zanimiv in nena-
rejen človek. In ravno zato, 
ker med njima ni bilo neke-
ga »filtra«, se je vse skupaj 
izšlo. Za knjigo sta namreč 

imela na voljo le štiri mese-
ce. Se pa ta ne začne tako, kot 
bi pričakovali. Tadej razloži, 
da šele v četrtem poglavju – 
vsako nosi pomenljiv naslov, 
ki pritegne pozornost bral-
ca – prideta do »rodil sem se 
tam in tam«.

Golob ne razmišlja toliko, 
v kateri žanr bi knjigo uvrstil, 
pomembneje je, da je ljudje 
ne označijo za dolgočasno. 
Dr. Peter Čeferin telegrafsko 
nadaljuje, kako je bilo videti 
pisanje: »Bila sva pod straho-
tnim pritiskom, saj je mora-
la biti knjiga 28. junija zunaj. 
Garala sva ko hudič … Jaz 
sem kakšne štiri ure govoril 
v snemalno napravo, potem 
je to on odnesel domov, nek-
do mu je povedano pretip-
kal, potem ... je ustvaril eno 
umetniško delo in mi ga pos-
lal v branje.« In še nazorno in 
humorno doda stavek: »On 
je umetnik, jaz pa pravnik,« 
tako da je občinstvo vedelo, 
da je sem ter tja ustvarjalni 
proces trčil ob strokovnost, a 
očitno je steklo, saj je knjiga 

NESPODOBNI ODVETNIK
Dr. Peter Čeferin je 28. junija praznoval osemdeseti rojstni dan. Legenda slovenskega pravosodja ga 
radi imenujejo. Povabil je na ljubljanski grad Fužine, kjer so istočasno predstavili tudi njegovo biografijo 
z naslovom Nespodobni odvetnik, pod katero se podpisuje Tadej Golob.

Dr. Peter Čeferin, Tadej Golob in Rudi Zaman / Foto: Tina Dokl

Prišla sta tudi Dušan Mravlje in Sašo Hribar. / Foto: Tina Dokl

ugledala luč sveta po načrtu: 
na doktorjev rojstni dan.

Zakaj vzdevek doktor? Dr. 
Čeferin pripoveduje o svojih 
začetkih in kako je bil najprej 
odvetnik, potem magister, in 
ko je doktoriral, se ga je prijel 
naziv doktor odvetnik. Ga pa 
tudi njegovi otroci kličejo kar 
doktor in ravno tako on njih 
ne kliče po imenih. Hudomu-
šno nadaljuje: »Rok je gos-
pod docent, Aleksander gos-
pod predsednik, Petra pa gos-
pa profesor.« 

Dr. Čeferin je tudi že sam 
prijel za pero, in kdor ga je 
bral, ve, da je imel živahno 
mladost. Precej se je družil z 
ljudmi z dna, tako da se mu 
zdi, da so mu bili ti vedno bli-
zu in izkušnja mu je pomaga-
la razumeti njihovo stisko, ko 
so se obračali nanj.

Nespodobni odvetnik pa 
ima svojo zgodbo. Nekoga 
je zagovarjal več let, a nobe-
nega njegovega dokaza niso 
upoštevali. Pravi, da je v pos-
ledici zvišal ton svojih predlo-
gov: tožilcu je očital, da skriva 
razbremenilne dokaze, izve-
dence poimenoval s šarlata-
ni, sodišču pa rekel, da je to 

sodna farsa. In so ga kaznova-
li zaradi žalitve. Pritožil se je, 
a vse »inštance« v Sloveniji so 
pritožbo zavrnile. Pa se je obr-
nil na Evropsko sodišče za člo-
vekove pravice v Strasbourgu, 
ki je po desetih letih ugotovi-
lo, da so mu domača sodiš-
ča kršila pravico do svobode 
izražanja in država Slovenija 
je bila obsojena, naložili so ji 
plačilo odškodnine. Nekate-
ri pravosodni krogi in pravni 
teoretiki tega niso mogli pre-
nesti, razlaga dr. Čeferin, niso 
pa si upali kritizirati odločitve 
in so zanj tako v strokovni lite-
raturi napisali, da je nespodo-
ben. Seveda smo izvedeli tudi, 
kako so opredelili pojem spo-
dobnega odvetnika … Torej: 
spodobni odvetnik je urad-
nik sodišča; spodobni odvet-
nik ne sme doseči oprostitve 
svoje stranke, če ve, da je kri-
va; in, seveda, spodobni odve-
tnik mora bolj potiho govori-
ti, je v šali razlagal slavljenec 
in zaključil misel: »Tisti odve-
tnik pa, ki ne glede na to, kaj 
si kdo misli, s strastjo in zagri-
zenostjo brani svojega klien-
ta, se bori za njegovo oprosti-
tev, je pa nespodoben.«

Aleksander Čeferin, slavljenčev sin, in Andrej Šifrer  / Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

N
a večerjo gre-
ste v De Kas? 
V to restavra-
cijo je postav-
ljeno dogajan-

je iz knjige Večerja. Saj poz-
nate, to je knjiga nizozem-
skega avtorja Hermana Koc-
ha,« je bila navdušena last-
nica ladjice, na kateri sva s 
kolegico spali v času bivan-
ja v Amsterdamu. In ker mi 
je ta knjiga čisto po naključ-
ju minulo poletje res prišla v 
roke, je bilo pričakovanje še 
toliko večje. A v restavraciji 
glede knjige niso bili ravno 
zgovorni, čeprav so prizna-
li, da avtor občasno res zaha-
ja k njim. »Avtor je prisegel, 
da knjiga ne govori o nas,« je 
bila kratka vodja restavracije 
Aagje De Vries.

Ampak to ni edina zani-
mivost, povezana z omen-
jeno restavracijo, ki pred-
stavlja doživetje že sama po 
sebi. Ta edinstvena restavra-
cija z osem metrov visokim 

steklenim stropom je nam-
reč postavljena v prenov-
ljen mestni rastlinjak v par-
ku Frankendael. Zgodovina 
rastlinjaka sega v daljne leto 
1926 in je nekaj časa žalost-
no propadal. Potem pa ga je 
za simbolično ceno en evro 
kupil kuharski mojster Gert 

Jan Hageman, ki se pona-
ša celo z Michelinovo zvez-
dico. A čeprav je v De Kas, 
ki v prevodu pomeni ras-
tlinjak, začel kot 'chef', je 
svoje poslanstvo zdaj našel 
v kmetovanju – na poses-
tvu, deset kilometrov odda-
ljenem od Amsterdama, se 
namreč ukvarja z gojenjem 
zelenjave za svojo restavra-
cijo, razloži Rosa Morel, ki 
nam je razkazala restavra-
cijo in nas ob tem popeljala 
tudi v poseben prostor, kjer 
so ohranili prvotno namem-
bnost objekta. V majhnem 
kotičku restavracije namreč 
še vedno obstaja rastlinjak, 
kjer si gostje lahko ogledajo, 
kako gojijo paradižnik ter 
zelišča in druge rastline, ki 
se potem znajdejo na krož-
niku. Za kuhinjo pa zdaj skr-
bita kar dva kuharska mojs-
tra, Jos Timmer in Wim de 
Beer.

Vsak dan pripravijo meni, 
ki vključuje predvsem zelen-
javo, ki jo sami pridelajo, saj 
so meso in ribe v tej restavra-
ciji v drugem planu. »Vsaj tri 

jedi so vedno vegetarijanske 
in najlepše je, ko gostje po 
koncu večerje rečejo, da niso 
prav nič pogrešali mesa,« 
se nasmeji Rosa Morel in 
poudari, da so vse sestavi-
ne sveže, kot je le mogoče, 
zato vključujejo predvsem 
sezonsko sadje in zelenja-
vo. Česar ne pridelajo sami, 
kupijo pri lokalnih dobavite-
ljih. »Ponosni smo, da lahko 
pokažemo, kaj vse je mogo-
če gojiti v našem podneb-
ju, in da ni treba daleč, da 
poješ kaj dobrega,« je kon-
čala Rosa Morel.

Amsterdam (2)

PO SLEDI VEČERJE

Restavracijo De Kas so uredili v nekdanjem mestnem rastlinjaku. 

Aagje De Vries (levo) in Rosa Morel v rastlinjaku

Užitne rastline in cvetove 
gojijo kar v rastlinjaku, ki je 
del restavracije.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Pripravljaš se lahko
od prvega dne,
a res pripravljen
nisi nikoli.

V dolgih trenutkih
temne noči
se prikrade na plano
tiho upanje
v srečno pričakovanje.

Upanje kmalu
spolzi iz srca
kot drobni pesek
skozi prste.

Sreča je le
za izbrane,
za vse ostale pa je
le borba za obstanek.

Brezup

PESMI MLADIH

Sirena

So dnevi, ko nam niti toplo sonce ne more pregnati tem-
nih oblakov iz naših src. Prepričana sem, da vsak od nas 
sreča srečo, le vsi naenkrat ne moremo biti na vrsti. Meta

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

Mateja Rant

N
avdušen aplavz 
po koncu pred-
stave, s kate-
rim so igralce 
še dvakrat pri-

klicali na oder, je bil dokaz, 
da so z omenjeno kultno pri-
povedko v Prešernovem gle-
dališču resnično navduši-
li publiko v povsem razpro-
dani dvorani, med katero so 
bili tako mladi kot stari. In 
oboji so uživali v pravljici o 
Vidku, ki so mu živali poma-
gale do čisto nove srajčice, ki 
mu je sicer mama ob obilici 
dela in številni družini niko-
li ne uspe sešiti. 

Predstava, v kateri nas-
topa skoraj celoten igralski 
ansambel Prešernovega gle-
dališča, nosi humano vzgoj-
no sporočilo, da v življen-
ju dosežemo več, če si med 
seboj pomagamo in smo 
solidarni drug z drugim. Po 
prepričanju režiserke Katja 
Pegan je predstava lepo izho-
dišče za učitelje in vzgojitelje 

za pogovor o življenju v prete-
klosti in solidarnosti. »Dana-
šnje otroke uči ne le tega, 
kako je bilo včasih, kako rev-
no so bili oblečeni, kaj so jed-
li, če sploh so, in v kakšni sti-
ski so marsikje živeli, ampak 
tudi o solidarnosti in ljube-
zni do rastlin in živali ter o 
tem, da se nam dobro, ki ga 
naredimo za druge, povr-
ne.« V glavni vlogi malega 
Vidka je nastopil Blaž Setni-
kar, družbo pa mu na odru 
kot njegovi bratci in sestrice 

oziroma kasneje živali, ki 
mu pomagajo do nove, tople 
in svetle srajčice, delajo Ves-
na Slapar, Darja Reichman, 
Vesna Jevnikar, Aljoša Ter-
novšek in Peter Musevski. 
V vlogi mame se je v igral-
ski vlogi prvič preizkusila 
Tinkara Kovač, ki je navdu-
šila s songi, ki jih je spisal 
Boris A. Novak, uglasbil pa 
Mirko Vuksanovič. Čarobno 
vzdušje so na odru pričara-
li še z razgibano živobarvno 
scenografijo in dovršenimi 

rekviziti, ki so pomagali per-
sonificirati živali. 

»Vzhičena sem, tako 
kot so bili vzhičeni otroci 
po predstavi. Sezone ne bi 
mogli lepše zaključiti,« je 
bila po koncu predstave nav-
dušena direktorica Prešer-
novega gledališča Mirjam 
Drnovšček, ki verjame, da 
že imajo uspešnico za pri-
hodnjo sezono. »Prepričana 
sem, da bomo Vidka igrali 
še čez deset let, tako kot smo 
Muco Copatarico.«

RAD IMEJ ŽIVALI ...
Na odru Prešernovega gledališča Kranj so minuli petek predpremierno uprizorili otroško predstavo 
Kdo je napravil Vidku srajčico, za katero je besedilo po navdihu kultne Levstikove pripovedke izpred sto 
štirideset let napisal Boris A. Novak.

Živali Vidku pomagajo do nove, tople in svetle srajčice. 

V vlogi mame je tokrat prvič v igralski vlogi nastopila Tinkara Kovač. / Foto: Primož Pičulin
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Peter Colnar

Kanadska temna stran meseca
Skoraj vsak narod ima svo-

jo temno stran meseca, del 
zgodovine, ki ga poriva v 
ozadje spomina. Tudi Kana-
da ni izjema. Poglejmo. Tre-
tjega julija leta 1885 so se 
zaradi izčrpanosti in poma-
njkanja streliva neporaženi 
vdali kanadski vojski uporni 
mestici, to je mešanci med 
Indijanci in priseljenci.

Položaj indijanskih ple-
men je bil v Kanadi druga-
čen kot v ZDA. Francozi so 
se bolj zanimali za trgovino 
kot za zemljo, pritisk prise-
ljencev iz Evrope ni bil tako 
velik kot pri sosedih. Zara-
di surovega podnebja je bilo 
tam tudi manj indijanskih 
plemen, poleg tega pa sta 
obe vodilni družbi Hudson 

Bay in North West Com-
pany raje trgovali z Indijan-
ci, kot pa da bi jih pregan-
jali.

V primerjavi z ZDA je bilo 
v Kanadi tudi več mešanja 
med rasama. To velja pred-
vsem za mešanje med Indi-
janci in Francozi ter Škoti. V 
dobi invazije belih naseljen-
cev je bil ta del prebivalstva 
neke vrste naravni zaveznik 
kolonizatorjev. Imenovali so 
jih mestici, to je mešanci.

Tretji vzrok za druga-
čen odnos do domorod-
cev je bila izkušena angle-
ška kolonialna administra-
cija, ki je že zgodaj vpeljala 
sistem rezervatov. Kanad-
ska policijska konjenica 
je v nasprotju z ameriško 

vojsko celo ščitila domači-
ne pred vpadi belih ropar-
skih band, prodajalci alko-
holnih pijač in orožja.

Prvi večji spopadi niso 
izbruhnili med Indijanci in 
belci, temveč med mestici 
in kolonialno policijo. Leta 
1816 je vojvoda Selkirški 
naselil na območji mesticev, 
v Manitobi, škotske kolonis-
te in uvedel omejitve za mes-
tice. Spopadi so se vlekli do 
leta 1836, ko je večina škot-
skih kolonistov zapustila 
omenjeno ozemlje.

Leta 1869 pa je kanad-
ska oblast začela pospeše-
vati naseljevanje prerijske-
ga dela Kanade. Mestici so 
se uprli. Kanadski vladi so 
postavili zahteve, med njimi 

tudi po svobodi jezika in 
vere, saj sta bila francoščina 
in katolicizem proti uradni 
angleščini in protestantiz-
mu. Ko so zajeli oddelek vla-
dnih čet, so ponosno razgla-
sili začasno lokalno vlado. 
Ko pa so obsodili enega od 
zajetih poveljnikov na smrt, 
je nastopila vojska in zased-
la njihovo ozemlje.

Največji in zadnji spopad 
je bil upor leta 1884, vzrok 
zanj pa je bila gradnja žele-
znice proti Pacifiku. Mesti-
cem so se priključili Indi-
janci plemena Cree. Začet-
ni uspehi upornikov so bili 
veliki, toda julija 1885 so se 
neporaženi vdali, ker jim je 
zmanjkalo streliva in so bili 
izčrpani.

Pregovori in reki 
•  Kaj pravijo o pregovorih? 

Čehi: Pregovor izvira iz pameti, pamet iz pregovorov. 
Rusi: Pregovori so kot metulji: ene ujamemo, drugi 
nam zbežijo.

•  Nizozemski pregovor: Kokodaka lahko vsak,  
ne more pa vsak znesti jajca.

•  Japonski pregovor: Bahanje je začetek sramote.

V sredo, 13. junija 2018, sta v Škofji Loki zakonsko zvezo 
sklenila Matej Starman in Marta Stanonik. V soboto, 16. 
junija 2018, sta se na Gradu poročila David Zupančič in 
Anja Kržič. V petek, 22. junija 2018, so v Kranju skleni-
li zakonsko zvezo Žiga Jeglič in Kaja Jamnik ter Primož 
Mekuč in Manca Žerovnik. V soboto, 23. junija 2018, so 
sklenili zakonsko zvezo: v Kranju Dejan Bursać in Neve-
na Jakšić, v Preddvoru Uroš Globočnik in Nina Bukovec 
ter Raymond Charles Anderson in Ingrid Pribičnik, na 
Brdu pri Kranju Boris Savić in Aida Bajrektarević ter Tadej 
Domić in Klavdija Kordiš, na Šenkovi domačiji na Zgor-
njem Jezerskem Žarko Stevanović in Kaja Lipovec, na 
kmetiji Ancl Boštjan Lukan in Tamara Trpin, na gradu Str-
mol v Dvorjah Matic Čavlovič in Ana Kalan, na Zgornjem 
Brniku Timon Šuc in Katarina Kubelj, na Jesenicah Aleš 
Murovec in Taša Porča ter Gregor Kepic in Maja Robič, na 
Bledu Jan Štular in Marcela Šlibar, v Stari Fužini pa Klemen 
Brovč in Ema Valentina Sajovic.

Mladoporočenci

Samo Lesjak

Že uvodni kon-
certno-vizual-
ni dogodki festi-
vala so dokaza-
li, da bodo ulice 

Kranja, zlasti njegova kul-
turna četrt, vse poletje utri-
pale v znamenju ustvarjal-
nega kaosa. Sklop umetniš-
kih dogodkov namreč staro 
mestno jedro Kranja od 29. 
junija do 14. avgusta spremi-
nja v preplasten konglome-
rat barv, idej in raznolikih 
izrazov.

Očarali so španski glasbe-
ni kolaži Antropoloops, ob 
čutnem vokalu Nike Peru-
novič iz znamenite zased-
be Patetico je v živo kolažira-
la akademska slikarka Meta 
Šolar, v koncertno-umetni-
škem projektu pa sta moči 
ponovno več kot uspešno 
združila kolažistka Maru-
ša Štibelj in pevec Tomaž 
Štular (Bordo) z glasbeni-
mi gosti. Antropoloops vel-
ja za eno najbolj edinstve-
nih manifestacij andaluzij-
ske panorame, ki združu-
je remiksiranje, etnomu-
zikologijo in vizualizaci-
jo podatkov. Ruben Alon-
so skladbe ustvarja z upora-
bo primerkov različnih tem 
s celega sveta v kombinaciji 

s kolažiranimi podobami 
Esperanze Moreno.

Bordo, novi glasbeni svet 
glasbenika Tomaža Štular-
ja, ki se je pred tem kalil v 
zasedbi The Tide, je premi-
erno ugledal odrsko luč. Pri 
zadnjih dveh singlih Zvez-
de v mlaju in Lai Lai Svet je 
Tomaž združil moči z Maru-
šo Štibelj, ki je skladbam 
dala unikatno video podo-
bo. Vizualna umetnica, ki 
primarno ustvarja v tehniki 
kolaža, se po številnih razsta-
vah ter nagrajenih likovnih 

projektih tokrat predstavlja 
tudi v vlogi programske vod-
je festivala Kaos. Podobe in 
glasba so zaživeli na odru 
Škrlovca v skupnem ustvar-
jalnem dialogu, ločnice med 
odrom in kulisami – ter med 
izvajalcem in občinstvom – 
so se zabrisale, ostali so le še 
zvočno-kolažni fragmenti 
vse bolj izgubljenega sveta, 
ki mu je še vredno prisluh-
niti in mu nameniti pogled.

Osrednja razstava doma-
čih in mednarodnih ume-
tnikov se v Layerjevi hiši 

odpira ta četrtek, 5. julija, ob 
18. uri. Razstava številnih 
sodobnih umetnikov prika-
zuje raznoliko razumevan-
je uporabe tehnike kolaža. 
Možna bo udeležba na brez-
plačnih delavnicah tako za 
odrasle kot tudi mlajše, čas 
za spoznavanje povabljenih 
umetnikov ter svežih pris-
topov k združevanju različ-
nih žanrov, tako vizualnih 
kot glasbenih – ne preosta-
ne nam torej drugega, kot da 
se prepustimo kolažno-glas-
benemu kaosu.

MESTO GLASBENIH 
KOLAŽEV
V treh večerih je tradicionalni likovno-glasbeni festival kranjske Layerjeve hiše Pleska gostil 
avdiovizualne dogodke, ovite v tehniko kolaža. Gre za uverturo v poletni festival Kaos, katerega osrednji 
dogodek bo v četrtek z odprtjem razstave množice sodobnih umetnikov. 

Žive zvočne podobe: ustvarjalni tandem Tomaž Štular (Bordo) in Maruša Štibelj sta v 
Stolpu Škrlovec brisala meje. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V polnem teku je festival Subart, ki je med drugim 
navdušil z nastopom legendarne reagge skupine Inner 
Circle na odru Khislsteina, do konca tedna pa ponuja še 
koncerte: v Layerjevi hiši skupina Katalena (torek, 3. juli-
ja), Vasil Hadžimanov Band (sreda, 4. julija), Boris Cavaz-
za kvintet (četrtek, 5. julija); v Trainstation Subartu The 
Canyon Observer (četrtek, 5. julija) in Aktivna Propagan-
da (sobota, 7. julija); ter sklepni koncert z zasedbo Parti-
brejkers v soboto, 7. julija, ob 21. uri v Klubaru.

Subart festival bodo sklenili Partibrejkers

Legendarna jamajška reggae zasedba Inner Circle na 
odru Khisla / 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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Lahko se vam zgodi, da vas 
v družbi ali na zabavi hočejo 
preizkusiti in vam postavlja-
jo različna vprašanja v zvezi s 
svojo prihodnostjo. Najljub-
še vprašanje je, naj povemo 
nekaj na splošno, saj se nihče 
pred drugimi noče izpostav-
ljati. Saj veste, takoj ko nekdo 
določi vprašanje, s tem tudi 
pove, kje naj bi imel teža-
vo, saj nihče ne sprašuje za 
področja, na katerih je zado-
voljen in srečen. Ljudje radi 
izberejo več kart, najmanj 
sedem, ampak če je družba 
velika, tega nikar ne praktici-
rajte, saj – če nič drugega – 
ne boste imeli nič od zabave. 
Zato postavite mejo in reci-
te, naj si vsak, ki ga zanima, 
izbere eno samo karto. Brez 
določenega vprašanja. In 
tako imate pred seboj samo 
karto Sodnik. Kratko poves-
te, da je pred osebo obdobje 
odločanja, soočanja s tem, 
kaj si želi v življenju. Da se 
morda preveč drži načel, naj 
se sprosti in zadiha. Vse, kar 
bo, se bo uredilo tako, kot 
je treba. Ali če izbere karto 
Nenadna sreča. To je oseba, 
ki rada živi, ceni vrednote, je 

na pravem mestu ob pravem 
času. Ampak ne sme preveč 
čakati, saj ta oblika sreče pri-
de in gre. Dobra volja in pozi-
tivnost je na prvem mestu. 
Ne vem, zakaj, ampak veli-
kokrat ljudje izberejo karto 
Sovražnik. To so ljudje, ki jih 
je strah. Strah sprememb, 
korakov naprej, menjave 
okolja, ljubezni, odprtih čus-
tev. So brez samozavesti in 
največ težav si naredijo sami 
s svojo negativnostjo. Raje 
so opazovalci kot pa glavni 
igralci. Tudi karta Nesreča je 
zelo pogosta pri takih napo-
vedih.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Poletje«
Kako bo sinu uspelo rešiti sta-
novanjski problem. Mu bo 
končno uspelo? Hvala in lepo 
pozdravljeni.
Vaš sin ima pred seboj zelo 
dobro obdobje, in kot vidim, 
bo izkoristil vse možnosti, ki 
se mu bodo ponujale. V pri-
hodnosti vidim selitev, kar je 
najbrž povezano z njegovim 
stanovanjskim problemom. 
Še v tem letu. Srečno.

»Morska zvezda« 
Najprej moram pohvaliti vašo 
rubriko, ki mi je zelo všeč. 
Odločila sem se, da vam pišem 
in vas vprašam za finance in 
ljubezen. Ali lahko na dopustu 
pričakujem kakšno romantič-
no srečanje? Hvala vnaprej. 
Finančno stanje vas spravlja 
v slabo voljo in čedalje težje 
najdete motivacijo za naprej. 

Vaše počutje je stabilno, a 
razpoloženje vam niha že 
nekaj časa. Ste kreativni in 
lotili ste se dobrega načrta. 
Tu je videti, da boste s svojim 
uspehom zelo zadovoljni. 
Z vsakim dnem posebej se 
boste počasi pomikali proti 
cilju. Počasi, a vendarle vam 
bo uspelo, če boste še naprej 
vztrajali. Dejanski rezultati, 
ki bodo s seboj prinesli tudi 
finančni preobrat, se kažejo v 
roku štirih let. Ob vsem delu 
nekoliko težje najdete čas za 
druženje, kar pa ni dobro. Ste 
človek odprte narave in oko-
li sebe potrebujete družbo. 
Naslednjič, ko prejmete pova-
bilo, le glejte, da ga sprejmete. 
Priložnost izgubljena, ne vrne 
se nobena. V preteklosti ste 
imeli slabo izkušnjo s par-
tnerstvom, zato ste določen 
del svojega srca zaprli. A vedi-

te, da ni vedno nujno, da se 
konča tako, kot se je pri vas v 
prvem primeru. Svet je lep in 
na njem je veliko dobrih ljudi. 
Še dobro, da ste se odločili, da 
bo od sedaj naprej drugače. S 
svojo toplino boste osvojili 
želenega mladeniča – in to že 
v tem poletju. Ostanite zve-
sti sebi, saj točno veste, kaj 
potrebujete. Srečno.

»Lastovka« 
Pozdravljeni. Zanima me za 
ljubezen in za moja otroka, 
kako bo kaj z njima. Hvala in 
lep pozdrav. 
Pozdravljeni. V ljubezni ste 
končno našli tisto, kar ste 
dolga leta iskali. Zrelejši ko 
je človek, več ima dvomov v 
ljudi. Po eni strani je tudi prav, 
da v svojo škodo ne zaupamo 
kar vsem po vrsti. A v vašem 
primeru bi lahko rekli, da ste 

našli tisto pravo srečo. Za zdaj 
se vam zdi, da je veliko več 
prilagajanja z vaše strani, a to 
se bo kaj kmalu spremenilo. 
Selitev bo tista nova iztočni-
ca, ki vam bo prinesla mnogo 
pozitivnih sprememb. Vaš 
sin se je prilagodil nastali 
situaciji in uspešno krmari 
naprej. Je izredno čustveno 
stabilen in hitro bo našel tisto 
pravo prijateljico. Znala ga bo 
spoštovati in zelo bo načelna. 
Odpira se jima tudi skupen 
posel, ki ju bo še dodatno 
povezoval. Hčerka trenutno 
še ni čisto prepričana, kaj je 
tisto, kar si želi početi, zato 
se bo po zaključku šole še 
kakšno leto lovila. Obdajalo 
jo bo delo z ljudmi, to se kaže 
na dolgi rok. Iskreno vam 
želim, da ostanete srečni, saj 
si to zaslužite. Želim vam vse 
lepo.

V soboto, 23. junija, sta se na gradu Strmol poročila Ana 
in Matic Čavlovič. Mladoporočenca sta se na simpatičen 
način zahvalila naši časopisni hiši za brezplačno polletno 
naročnino na časopis. S poroke sta nam poslala fotografijo 
ter dopisala, da je bil »krasen dan in krasna poroka«. 
Zakoncema Čavlovič čestitamo in jima želimo veliko lepih 
trenutkov na njuni skupni življenjski poti. / Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

P
etek zvečer je bil 
idealen za kon-
cert. Vreme je zdr-
žalo, tako da smo 
se do palače Mira-

bell odpravili peš. Od našega 
hotela Sheraton Grand Sal-
zburg, ki bo v kratkem pos-
tal del hotelske verige Mar-
riott, in do znamenitih vrtov 
omenjene palače ni bilo pet 
minut hoje. Marmorna dvo-
rana je gostila koncert zase-
dbe Mozart Consort, prislu-
hnili pa smo seveda delom 
Mozarta in tokrat tudi Beet-
hovna.

V soboto smo odkolesari-
li do Hellbrunna, kjer smo 
si ogledali vodne igre. Letos 
praznujejo štirideseto oble-
tnico, kar si jih je za svo-
jo zabavo zaželel takratni 

nadškof Markus Sittikus. 
Dvorec Hellbrunn je bil nje-
gova letna rezidenca, zanj pa 
ga je ustvaril arhitekt Santi-
no Solari.

Preden pa smo si ogledali 
igre, doživeli skrivnost fon-
tan in prisluhnili zgodbam, 
smo si privoščili še avstrijski 
piknik, ki se od našega razli-
kuje po tem, da ne vključu-
je žara. 

Po končanem ogledu vod-
nih iger smo na dvorišču 
dvorca Hellbrunn najprej 
srečali poročni par iz Tur-
čije, ko pa nas je pot vodila 
nazaj proti središču Salzbur-
ga, smo se ustavili še na kavi 
v Gwandhausu. Ta je v pro-
storih obnovljenega Schlos-
shotela St. Rupert, za kar 
je pred leti poskrbelo pod-
jetje Gössl. Tu se je v zele-
ni okolici mogočne zgrad-
be, jezera in narave odvijala 

še ena poroka. Mimogrede 
smo si ogledali še proizvod-
njo visoko kvalitetnih moš-
kih in ženskih tradicional-
nih oblačil oziroma dirn-
dlov. Med njimi najdemo 
tudi poročne, cene pa se gib-
ljejo od šeststo evrov navz-
gor. Za recimo bel poročni 
dirndl lahko odštejete tudi 

pet tisočakov – ali več. Če pa 
se slučajno na sončno sobo-
to znajdete na vrtu izjemne 
salzburške palače Mirabell, 
pa dobite občutek, da se tam 
ljudje poročajo kot po teko-
čem traku. Namreč gre za 
izjemno priljubljeno poro-
čno lokacijo v Salzburgu, 
sploh pri tujcih.

ROMANTIČNO MESTO
Salzburg. Romantično Mozartovo mesto. Enako lep se mi zdi ne glede na letni čas. Najbolj pa mi je 
všeč, kadar si lahko mesto in njegovo okolico ogledam s kolesarskega sedeža. Salzburg je še posebno 
živahen ob sobotah, saj kar vrvi od porok.

Fotografiranje turškega para na dvorišču dvorca Hellbrunn

Vodne igre Markusa Sittikusa navdušujejo še danes. Cena poročnih dirndlov se začne pri dveh evrskih tisočakih. 

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 12 dečkov 
in prav toliko deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4515 
gramov, najlažja pa je bila deklica, ki ji je tehtnica pokazala 
2260 gramov. Koliko novorojenčkov se je rodilo v jeseni-
ški porodnišnici, pa nam tokrat nikakor ni uspelo izvedeti, 
tako da bomo podatke o tem objavili prihodnji teden.

Novorojenčki
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

20
EUR

  NOVA KNJIGA

NAGRADE:
1. nagrada: knjiga Pozdravljene, gore 4
2. nagrada: darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR
3. nagrada: darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR

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 petka,  
20. julija 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Revija Times je uvrstila Kylie Jenner (20) 
in Kanyeja Westa (41) med petindvajset 
najbolj vplivnih zvezdnikov interne-
ta. Kylie zasluge lahko pripiše svoji izjem-
no uspešni kozmetični liniji in objavam 
hčerkice Stormy, medtem ko si je Kayne 

pozornost pridobil s svojimi izjavami predsedniku Trum-
pu. Med ostalimi vplivnimi osebami so še predsednik 
Donald Trump, pevka Rihanna, korejska fantovska skupi-
na BTS, mamica Sia Cooper in YouTube zvezdnika Logan 
in Jake Paul.

Najbolj vplivni zvezdniki interneta so ...

Štiriinštiridesetletna igralka Neve Cam-
pbell in njen dolgoletni spremljevalec, 
igralec JJ Feild, sta zopet starša. Pred pet-
imi meseci sta posvojila dečka in mu dala 
ime Raynor. Par ima že šestletnega sina 
Caspiana. “Novico smo skrivali, dokler ni 

postala uradna, presrečni smo in noro zaljubljeni vanj,” 
je zapisala igralka filmske serije Krik, ki pravi, da je komaj 
čakala, da bo posvojitev uradna, da lahko s svetom deli 
to veselo novico.

Neve Campbell posvojila dečka

Igralka in nekdanja partnerka John-
nyja Deppa Vanessa Paradis (45) je 
obljubila večno zvestobo režiser-
ju Samuelu Benchetritu. Na slove-
snosti je bila le peščica povabljenih, 
med drugimi tudi pevec Matthieu 

Chedid in igralkina otroka Lily-Rose in Jack Depp. Par se 
je spoznal in romantično zapletel med snemanjem filma 
Chien pred dvema letoma. Za igralko je to prvi zakon, 
medtem ko je bil Samuel že poročen.

Vanessa Paradis je vzela režiserja

Kanadski raper Drake (31) v novem albu-
mu Scorpion prizna, da ima otroka. 
“Nisem ga skrival pred svetom, temveč 
sem skrival svet pred njim,” poje v pesmi 
Emotionless. Sina naj bi videl le enkrat. 
Pevec, ki je tudi sam odraščal brez očeta, 

identitete otrokove mamice ni izdal, mediji pa poročajo, 
da naj bi šlo za francosko igralko filmov za odrasle Sophie 
Brussaux.

Drake v novem albumu potrdil očetovstvo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
ul petke so Kam-
ničani lani dobro 
sprejeli, letos orga-
nizatorjem mal-
ce nagaja vremen-

ska slika, a za drugi petek je 
bila napačna, kar je seveda v 
park Evropa privabilo lepo 
število obiskovalcev. Se je pa 
za petke, ko se park spreme-
ni v udobno jedilnico z ležal-
niki, prijetnim ambientom, 
živo glasbo in okusno kuli-
narično ponudbo, razvede-
lo, in »na obisk« pridejo tudi 
od drugod. Za živo glasbo je 
tokrat skrbela skupina Swin-
gwagon, in kogar so zasrbele 

pete, se je zavrtel. Obiskoval-
cem pa so šle ponovno v slast 
Mojčine »bombette.«

Kamniški park Evropa bo 
Kul petke gostil vse do 17. 
avgusta. Začenjajo ob šest-
ih popoldne in zaključijo ob 
enajstih zvečer. Šestega juli-
ja na petkovem odru priča-
kujejo EMŠO Blues Band.

Suzuki Slovenija pa je v 
petek povabil na Brnik, ob 
Prokarting stezo, kjer je slo-
vesno predal vozila Suzuki 
SX4 S-CROSS slovenskima 
judoistkama Tini Trstenjak 
in Ani Velenšek ter predse-
dniku Judo zveze Slovenije 
(JZS) Darku Mušiču. Ključe 
vozil je predal direktor slo-
venske podružnice Suzukija 

Peter Verčič, ki je tudi pove-
dal, da so bili že lani pokro-
vitelji JZS, letos nadaljujejo 
zgodbo in se vidijo tudi v dol-
goročnem sodelovanju.

Panorama Stara pošta v 
Kranju je gostila poletni aku-
stični večer. Na nabito polni 
terasi priljubljenega kranj-
skega lokala so gostje pris-
luhnili Tilnu Lotriču – neka-
teri ga imenujejo tudi besni-
ški dunajski deček. Nasto-
pil je z Ano Skumvač, ravno 
tako znano mlado gorenjsko 
vokalistko. Za spremljavo pa 
sta poskrbela Žiga Kert na 
klaviaturah in Simon Udir 
na kitari.

Se je pa prejšnji teden zak-
ljučil že četrti MasterChef 

Slovenija. Zmagal je Pri-
morec Jaka Mankoč in tako 
osvojil pokal in petdeset 
tisoč evrov. Mimogrede: 
ustvarjalci kulinaričnega 
šova že iščejo nove ljubitelj-
ske kuharje za peto sezono. 
Začeli pa so tudi že z novo 
sezono Ljubezni po doma-
če in med desetimi novi-
mi junaki in eno junakin-
jo sta tudi Hafnerjeva fanta 
iz Škofje Loke: starejši Gaš-
per in nekaj let mlajši Jaka. 
In če ste v soboto spremlja-
li Ljubezen po domače na 
Pop TV, potem veste, da je 
prišel čas pisem. Kako pa se 
bodo odvile stvari v nadal-
jevanju, pa bomo morali še 
malo počakati.

OKUSNI GRIŽLJAJI
Kamniški Kul petek je minil v znamenju okusnih grižljajev in swinga, na odru Panorame Stara pošta v 
Kranju sta nastopila Tilen Lotrič in Ana Skumvač, Suzuki Slovenija pa je poskrbel za prevoz judoistk. 
Kuharski pokal je osvojil Primorec, v Ljubezni po domače pa smo spoznali tudi brata Hafner.

Veliko obiskovalcev drugega Kul petka se je ustavilo pri 
stojnici restavracije Tsnim, ki je ponujala arabske okuse.

Za Mojčine svinjske »bombette« je tokrat skrbela moška 
roka. Njene dobrote Kamničani že dobro poznajo.

Skupina Swingwagon Barutova piva sta predstavila Aleš in Luka.

Žiga Kert, Tilen Lotrič, Ana Skumvač, Simon Udir Peter Verčič in Darko Mušič

Znani in uspešni štajerski judoistki – Anamari 
Klementina Velenšek je njeno polno ime, a največkrat jo 
kličejo le Ana, je leto dni mlajša od svoje kolegice Tine 
Trstenjak, ki bo avgusta dopolnila 28 let. / Foto: A. B.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Nežna mlada zelenjava v solati

Tisti, ki so dovolj zgodaj sejali in sadili, pridelujejo na do-
mačem vrtu poleg solat že bučke, rdeče redkvice, špinača 
je vsa bujna, grah že dela, posebno sladki, cvetača pa je 
v trgovinah tako lepa bela in vabljiva, da se ji nikakor ne 
moremo upreti. 

Solata iz rdečih redkvic

Potrebujemo: 40 dag rdečih redkvic, 2 žlici olja, limonin sok, sol 
in 1 trdo kuhano jajce.

Očiščene, oprane redkvice zrežemo na tanke lističe, polijemo 
z oljem, premešamo in postavimo za uro ali dve na hladno. 
Nato jih poškropimo z limoninim sokom, solimo in še enkrat 
dobro premešamo. Zdaj lepo rdeče obrobljene lističe redkvic 
damo v stekleno skledo, rob obložimo z rezinami trdo kuha-
nega jajca in ponudimo.

Špinačna solata z jajci

Potrebujemo: 40 do 50 dag špinače, olje, kis, poper, zelen peteršilj 
in 2 trdo kuhani jajci.

Špinačo očistimo, dobro operemo in na hitro prevremo v malo 
vrele slane vode. Odcejeno špinačo sesekljamo, jo zmešamo 
z oljem, kisom, poprom, sesekljanim svežim peteršiljem, jo 
obložimo z rezinami trdo kuhanih jajc in ponudimo.

Grahova solata s skuto

Potrebujemo: 1 jogurtov lonček kuhanega graha, 25 dag skute, 
3 žlice kisle smetane, 3 žlice kisa ali limoninega soka, 3 stroki 
česna, sol in poper.

Česen drobno sesekljamo, dodamo vsem navedenim sesta-
vinam, zmešamo in ponudimo kot solato.

Kuhana cvetačna solata

Potrebujemo: 1 cvetačo, 1 trdo kuhano jajce, olje, kis, sol, poper, 
žličko gorčice.

Ohlajeno v slanem kropu kuhano cvetačo položimo na kro-
žnik, jo polijemo s solatno omako in pustimo nekaj časa stati. 
Nato jo potresemo s sesekljanim trdo kuhanim beljakom in 
obložimo z zeleno solato. 
Preliv za solato pripravimo tako, da olje, kis, sol, poper, gor-
čico in zdrobljen trdo kuhan rumenjak dobro zmešamo v ma-
rinado in z njo polijemo cvetačo.

Surova cvetačna solata

Cvetačo damo za eno uro v malo slano mrzlo vodo, nato jo 
odcedimo, naribamo brez kocena ali pa oddelimo samo cvet-
ke. Zabelimo jo s kisom in oljem ali z majonezo.

Čičerikini polpeti s poletnim krompirjem
Čičerikini polpeti s polet-

nim krompirjem so odlično 
brezmesno kosilo, katerega 
okus zaokroži kremna buč-
kina omaka.

Za pripravo čičerikinih 
polpetov potrebujemo: 250 
g suhe čičerike, 1 jajce, pol 
rdeče čebule, 3 stroke česna, 
1 šopek peteršilja, pol žličke 
kumine, 2 žlici limoninega 
soka, 1 žlico olivnega olja, 
1 žličko soli, 50 g krušnih 
drobtin, 2 žlici olivnega olja 
za peko.

Čičeriko za nekaj ur ali čez 
noč namočimo v vodi. Pred 
kuhanjem zamenjamo vodo 
in jo skuhamo do mehke-
ga. Kuhano čičeriko odce-
dimo in jo nekoliko osuši-
mo. V mešalnik stresemo 

odcejeno čičeriko, naseklja-
no čebulo, česen, nasekljan 
peteršilj, kumino, limonin 
sok, olivno olje in sol. Vse 
skupaj zmeljemo v gladko 
maso. Dodamo jajce in še 
enkrat dobro premešamo. 
Če je masa lepljiva, doda-
mo nekaj drobtin in obliku-
jemo polpete. Polpete pova-
ljamo v drobtinah in jih nato 
za nekaj minut postavimo v 
hladilnik. Ponev segrejemo, 
prilijemo olivno olje in na 
njem z obeh strani popeče-
mo polpete.

Nasvet: Polpeti so okusni 
tudi hladni. Lahko jih upo-
rabimo tudi v burgerju na-
mesto pleskavice.

Za pripravo bučkine oma-
ke potrebujemo: 1 bučko, 3 

stoka česna, 1 žlico naseklja-
nega peteršilja, ščepec soli, 1 
košček masla, pol dl mleka.

Česen nasekljamo, bučko 
narežemo na kocke. V kozi-
ci raztopimo maslo, doda-
mo česen in nato bučko ter 
vse skupaj na hitro prepra-
žimo. Posolimo, prelijemo z 
mlekom in kuhamo 5 do 10 
minut oz. toliko, da se bučka 
zmehča. Vse skupaj spasira-
mo s paličnim mešalnikom. 
Omako postrežemo k čičeri-
kinim polpetom. 

Za pripravo poletnega 
krompirja potrebujemo: mlad 
krompir, češnjev paradižnik, 
šopek rožmarina, žličko soli, 
3 žlice olivnega olja.

Pečico segrejemo na 
190 °C. Krompir dobro 

očistimo, operemo in osu-
šimo ter ga narežemo na 
krhlje. Pekač premažemo 
z žlico olja, nanj razpore-
dimo krompir in pokap-
ljamo s preostalim oljem. 
Pečemo v ogreti pečici 30 

minut. Krompir vzamemo 
iz pečice, ga potresemo z 
rožmarinom, posolimo ter 
nanj razporedimo polovi-
ce češnjevega paradižni-
ka. Pečemo še 15 minut in 
postrežemo.

Mojca Logar

Ena od naših mnogih par-
tnerskih šol je tudi Zvezna 
gimnazija in zvezna realna 
gimnazija za Slovence v Ce-
lovcu. Z njo imamo redne sti-
ke, trenutno pa smo z njimi 
in licejem Franceta Prešerna 
tesneje povezani v projektu 
Erasmus+. Povabili so nas na 
njihovo slovesno akademijo ob 
70-letnici šole. 

Slovenska gimnazija je 
ob vseh težavah in ovirah, s 
katerimi se dnevno srečujejo 
Slovenci na Koroškem, ena 
najbolj svetlih točk in njihov 
močni povezovalni element. 
Akademija je za koroške raz-
mere zelo svečana. Srednja 
šola v Avstriji in v večini evrop-
skih držav pomeni šolanje za 
otroke od 12. do 18. leta, torej bi 
lahko rekli naša višja stopnja 
osnovne šole in srednja šola 
skupaj. Glavnino programa 
slavnostne akademije je zapol-
njevala glasba, pevski zbor niž-
je stopnje in zbor višnje stopnje. 
Med drugim so prepevali tudi 
Smolarjevo pesem Ne, ne grem 
v šolo. Nastopili so učenci slo-
venske glasbene šole, ki so se-
veda tudi učenci gimnazije. 
Dijak iz Rateč se je predstavil 
z zmagovalnim govorom o 
Cankarju in človekovih pra-
vicah. Kar precej je slovenskih 
dijakov. Nastopajoči fant je 
povedal, da je iz njihovega ra-
zreda v osnovni šoli v Kranj-
ski Gori kar sedem učencev 
nadaljevalo šolanje v Avstriji. 
Prepevali so tudi Smrtnikovi 
fantje, vsi so njihovi bivši di-
jaki. Slovensko pesem predsta-
vljajo v bolj moderni priredbi, 
posežejo pa seveda tudi po tu-
jih skladbah in prav zelo dobri 
so. Imeli so posebnega gosta, 

zbor iz Argentine, natančneje 
iz Mendoze, ki se ravno te dni 
zadržuje v Sloveniji. Bilo je 
mnogo svečanih gostov, bivših 
ravnateljev. Na javni prireditvi 
na Koroškem ne more izostati 
gospod Valentin Inzko. Govor 
je imel tudi predsednik alumni 
kluba maturantov slovenske 
gimnazije. Njihova glavna 
naloga je združevati nekda-
nje maturante, ki so seveda 
razkropljeni po celem svetu 
in pomagati s štipendijami in 
drugačnim financiranjem in 
sponzoriranjem sedanjim na-
darjenim in drugim dijakom. 
Opravljajo pomembno vlogo 
in seveda jim je gimnazija zelo 
hvaležna. Ni svečane prire-
ditve na Koroškem, kjer ne bi 
zapeli njihovih tradicionalnih 
pesmi Rož, Podjuna, Zilja in 
drugih, Pojdem pa v rute. Ta 
dan so imeli dopoldne športni 
dan, predstavile so se slovenske 
kulturne in druge društvene 
organizacije in vse skupaj so 
sklenili s svečano akademijo. 
Ravnateljica je ob zahvalah 
poudarila, da je slovenska gi-
mnazija povezovalna in zares 
svetla točka, ki je iz svojih poti 
tlakovala široko cesto, na kate-
ro so zelo ponosni. 

Iz skromnih začetkov, kjer 
so pogosto duhovniki po vaseh 
nagovarjali mladino, naj se 
vpiše v slovensko gimnazijo, je 
nastala ustanova, ki je Koro-
ški, Avstriji in svetu dala mno-
go kakovostnih strokovnjakov 
in predvsem, kot je povedala 
ravnateljica, poštenih in odgo-
vornih ljudi. Kaj šele bo. Jaz pa 
sem ponosna, da lahko kot uči-
telj sodelujem z njimi in seveda 
ne le jaz, predvsem naši dijaki. 

Slavnostna akademija

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Hvala za zadnje pismo. 
Res mi je žal, da samo nemo 
opazuješ mene in najin odnos. 
Kljub temu sem vesela, ker dob-
ro opazuješ. Odločila sem se 
poskrbeti zase. Ne vem, koliko 
časa mi je še namenjeno žive-
ti. Glede na življenjsko dobo 
približno 30 let. Zelo si želim, 
da bi jih skupaj preživela. Pos-
tala sem zahtevnejša. Leta, ki 
nama še sledijo, želim preživeti 
srečno. Želim se postarati s te-
boj. Ne samo, da garava v služ-
bi in nato še doma, hodiva drug 
mimo drugega, ker se nimava 
kaj pogovarjati ali ker sva skre-
gana in imava tihe dneve. Tudi 
ne želim več opravljati sorodni-
kov, sosedov in prijateljev. Tak-
šen način življenja me je pripe-
ljal do roba. Vem, postala sem 
zelo zahtevna. Želim, da sva 
na tem svetu najprej jaz in ti in 
da skupaj gradiva svoj odnos. 
Želim, da sem ob tebi srečna 
in da ti nekaj pomenim. Želim, 
da me čutiš. Želim, da veš, kaj 
se z mano dogaja, kako doživ-
ljam sebe, kako mi je v najinem 
odnosu, želim, da veš, da sem 
zelo ponosna, ker sem rodila tri 
otroke, želim, da ceniš, ker sem 
ostala doma in skrbela za otro-
ke in tvojega ostarelega očeta. 
Tebi je bilo to samoumevno, jaz 
pa sem žrtvovala dve desetletji. 
Zelo sem vesela, ker vidim, da 
nama je tudi zaradi tega uspe-
lo dobro vzgojiti otroke. 

Vse te moje želje sem ti že 
večkrat pripovedovala. Hudo 
mi je bilo, ko me nisi jemal 
resno. Sedaj stopam po novi 
poti. Spoznavam nove ljudi, 
dobivam nova znanja, nove 
vpoglede. Vse skupaj je zelo 
preprosto. Obrneš kompas 
vase, in ne stran od sebe. In 

potem ta spoznanja z nekom 
deliš. Škoda, ker jih ne morem 
s teboj. Lahko ti samo zagoto-
vim, da bom šla naprej po tej 
poti. Ti se boš pa sam odločil, 
kako in kaj. Morda se mi boš 
pridružil, morda ne. To je tvo-
ja odločitev. Lahko se odločiš, 
da boš še naprej dajal prednost 
sadovnjaku, neplodnim raz-
pravam v vaški gostilni ali pa 
boš šel kdaj z mano na sprehod 
in se z menoj pogovarjal. Ti se 
boš sam odločil, ali boš gledal 
televizijo ali pa šel dvakrat na 
mesec z menoj na predavanje 
o zakonskem odnosu in prev-
zemanju lastne odgovornosti 
za srečno življenje. Žal mi je, 
ko te gledam v tvoji zbeganosti. 
Saj te vedno povabim, da se 
mi pridružiš. Če moreš, me 
razumi. Nisem tvoja last. Še 
najmanj v postelji. Želim biti 
najprej slišana, želim, da me 
spoštuješ, želim, da me čutiš, 
dragi moj mož. Najprej jaz, 
nato šele moje telo. Malo po-
zno sem to ugotovila, vendar 
bolje pozno kot nikoli. Vidim, 
da te je sprememba najinega 
spolnega življenja precej vrgla 
s tira. Ne morem ti več omo-
gočati, da ostajaš tak, kot si 
bil, ker gre to na račun mojega 
življenja. Ti sicer lahko osta-
neš točno tak, kot si, vendar 
jaz ne bom več sledila tvojemu 
stilu. Počasi spoznavam, da 
imam pravico imeti svoje želje 
in potrebe, da lahko rečem ne, 
da si upam postaviti se zase. V 
veselje mi je biti z moškim, ki 
me ima rad. Rada bi bila tvoja 
boginja, vendar ne tako, kot da 
ne obstajam. 

Ljubi moj mož!

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



22 Gorenjski glas
torek, 3. julija 2018ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_53
NALOGA

6 3 9 2 1
5 4 8 1 6

2 5 7
7 2 4 1 9

8 6
4 1 3 8 2

6 5 3
3 6 2 9 8

4 1 7 2

sudoku_LAZJI_18_53

REŠITEV

6 3 8 9 7 2 1 5 4
9 7 5 4 8 1 2 3 6
2 4 1 5 6 3 9 7 8
7 2 6 3 5 8 4 1 9
5 8 9 2 1 4 3 6 7
4 1 3 7 9 6 5 8 2
1 6 2 8 4 5 7 9 3
3 5 7 6 2 9 8 4 1
8 9 4 1 3 7 6 2 5Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 

se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_53
NALOGA

4 1 5 6 7 8
9

5 2
7 6

4 8 2 5
1 8

6 1
4

2 7 1 5 6 3

sudoku_TEZJI_18_53

REŠITEV

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_18_53
NALOGA

415678
9

52
76

4825
18

61
4

271563

sudoku_TEZJI_18_53

REŠITEV

419526378
732498516
568713492
827951634
346872159
951364827
685239741
193647285
274185963

sudoku_LAZJI_18_53
NALOGA

63921
54816

257
72419

86
41382

653
36298

4172

sudoku_LAZJI_18_53

REŠITEV

638972154
975481236
241563978
726358419
589214367
413796582
162845793
357629841
894137625

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 4. 7.
21.30 OCEANOVIH OSEM
12.30, 14.45, 17.00 NEVERJETNI 2, 
sinhro.
19.15 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 4. 7.
19.30 ANT-MAN IN OSA, 3D
18.40, 20.40 TI LOVIŠ!
16.40, 21.15 KRIŽANJE
16.30 Z LJUBEZNIJO, SIMON
20.00 OCEANOVIH OSEM

16.15, 18.30 NEVERJETNI 2, sinhro.
17.30 NEVERJETNI 2, 3D, sinhro.
18.45 PODEDOVANO ZLO
21.00 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO
17.00 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO, 
3D

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 6. 7.
21.30 ZADNJI LEDENI LOVCI (Letni kino 
na trgu; brezplačno)

Sobota, 7. 7., in nedelja, 8. 7.
18.00 UKRADENA PRINCESKA, sinhro.
20.00 KNJIGARNA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Torek
3. 7.

15/26 °C

Nedelja 
8. 7.

14/26 °C

Sreda 
4. 7.

Četrtek
5. 7. 

Petek
6. 7. 

Sobota
7. 7.

15/27 °C 16/28 °C 14/26 °C 14/25 °C

Ponedeljek 
9. 7.

Torek
10. 7.

Sreda
11. 7.

Četrtek
12. 7.

14/27 °C 14/27 °C 13/28 °C 14/28 °C

3. 7. tor. Irenej 5.16 20.56

4. 7. sre. Urh 5.17 20.56 

5. 7. čet. Anton 5.17 20.55           

6. 7. pet. Bogomila,  5.17 20.55

7. 7. sob. Ciril, Metod 5.19 20.55

8. 7. ned. Špela 5.19 20.54

9. 7. pon. Veronika 5.20 20.54

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE
LUFt
Škofja Loka – V soboto, 7. julija, bo LUFt zdaj že tradicional-
no obiskala Ana Desetnica oz. Ana LUFtna, ki bo s svojimi 
uličnimi predstavami zasedla Cankarjev in Mestni trg. Na 
Cankarjevem trgu bo tako od 9. do 18. ure unikatna tržnica, 
ob 10. uri bo tam predstava Popotnika v času. Ob 17. uri se 
bo na Mestnem trgu odvila predstava v uprizoritvi Gledali-
šča Prijatelji: Pika Nogavička in gusar Val, ob 18. uri pa bo 
na sporedu še zadnja predstava letošnjega obiska Ane De-
setnice: En lump ali dva, ki jo bodo izvedli umetniki iz Velike 
Britanije Pocket Fluff Productions.

Predstavitev knjige o partizanskem šolstvu
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 4. julija, bo ob 18. uri v Galeriji 
Franceta Miheliča v Škofji Loki (Kašča) predstavitev knjige 
Ti si mene naučila brati, Partizansko šolstvo na Žirovskem, 
v Poljanski dolini in zgornjem delu Selške doline. Z avtorji 
Ireno Jereb Filipič, Ivanom Križnarjem, Francem Podnarjem 
in Mileno Sitar se bo pogovarjal Drago Štefe.

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v četrtek, 5. ju-
lija, ob 16. uri srečanje podporne skupine za osebe, ki slišijo 
glasove, imajo videnja ... V petek, 6. julija, bo ob 17. uri družab-
ni večer z igranjem taroka, ob 18. uri pa petje ljudskih pesmi. 
Obvezne prijave na brezplačne dogodke sprejemajo po tele-
fonu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
S kolesom do Zaloga
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 5. juli-
ja, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Cerklje–Zalog–
Smlednik–Naklo. Odhod bo ob 9. uri izpred Doma upoko-
jencev Naklo.

OBVESTILA
O vinu in ljubezni
Škofja Loka – Danes, v torek, 3. julija, bo ob 18. uri na Vrtu 
Sokolskega doma Škofja Loka bralnica O vinu in ljubezni z 
Jernejem Dirnbekom in Davorjem Klaričem.

KONCERTI
Spomini na Disneyja
Radovljica – Člani KUD Theatrum Mundi vabijo na koncert 
najlepših Disneyjevih melodij, in sicer danes, v torek, 3. juli-
ja, ob 20. uri v Baročni dvorani v Radovljici.

RAZSTAVE

Cankarjeve črtice
Škofja Loka – V četrtek, 5. julija, bo ob 19. uri v Galeriji So-
kolskega doma odprtje razstave 19. Kolonije Iveta Šubica, 
imenovane Cankarjeve črtice.

Razstavljata Milena Kafol in Martina Marenčič
Kranj – Danes, v torek, 3. julija, bo ob 19. uri v Mali galeriji 
odprtje razstave magistrice slikarstva Milene Kafol in aka-
demske kiparke Martine Marenčič. Umetnici bo predstavila 
umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.

Modeli v ateljeju
Naklo – KUD LIK Naklo vabi v četrtek, 5. julija, ob 19. uri v 
Kulturi dom Janeza Filipiča Naklo na odprtje razstave figur 
in portretov slikarke Nade Marije Golob Pignatari z naslo-
vom Modeli v ateljeju. V kulturnem programu bo glasbeni 
nastop Braneta in Zdravke Klančnik. Razstava bo na ogled 
do 12. julija; odprta bo v nedeljo, 8. julija, od 10. do 12. ure, 
druge dni pa po dogovoru. 

Razstava citer
Tržič – Tržiški muzej vabi na odprtje razstave Citre Muzeja 
Velenje, ki bo v četrtek, 5. julija, ob 18. uri v Galeriji Atrij 
Občine Tržič. Gostujočo razstavo, ki predstavlja del boga-
te zbirke zasebnega zbiralca in odličnega poznavalca citer 
Borisa Andreja Mlakarja, je pripravil Muzej Velenje, njena 
avtorja pa sta Boris Andrej Mlakar in kustos Blaž Verbič iz 
Muzeja Velenje. Razstava bo na ogled do 24. avgusta, od 
ponedeljka do petka od 10. do 12. ter od 16. do 18. ure in v 
soboto od 10. do 12. ure.

Kranjska Gora – Parkirišče pred naravnim rezervatom Zelenci, 
ki je bilo v zadnjem letu zaradi nesoglasij med lastniki, upo-
rabniki in najemniki zaprto, je od nedavnega odprto. Za zdaj 
so s parkirišča le odstranili hlodovino in brunarico, v kateri je 
bil včasih gostinski lokal, na vstopno točko v naravni rezervat 
pa je občina namestila mobilna stranišča. Do zime bodo tam 
uredili informacijski center s sanitarijami in manjši gostinski 
lokal. Parkirišče je bilo sicer zaprto od lanske pomladi, saj se 
lastniki, najemniki lokala in občina niso mogli dogovoriti o 
medsebojnih razmerjih. Jeseni pa so se dogovorili, da Občina 
Kranjska Gora parkirišče vzame v dolgoročni najem in ga uredi 
tako, da bo služil tudi kot informacijska točka. Zelenci so sicer 
naravna vrednota državnega pomena, ustanoviteljske pravi-
ce in s tem pravice in dolžnosti nad rezervatom pa si delita 
Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Kranjska Gora.

Parkirišče v Zelencih spet odprto

Na parkirišču v Zelencih je zdaj spet mogoče parkirati; 
občina ga bo dokončno uredila jeseni.

Janez Kuhar

Šmartno – V Domu Taber v 
Šmartnem je od petka, 29. 
junija, na ogled letna sli-
karska razstava, na kate-
ri se predstavlja 18 slikarjev 
Društva likovnikov Cerklje s 
35 likovnimi deli, ki so nasta-
la v letošnjem letu, na ogled 
pa so tudi rezbarski in kera-
mični izdelki Ivana Kropiv-
nika z Zgornjega Brnika in 
Dragice Markun iz Srednje 
vasi pri Šenčurju. Razstava 

je bila pred tem teden dni 
na ogled v galeriji Petrov-
čeve hiše v Cerkljah. Slikar-
ji so naslikali različne moti-
ve tako v akrilni kot oljni teh-
niki. Razstavljene so slike 
različnih tematik od nabo-
žnih podob, narave do tiho-
žitij. Razstava je pregledna 
za šolsko leto 2017/2018, ki 
so jo večkrat postavili v žu-
pnijski dvorani v Cerkljah, v 
kateri pa letos še niso mog-
li razstav ljati, zaradi ureja-
nja dvorane po požaru. »V 

župnijski dvorani smo vsa-
ko leto prikazali od 70 do 
100 del, ki smo jih ustvarili v 
enem letu,« nam je povedala 
predsednica Društva likov-
nikov Cerklje Darinka Kralj. 

Razstava bo v Domu Taber 
na ogled julija in avgusta. 
Društvo likovnikov Cerklje 
organizira letno dve do štiri 
razstave, pravi predsednica 
društva Darinka Kralj.

V Domu Taber 
razstavljajo slikarji

Na letni razstavi Društva likovnikov Cerklje je na ogled 35 
likovnih, rezbarskih in del iz keramike.



23Gorenjski glas
torek, 3. julija 2018 MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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 52. kroga – 1. julija 2018
3, 10, 16, 20, 21, 33, 39 in 13

Loto PLUS: 9, 11, 18, 21, 23, 25, 38 in 27
Lotko: 6 9 9 6 7 5

Sklad 53. kroga za Sedmico: 3.130.000 EUR
Sklad 53. kroga za PLUS: 290.000 EUR
Sklad 53. kroga za Lotka: 580.000 EUR

LOTO

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

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

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

14  90
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

14  90
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 19. junija 
2018 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač,  
d. o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila VW TIGUAN – Jože Nas-
tran, Škofja Loka;  2. nagrada: enodnevna uporaba avto-
mobila POLO – Marija Mali, Cerklje; 3. nagrada: poklanja 
Gorenj ski glas – Vlasta Čeh, Kranj.  Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 15. junija 2018, je bilo podjetje Prospot, d.o.o. 
Geslo križanke je bilo: NAŠ NAJBOLJ POPULAREN MUZIKAL. 
Nagrajenke so: 1. nagrada: dve vstopnici za muzikal Mama 
Mia! prejme Magda Bizovičar iz Škofje Loke, 2. nagrada: 
sončna očala Mamma Mia! prejme Antonija Zupan iz Kran-
ja, 3. nagrada: sončna očala Mamma Mia! prejme Milka Rib-
nikar iz Preddvora. Nagrajenkam čestitamo!

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu: upravljalec strojev. Filc, d. o. o., trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 29. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju IMS, m/ž (Kranj) 
Iščemo sodelavca za razvoj programske opreme na področju IMS-omrežja, priprava teh-
ničnih rešitev na svojem strokovnem področju, analiza in reševanje problemov, izved-
ba razvojnih testov, pisanje tehnične dokumentacije. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 
24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 27. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik na tisku, m/ž (Škofja Loka) 
Od novih sodelavcev pričakujemo: željo po delu v tiskarstvu, pripravljenost za učenje 
tiskarske stroke ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 29. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Naklo) 
Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in mate-
riala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem. Merkur trgo-
vina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 7. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Študentsko delo v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
K sodelovanju vabimo zanesljive in odgovorne kandidate, ki bi v času počitnic radi pri-
dobili nove delovne izkušnje in navade ter spoznali del proizvodnega procesa izdela-
ve pnevmatike. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Gorenjska regija) 
Za naše poslovalnice na Gorenjskem iščemo prodajalce za krajši delovni čas. Vaše na-
loge bodo: delo pri moderni blagajni, zlaganje blaga na police, peka in priprava peko-
vskih izdelkov, skrb za prezentacijo sadja in zelenjave, skrb za red in čistočo v poslo-
valnici, Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 
31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Gasilec-vzdrževalec in upravljalec energetskih naprav, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: upravljanje kotlovnice (plinski kotel, kotel na lesno biomaso, 
priprava vode), mletje lesnih odpadkov, periodični pregledi in servisiranje gasilnih 
aparatov in hidrantov ... Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prija-
ve zbiramo do 20. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik taksija, m/ž (Kranj) 
Dela in naloge: profesionalen in odgovoren pristop do dela, potnikov in vozila, ko-
munikativnost in potrpežljivost pri delu z ljudmi. CFLEET, d. o. o., Vojkova cesta 51, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir razvijalec programske opreme, m/ž (kranj) 
zaželena znanja in kompetence: v, vi. ali vii. stopnja izobrazbe tehnične smeri, pozna-
vanje programskih jezikov in tehnologij: c#, asp.net, javascript, ms sql, python +, ten-
sorflow, html, poznavanje microsoft razvojnega okolja (visual studio), aktivno znanje 
angleškega jezika (pisno in ustno), samoiniciativnost, timska usmerjenost Eurotronik 
Kranj, d. o. o., Štirnova ulica 8, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 7. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Samostojni knjigovodja, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Smo celovit računovodski servis z več kot dvajsetletnimi izkušnjami. Prijeten manjši 
kolektiv, ki odlično sodeluje. V svoj kolektiv vabimo samostojnega knjigovodjo z naj-
manj 3–5 let izkušenj v računovodstvu/knjigovodstvu. Dobri pogoji dela. Pro-Bit, d. 
o. o., Pot za krajem 2a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 7. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Izmere senčil na terenu, m/ž (Mengeš) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe, najmanj 2 leti delovnih izkušenj na tem 
področju, poznavanje dela z bazami podatkov, resen in odgovoren odnos do dela 
in strank, natančnost, urejenost, točnost, organiziranost ... Rolete Kosec, d. o. o., 
Steletova ulica 4, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 26. 7. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

Akustik za slušne aparate, m/ž (Jesenice) 
Pričakovane delovne obveznosti: svetovanje strankam s področja slušnih apara-
tov in tehničnih pripomočkov, izbiranje, testiranje in prilagajanje slušnih apara-
tov glede osebne potrebe strank, prodaja slušnih aparatov ter drugih pripomočk-
ov in potrošnih materialov, izdelava individualnih ušesnih odtisov. Audio BM, d. o. o.,  
Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 7. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

V KRANJU kupim manjšo hišo z vrtom, 
lahko tudi polovico, tel.: 031/449-
093 
 18002123

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra, letnik 1998, registriran, 
garažiran, tel.: 04/53-18-664 
 18002111

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18001429

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

KNJIGE z vojno in NOB tematiko, le-
poslovje slov. avtorjev in priročnike za 
ročna dela, tel.: 041/391-981 18002124

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18002078

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MUCKE vseh barv, prijazni, stari 2 
meseca. Podhom 42, tel.: 04/57-25-
618, 040/602-839 
 18002110

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GORSKI traktor Reform metrac H7X, 
s klimo in vso opremo, letnik 2013, 
2.100 delovnih ur, malo rabljen in 
lepo ohranjen, cena 41.000 EUR, tel.: 
041/245-750  
 18001992

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja in traktor, lahko 
manjši, tel.: 04/57-25-254, 031/604-
918  
 18002118

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

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE in višnje, Zabukovje 2, Kranj, 
tel.: 041/223-797  
 18002122

ČEŠNJE, kvalitetne, domače hrustav-
ke visokodebelnih dreves, dnevno sve-
že nabrane, ugodno prodajamo. Kme-
tija Princ, Hudo 1 (pri Kovorju), Tržič, 
tel.: 041/747-623  
 18002112

DOMAČ črni ribez, tel.: 031/547-340  
  
 18002103

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB teličko, staro 14 dni, tel.: 031/544-
131  
 18002117

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18002115

TELIČKO simentalko, staro 12 dni, 
tel.: 031/250-114 
 18002109

OSTALO
PRODAM

ŽAGOVINO za nastil z dostavo, tel.: 
041/695-021 
 18002116

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

RESTAVRACIJA & Pizzeria Bocca-
ccio, na Celovški cesti v Ljubljani, 
vabi v svoje vrste natakarja ali nataka-
rico, vse informacije dobite na telefon 
040/218-203. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, Ljubljana Črnuče 
 18002114

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozila 
z dvigalom (C in E kategorija). Pred-
nost imajo kandidati iz okolice Ko-
menda. Prijave pošljite na: zaposlitev@ 
komteks.si. Komteks, d.o.o., Loka 
119, 4290 Tržič  
 18002076

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18002077

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002120

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

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

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

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

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

NA avtobusni postaji v Tenetišah je bil 
izgubljen mobitel HTC desire 820, v 
modrem ovitku z zeleno obrobo. Naj-
ditelja prosim naj pokliče na 040/596-
610, čaka ga nagrada.  
 18002095

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

Darja Štangelj, Dolenjske 
Toplice:

»Na Čipkarskih dnevih sem 
nastopala s folklorno skupi-
no Društva Kočevarjev staro-
selcev. Prvič sem tu, odlično 
je. Cenim trud, vložen v ohra-
njanje dediščine.« 

Božo Prezelj, Podporezen:

»Hči, učenka čipkarske šole v 
Idriji, tekmuje v klekljanju, zato 
sem redno na Čipkarskih dne-
vih. Všeč mi je bila tudi razsta-
va v kulturnem domu, ogledal 
si bom še izdelke, nastale v 
Čipkarski šoli Železniki.«  

Nuša Petrovčič, Logatec:

»Prvič sem na Čipkarskih 
dnevih in tudi v Železnikih. 
Pred štirimi leti sem začela 
klekljati in rada obiskujem 
klekljarske festivale. Z zani-
manjem sem si ogledala tudi 
Muzej Železniki.«

Maja Demšar, Selca:

»Čipkarske dneve obiščem 
občasno, letos so me pri-
tegnile razstave čipk in ve-
zenin. Ogledala si bom tudi 
razstavo ob 110-letnici Čip-
karske šole Železniki, ki sem 
jo obiskovala tudi sama.«   

Ana Šubic

Tradicionalni, že 56. Čipkarski 
dnevi so v Železnike privabili 
številne obiskovalce od blizu 
in daleč. Nekatere od njih 
smo v nedeljo, na zadnji dan 
festivala, povprašali, kaj jih je 
pritegnilo in kako pogosto so 
na tej etnološki prireditvi.

Foto: Andrej Tarfila

Cenijo trud 
organizatorjev

Gerard Van Bakel, Bled: 

»Vsako leto pridem na Čip-
karske dneve. Tri vnukinje so 
sodelovale na klekljarskem 
tekmovanju, vse so učenke 
Čipkarske šole Železniki. 
Vzdušje na prireditvi se mi 
zdi zelo dobro.« 

vre men ska na po ved
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Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasni-
lo, popoldne bodo nastajale posamezne plohe ali nevihte. Jutri 
in v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne 
plohe in nevihte bodo pogostejše. Soparno bo.

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

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de občinski praznik praznu-
je 6. julija, na rojstni dan Ja-
koba Aljaža. Prireditve po-
tekajo že od začetka junija, 
osrednja pa bo v četrtek, 5. 
julija, z začetkom ob 20. uri 
na Mestnem trgu pred Knji-
žnico Medvode. Potekala bo 
slavnostna seja občinskega 
sveta, na kateri bodo pode-
ljena tudi občinska prizna-
nja. 

Imena nagrajencev v 
medvoški občini javno 

razkrijejo šele na samem 
dogodku, je pa že znan 
kulturni program, v kate-
rem bodo nastopili zdru-
ženi pevski zbori iz Med-
vod, Monika in Blaž Avse-
nik ter Iva Stanič s pianis-
tom Gregorjem Stičarjem, 
program pa bo povezova-
la Maja Šumej. Slavnostni 
govornik bo župan Občine 
Medvode Nejc Smole.

Prireditev se bo navezova-
la na 240 let od prvega vzpo-
na na Triglav, katerega vrh 
je za en goldinar kupil Jakob 
Aljaž, zavetnik Medvod.

Medvode praznujejo
Osrednja prireditev v počastitev občinskega 
praznika Občine Medvode bo v četrtek.

Marija Volčjak

Škofja Loka – Gorenjski li-
ons klubi Bled Golf, Dom-
žale, Kamnik, Kranj in Ško-
fja Loka uresničujejo zani-
mivo idejo o sadnih parkih, 
prvega so lani odprli v Kra-
nju, drugega v Škofji Loki, 
kjer so izbrali območje proti-
poplavnega območja ob Sel-
ški Sori med Novim svetom 
in Podlubnikom, ki mu do-
mačini pravijo Krevsove Be-
netke. Tam že dolgo rastejo 
visokorasle hruške, s sodelo-
vanjem Občine Škofja Loka 
sta Peter Šubic in Zdenka 
Kekec odstranila propadla 
drevesa, sanirala zdrava in 
posadila nove sadike hrušk. 

Zdenka Kekec je poveda-
la, da visokorasla drevesa 

rodijo šele po desetih letih, 
nato pa obilno in dolgo, tudi 
dvesto let. Včasih so jih sa-
dili po ukazu cesarice Mari-
je Terezije, ker so pod viso-
kimi drevesi lahko kosili tra-
vo, nasadi so bili tudi ob ce-
stah, da se je popotnik v sen-
ci odpočil in okrepčal s slad-
kimi sadeži. Sadje je bilo po-
memben vir prehrane, ku-
hali so marmelado in hru-
škovo žganje, visokoraslo 
sadno drevje pa je oblikova-
lo našo kulturno krajino.

Na slovesnost je prišel tudi 
guverner slovenskih lionsov 
Marko Gospodjinački, ki je 
pozdravil zamisel o sadnih 
parkih, na obali že nekaj let 
raste oljčni vrt, saj vse bolj 
uporabljajo geslo: skrbimo 
drug za drugega in za nara-
vo. Predsednica škofjelo-
ških lionsov Monika Tavčar 
je s hruškovim parkom obr-
nila še zadnji list uspešnega 
vodenja škofjeloškega klu-
ba, saj se z julijem začenja 
novo lionistično leto.

Lionsi uredili hruškov park
Gorenjski lionsi so v soboto, 30. junija, v Škofji Loki odprli hruškov park. Zanj bodo skrbeli učenci 
Osnovne šole Jela Janežiča, na slovesnosti je nastopila njihova folklorna skupina Jelčki.

Hruškov park so označili s tablico (na sliki od leve proti desni) predsednica škofjeloških 
lionsov Monika Tavčar, gorenjskih lionsov Marko Kuliš, guverner Marko Gospodjinački in 
škofjeloški župan Miha Ješe. / Foto: Tina Dokl

Nastopila sta folklorna skupina Jelčki in harmonikar Maks 
Košenina. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Tudi Kranj-
ska Gora se pridružuje do-
govoru zgornjegorenjskih 
občin, ki bodo s prihod-
njim letom, ko začne velja-
ti nova zakonodaja, za po-
samezno nočitev zaračuna-
vale 1,60 evra turistične ta-
kse. Ob tem bodo ponudni-
ki prenočitev gostom zara-
čunavali še promocijsko ta-
kso v višini 0,40 evra. »Žu-
pani smo se dogovorili, da 
ostanemo na zmerni ravni. 
Za planinske koče bodo ta-
kso začeli zaračunavati pos-
topoma, taksa za kampe pa 

bo ostala polovična, ker me-
nimo, da je ta vrsta turiz-
ma v Kranjski Gori še ved-
no podhranjena in si ga že-
limo več,« je povedal župan 
Janez Hrovat. Občina sicer 
lahko določi turistično takso 
v znesku od nič do 2,5 evra, 
promocijska taksa pa znaša 
25 odstotkov obračunane tu-
ristične takse. Prihodke tu-
ristične takse občina name-
nja področju turizma, pro-
mocijska taksa pa je sistem-
ski vir za financiranje držav-
ne javne agencije za načrto-
vanje in izvajanje trženja ter 
za promocijo celovite turi-
stične ponudbe Slovenije.

Za kampe nižja taksa

Kamp Kamne na Dovjem, ki ga vodi družina Voga, je v 
začetku meseca praznoval trideset let delovanja.


